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1. Contractul este real atunci când, pentru 

validitatea sa: 

a) este suficient simplul acord de voinţă al 

părţilor; 

b) trebuie îndeplinite unele formalităţi prevăzute 

de lege; 

c) este necesară remiterea bunului. 

2. Punerea în întârziere a creditorului de către 

debitor are ca efect: 

a) debitorul nu este ţinut să restituie fructele 

culese după punerea în întârziere; 

b) creditorul pus în întârziere nu preia riscul 

imposibilităţii executării obligaţiei debitorului; 

c) debitorul este ţinut să restituie fructele culese 

după punerea în întârziere. 

3. Confirmarea actului juridic lovit de nulitate: 

a) este posibilă numai în cazul nulităţii parţiale; 

b) produce efecte retroactiv (ex tunc); 

c) se realizează prin intermediul unui act 

recognitiv. 

4. Contractul de împrumut de consumaţie 

prezintă următoarele caracteristici: 

a) are ca obiect o sumă de bani sau bunuri 

fungibile şi consumptibile; 

b) este prin esenţa sa un contract cu titlu gratuit; 

c) necesită capacitatea părţilor de a încheia acte 

de administrare şi conservare. 

5. Sunt acte juridice civile permise celui lipsit de 

capacitate de exerciţiu: 

 a) actele de administrare ale mobilelor; 

 b) actele de disopozitie, în general; 

 c) actele de conservare, în general. 

6. În procesul civil, poate fi invocată în orice 

stare a pricinii: 

a) excepţia de necompetenţă generală a 

instanţelor judecătoreşti, de către părţi; 

b) excepţia de necompetenţă materială, dar 

numai de către instanţă; 

c) excepţia de necompetenţă teritorială 

exclusivă, dar numai de către pârât. 

7. Dreptul de uzufruct: 

a) presupune dezmembrarea dreptului de 

proprietate prin divizarea atributului posesiei şi 

prin pierderea de cǎtre proprietar numai a 

elementului fructus; 

b) poate fi valorificat prin utilizarea acţiunii 

confesorii; 

c) naşte în seama uzufructuarului obligaţia de a 

nu închiria bunul primit în uzufruct. 

8. Când s-a început urmărirea penală pentru o 

infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare 

asupra hotărârii ce urmează să se dea în procesul 

în curs de judecată: 

a) suspendarea judecării cauzei este facultativă; 

b) instanţa este obligată să dispună suspendarea 

cauzei; 

c) suspendarea intervine de drept. 

9. Principiul irevocabilitǎţii efectelor actului 

juridic civil constituie: 

a) acea regulă de drept potrivit căreia actului 

juridic bilateral sau multilateral nu i se poate 

pune capăt numai prin voinţa uneia din părţi, iar 

actului juridic unilateral nu i se poate pune capăt 

prin manifestarea de voinţă, în sens contrar, din 

partea autorului acestuia; 

b) acea regulă de drept potrivit căreia actul 

juridic legal încheiat are putere de lege pentru 

pǎrţile contractante; 

c) acea regulă de drept potrivit căreia actul 

juridic civil produce efecte numai faţǎ de pǎrţile 

contractante. 

10. În ceea ce priveşte terenurile cu sau fǎrǎ 

construcţii, situate în intravilan şi extravilan, 

acestea pot fi înstrǎinate sau dobândite: 

a) prin acte juridice între vii încheiate numai în 

formǎ autenticǎ, sub sancţiunea nulitǎţii relative; 

b) prin acte juridice între vii încheiate numai în 

formǎ autenticǎ, sub sancţiunea nulitǎţii 

absolute; 

c) prin acte juridice sub semnǎturǎ privatǎ. 

11. În contractul de vânzare, transferul 

proprietăţii de la vânzător la cumpărător are loc 

ca regulă: 

a) în momentul încheierii contractului având ca 

obiect un bun de gen; 

b) în momentul realizării acordului de voinţă al 

părţilor cu privire la un bun mobil determinat şi 

la preţ, chiar dacă bunul nu s-a predat şi preţul 

nu s-a plătit; 

c) în momentul plăţii preţului şi predării bunului 

imobil. 

12. Actele de conservare asupra unui bun aflat în 

coproprietate obişnuită se pot realiza: 

a) numai cu respectarea principiului unanimităţii; 

b) numai cu respectarea principiului majorităţii; 

c) de către oricare dintre coproprietari, fără a 

avea acordul celorlalţi coproprietari. 

13. Sancţiunea specifică simulaţiei este, de 

regulă: 

a) nulitatea absolută; 

b) nulitatea relativă; 
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c) inopozabilitatea faţă de terţi a situaţiei juridice 

creată prin contractul secret şi, după caz, 

înlăturarea simulaţiei pe calea acţiunii în 

simulaţie. 

14. Rectificarea actelor de stare civilă: 

a) se poate face numai în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti definitive; 

b) se poate face, din oficiu sau la cerere, numai 

în temeiul dispoziţiei primarului de la primăria 

care are în păstrare actul de stare civilă; 

c) nu se poate face din oficiu. 

15. Nedemnitatea judiciară poate fi invocată: 

a)  de orice persoană interesată; 

b) de orice succesibil; 

c) de instanţa de judecată din oficiu. 

16. Contractul de vânzare-cumpărare este: 

a) de regulă, un contract consensual, bilateral, cu 

titlu oneros, aleatoriu şi translativ de proprietate; 

b) de regulă, un contract solemn, cu titlu oneros, 

sinalagmatic, comutativ şi translativ de 

proprietate; 

c) solemn, când are ca obiect transmiterea 

proprietăţii asupra unui teren. 

17. Reprezintă fapt juridic licit: 

a) plata nedatorată; 

b) simulaţia; 

c) stipulaţia pentru altul. 

18. În cazul în care se dispune judecarea separată 

a cererii reconvenţionale de cererea principală: 

a) cererea reconvenţională disjunsă va fi judecată 

de instanţa competentă să judece cererea 

principală; 

b) instanţa competentă să judece cererea 

principală va judeca şi cererea reconvenţională, 

numai dacă judecarea ambelor cereri se impune 

pentru soluţionarea unitară a procesului; 

c) cererea reconvenţională disjunsă va fi trimisă 

instanţei competente, dacă competenţa materială 

de judecare a acesteia aparţine altei instanţe. 

19. În procesul civil, renunţarea la dreptul 

pretins: 

a) se poate face în tot cursul procesului, fără a fi 

necesar acordul pârâtului; 

b) nu se poate face în căile extraordinare de atac; 

c) nu se poate face verbal, ci doar prin înscris 

autentic. 

20. Acceptarea ofertei de a contracta reprezintă: 

a) orice act sau fapt al destinatarului, dacă indică 

acordul cu privire la ofertă; 

b) orice act sau fapt al destinatarului, dacă indică 

acordul cu privire la ofertă, chiar dacă include 

modificări ori completări ale ofertei; 

c) un înscris constatator al ofertei. 

21. Nu au capacitate succesorală: 

a) persoanele decedate şi persoanele dispărute; 

b) comorienţii şi codecedaţii; 

c) persoanele concepute, dar nenăscute la data 

deschiderii  moştenirii. 

22. Într-un contract de mandat, mandatarul : 

a) poate încheia orice act de administrare în 

numele mandantului, dacă este un mandat 

general; 

b) se prezumă dreptul mandatarului de a-şi 

substitui o persoană în executarea mandatului; 

c) devine titularul dreptului real sau de creanţă 

născut prin actul juridic încheiat cu terţul în 

temeiul mandatului. 

23. În lipsa unei stipulaţii contrare ori dacă locul 

plăţii nu se poate stabili potrivit naturii prestaţiei 

sau în temeiul contractului, al practicilor 

statornicite între părţi ori al uzanţelor, obligaţiile 

se execută: 

a) la domiciliul debitorului de la data încheierii 

contractului; 

b) la domiciliul debitorului de la data executării 

plăţii; 

c) la domiciliul creditorului de la data încheierii 

contractului. 

24. În procesul civil nulitatea nu este 

condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul 

încălcării dispoziţiilor legale referitoare la: 

a) citarea părţilor şi publicitatea şedinţei de 

judecată; 

b) compunerea instanţei şi reprezentarea 

procesuală; 

c) capacitatea procesuală şi calitatea procesuală. 

25. Modificarea actelor de stare civilă presupune 

înregistrarea unor menţiuni: 

a) omise, atunci când, din diferite motive, unele 

rubrici au rămas libere; 

b)  care privesc refacerea condiţiilor de validitate 

încălcate la întocmirea actelor de stare civilă; 

c)  care privesc schimbările în starea civilă a 

persoanei fizice. 

26. Admiterea unei excepţii procesuale, invocată 

în condiţiile legii: 

a) poate determina respingerea cererii de 

chemare în judecată; 
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b) determină, întotdeauna, anularea cererii de 

chemare în judecată, întrucât presupune 

neregularităţi procedurale; 

c) determină, întotdeauna, amânarea judecăţii, 

întrucât nu se pune în discuţie fondul dreptului. 

27. În cazul în care organele de administrare ale 

persoanei juridice încheie acte juridice cu terţii,  

care depăşesc puterea de reprezentare conferită 

prin actul de constituire sau statut, persoana 

juridică: 

a) nu este angajată şi nu răspunde pentru aceste 

acte; 

b) nu răspunde, dacă dovedeşte că terţii 

cunoşteau faptul depăşirii puterilor organelor de 

administrare la data încheierii actelor; 

c) este angajată şi răspunde în toate cazurile. 

28. Fuziunea, ca mod de reorganizare a 

persoanei juridice : 

a) se poate face prin absorbţia unei persoane 

juridice de către o altă persoană juridică pentru a 

alcătui o persoană juridică nouă; 

b) se poate face prin contopirea mai multor 

persoane juridice pentru a alcătui o persoană 

juridică nouă; 

c) are ca efect transmiterea drepturilor şi 

obligaţiilor persoanei juridice vechi în 

patrimoniul persoanei juridice nou înfiinţate. 

29. Un judecător care a pronunţat o hotărâre prin 

care s-a soluţionat cauza, în procesul civil: 

a) nu poate judeca aceeaşi pricină în apel sau 

recurs, dar poate judeca pricina în contestaţie în 

anulare sau revizuire; 

b) poate judeca aceeaşi pricină în caz de casare 

cu trimitere spre rejudecare; 

c) nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, 

contestaţie în anulare, revizuire şi nici după 

trimiterea spre rejudecare. 

30. Servitutea de a nu construi este: 

a) servitute pozitivă; 

b) servitute continuă; 

c) servitute necontinuă. 

31. Pentru  valabilitatea  testamentului olograf 

este necesară:  

a) doar semnătura olografă a testatorului aplicată 

pe  înscrisul ce consemnează testamentul;  

b) doar semnarea şi datarea actului olograf de 

către testator; 

c) scrierea în întregime, semnarea şi datarea de 

către testator. 

32. Lipsa cauzei atrage: 

a) anulabilitatea contractului; 

b) nulitatea relativă a contractului, cu excepţia 

cazului în care contractul a fost greşit calificat şi 

poate produce alte efecte juridice; 

c) nulitatea absolută a contractului. 

33. Fac parte din clasa colateralilor ordinari: 

a) toate rudele colaterale ale defunctului până la 

gradul IV inclusiv; 

b) rudele colaterale ale defunctului,  fără limită 

de grad; 

c) rudele colaterale până la gradul IV inclusiv, cu 

excepţia colateralilor privilegiaţi. 

34. Patrimoniul: 

a) reprezintǎ totalitatea drepturilor şi obligaţiilor 

fǎrǎ valoare economicǎ aparţinând unui subiect 

de drept; 

b) include în conţinutul sǎu dreptul la viaţǎ 

privatǎ; 

c) explicǎ şi permite subrogaţia realǎ cu titlu 

universal. 

35. Spre deosebire de nulitatea relativă, nulitatea 

absolută: 

a) poate fi invocată şi de instanţa din oficiu; 

b) desfiinţează toate efectele actului juridic civil; 

c) este imprescriptibilă extinctiv şi nu poate fi 

acoperită prin confirmare, fără nicio excepţie. 

36. Domiciliul persoanei fizice, în vederea 

exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile: 

a) este acolo unde aceasta declară că îşi are 

locuinţa principală şi/sau unde îşi are locuinţa 

secundară;  

b) este acolo unde aceasta declară că îşi are 

locuinţa principală; 

c)  este acolo unde aceasta declară că îşi are 

locuinţa principală, chiar dacă e vorba despre 

mai multe locaţii principale. 

37. În cazul termenului suspensiv, potrivit 

Codului civil: 

a) debitorul este decǎzut din beneficiul 

termenului dacǎ se aflǎ în stare de 

insolvabilitate; 

b) cel care are beneficiul exclusiv al termenului 

nu poate renunţa la acesta fǎrǎ consimţǎmântul 

celeilalte pǎrţi; 

c) decǎderea din beneficiul termenului nu face ca 

obligaţia sǎ devinǎ imediat exigibilǎ. 

38. Excepţia de neexecutare a contractului poate 

fi invocată numai dacă:  

a) a fost sesizată instanţa de judecată;  

b) există o neexecutare totală a obligaţiilor 

contractuale din partea celui împotriva căruia se 

invocă excepţia de neexecutare; 
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c) partea împotriva căreia se invocă excepţia de 

neexecutare a contractului să nu beneficieze de 

un termen pentru executarea propriilor obligaţii. 

39. Moştenirea se poate deschide prin: 

a) moartea declarată pe cale judecătorească; 

b) dispariţia definitivă a lui de cuius; 

c) deschiderea testamentului autentic. 

40. Potrivit legii, cheltuielile plăţii sunt în 

sarcina: 

a) creditorului; 

b) ambelor părţi ale raportului juridic; 

c) debitorului. 

41. Este de drept nedemnă de a moşteni: 

a) soţia celui care lasă moştenirea, care, prin 

violenţă, l-a împiedicat pe acesta să revoce 

testamentul întocmit în favoarea sa; 

b) persoana care, cu rea-credinţă,  a distrus 

testamentul; 

c) persoana condamnată penal  pentru săvârşirea 

unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel 

care lasă moştenirea. 

42. În lipsa unei clauze contrare şi a unor uzanţe, 

obligaţia de predare a bunului vândut: 

a) se execută de îndată ce s-a transferat 

proprietatea; 

b) este sancţionată cu o acţiune în rezoluţiunea 

contractului; 

c) se execută la domiciliul debitorului, dacă 

bunul este individualizat şi poate fi localizat la 

momentul contractării. 

43. Viciul discontinuitǎţii: 

a) se aplicǎ, de regulǎ, în materia bunurilor 

imobile; 

b) presupune încetarea posesiei; 

c) se aplicǎ, de regulǎ, în materia bunurilor 

mobile. 

44. Nerespectarea regulilor capacităţii de 

exerciţiu atrage: 

 a) nulitatea relativă expresă;  

 b) nulitatea absolută; 

 c) prescripţia extinctivă. 

45. Forma actului juridic civil: 

a) este o condiţie de fond şi generalǎ a actului 

juridic; 

b) se referǎ la modalitatea de exteriorizare a 

voinţei fǎcute cu intenţia de a produce efecte 

juridice; 

c) este o condiţie esenţialǎ şi generalǎ a actului 

juridic. 

46. Acţiunea în complângere: 

a) este o acţiune reală şi petitorie; 

b) nu mai poate fi exercitată dacă a trecut mai 

mult de un an de la tulburare sau deposedare; 

c) poate fi exercitată numai dacă posesia 

reclamantului a fost de bună-credinţă. 

47. Potrivit Codului civil sunt condiţii esenţiale 

pentru validitatea actului juridic civil: 

a) capacitatea de a contracta, consimţǎmântul 

pǎrţii care se obligǎ, un obiect determinat şi licit 

şi o cauzǎ licitǎ şi moralǎ; 

b) capacitatea de a contracta, consimţǎmântul 

pǎrţii care se obligǎ, un obiect determinat şi licit 

şi o anumitǎ formǎ a actului; 

c) forma, capacitatea de a contracta, 

consimţǎmântul pǎrţii care se obligǎ şi o cauzǎ 

licitǎ şi moralǎ. 

48. Sunt acte juridice civile interzise minorului 

de 14-18 ani: 

 a) actele de dispoziţie; 

 b) actele de administrare care privesc întregul 

patrimoniu; 

 c) actele ce privesc donaţii sau garantarea 

obligaţiei altuia. 

49. În contractul de donaţie: 

a) revocarea donaţiei poate avea loc în caz de 

ucidere din culpă a soţiei donatorului; 

b) forma autentică este impusă ad probationem; 

c) este compatibilă cu principiul irevocabilităţii 

clauza prin care părţile ar conveni ca donatarul 

să plătească toate datoriile contractate de donator 

până la perfectarea donaţiei. 

50. Potrivit Codului civil, nu poate constitui 

obiect al prestaţiei contractuale:  

a) un bun care aparţine unui terţ; 

b) un bun viitor; 

c) un bun care nu poate fi determinat sau 

determinabil. 

51. Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea 

sarcinii: 

a) nu poate fi cerută de moştenitorii donatorului 

sau de creditorii săi prin acţiunea oblică, fiind 

strict personală; 

b) produce efecte numai pentru viitor; 

c) are loc în cazul neexecutării în mod 

nejustificat a sarcinii asumate prin contract. 

52. În cazul moştenirii legale, cota culeasă de 

soţul supravieţuitor este de: 

a) 1/8 din moştenire, dacă vine în concurs cu 

descendenţii;  

b) 1/2 din moştenire, dacă vine în concurs  

numai cu părinţii defunctului; 
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c) 1/2 din moştenire, dacă vine în concurs atât cu 

părinţii dar şi cu fraţii defunctului. 

53. Pentru lipsa cauzei contractului legea 

prevede sancţiunea: 

a) nulităţii relative; 

b) nulităţii absolute; 

c) inopozabilităţii contractului faţă de terţii 

interesaţi. 

54. În procesul civil se consideră că partea are 

termen în cunoştinţă şi, prin urmare, nu va fi 

citată pentru termenele ulterioare: 

a) numai dacă la un termen de judecată a fost 

prezentă personal; 

b) dacă pentru un termen de judecată a fost citată 

prin afişarea citaţiei la locuinţa sa; 

c) dacă la un termen de judecată a fost prezent 

doar reprezentantul său convenţional. 

55. Cererea de chemare în judecată poate fi 

modificată: 

a) numai până la primul termen la care 

reclamantul este legal citat; 

b) numai în procedura verificării şi regularizării; 

c) numai cu acordul expres al pârâtului. 

56. Sunt moştenitori rezervatari: 

a) soţul supravieţuitor şi părinţii defunctului; 

b) soţul supravieţuitor şi moştenitorii din clasa a 

doua; 

c) numai descendenţii defunctului. 

57. Obiectul obligaţiei trebuie să fie determinat 

sau determinabil sub sancţiunea: 

a) nulităţii relative; 

b) nulităţii absolute; 

c) inopozabilităţii contractului faţă de terţii 

interesaţi. 

58. Vânzătorul răspunde pentru viciile lucrului 

vândut: 

a) numai dacă viciile sunt ascunse şi în mod 

excepţional pentru viciile aparente pe care 

cumpărătorul nu le-a observat, iar vânzătorul, cu 

rea-credinţă, nu i le-a comunicat; 

b) şi este obligat la plata daunelor-interese către 

cumpărător, indiferent de buna sau reaua sa 

credinţă; 

c) vânzătorul care nu a cunoscut şi nici nu 

trebuia să cunoască viciile la momentul 

încheierii contractului,  poate fi exonerat complet 

de această obligaţie, în temeiul convenţiei 

părţilor. 

59. Spre deosebire de cererea de intervenţie 

principală, cererea de intervenţie accesorie: 

a) nu trebuie încuviinţată în principiu; 

b) nu poate fi disjunsă de judecarea cererii 

principale; 

c) nu poate fi făcută în apel. 

60. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, 

pârâtul este îndreptǎţit sǎ solicite obligarea 

proprietarului sǎ îi restituie: 

a) cheltuielile necesare, precum şi cheltuielile 

utile, însǎ, în privinţa acestora din  urmǎ, numai 

în limita sporului de valoare adus lucrului; 

b) toate cheltuielile pe care le-a fǎut cu lucrul, în 

mǎsura în care a fost de bunǎ-credinţǎ; 

c) numai cheltuielile fǎcute cu conservarea 

lucrului, dacǎ a fost de rea-credinţǎ. 

61. În cazul aplicării legii penale mai favorabile 

după judecarea definitivă a cauzei, instanţa are 

obligaţia: 

a) să reducă pedeapsa aplicată la limita 

maximului special prevăzut în legea nouă; 

b) să reducă pedeapsa aplicată, dar să o 

stabilească peste limita maximului special 

prevăzut în legea nouă; 

c) să reducă pedeapsa aplicată chiar şi sub limita 

maximului special prevăzut în legea nouă în 

urma unei reindividualizări judiciare. 

62. Persoana care promite autorului infracţiunii 

de furt că va tăinui bunurile furate are calitatea 

de complice: 

a) numai dacă, după săvârşirea furtului, îşi 

respectă promisiunea de tăinuire; 

b) numai dacă, primeşte în fapt bunurile furate 

de către autor; 

c) dacă îşi respectă promisiunea de tăinuire sau 

chiar renunţă la aceasta. 

63. Termenul de declarare a apelului în procesul 

penal este: 

a) 15 zile; 

b) 30 de zile; 

c) 10 zile, dacă legea nu dispune altfel. 

64. În cazul infracţiunii de fals intelectual: 

a) numai funcţionarul public poate fi subiect 

activ; 

b) tentativa nu se pedepseşte; 

c) obiectul material poate fi un înscris oficial sau 

un înscris sub semnătură privată. 

65. Se urmăreşte la plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate furtul săvârşit de: 

a) tutore în paguba minorului pe care-l ocroteşte; 

b) soţul despărţit în fapt de la celălalt soţ; 

c) cel care găzduieşte persoana vătămată. 

66. Desistarea făptuitorului produce efecte 

juridice: 
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a) în cazul tentativei perfecte; 

b) în cazul tentativei imperfecte; 

c) în cazul tentativei perfecte, cât şi în cazul 

tentativei imperfecte. 

67. Constituie infracţiune de omor calificat: 

a) omorul comis de două persoane împreună; 

b) omorul comis asupra unui minor de 17 ani; 

c) omorul comis pentru a ascunde o tentativă de 

furt. 

68. Constituie infracţiune de tâlhărie calificată: 

a) sustragerea prin violenţă a unui bun care face 

parte din patrimoniul cultural; 

b) săvârşirea faptei de două persoane împreună; 

c) comiterea faptei prin violarea de domiciliu. 

69. În cazul instigării, legătura subiectivă între 

participanţi trebuie să se realizeze: 

a) atât înainte, cât şi pe parcursul desfăşurării 

activităţii infracţionale, de către instigat; 

b) pe parcursul desfăşurării activităţii 

infracţionale, de către instigat; 

c) înainte de începerea activităţii infracţionale, 

de către instigat. 

70. În cazul reţinerii de circumstanţe atenuante 

în favoarea inculpatului, instanţa de judecată 

trebuie: 

a) să reducă, în mod obligatoriu, limitele legale 

ale pedepsei cu o treime; 

b) să reducă, în mod facultativ, minimul special 

al pedepsei cu o treime; 

c) să reducă, în mod obligatoriu, maximul 

special al pedepsei cu o treime. 

71. În procesul penal, ordinea în care se acordă 

cuvântul participanţilor la dezbaterile judiciare 

este: 

a) procurorul, persoana vătămată, partea civilă, 

partea responsabilă civilmente, inculpatul; 

b) inculpatul, partea vătămată, procurorul; 

c) inculpatul, partea civilă. 

72. Soluţiile ce pot fi pronunţate de către instanţa 

de judecată pentru incidenţa situaţiilor prevăzute 

în art. 16 C.pr.pen. sunt: 

a) achitarea, clasarea; 

b) încetarea procesului penal, scoaterea de sub 

urmărire penală; 

c) achitarea, încetarea procesului penal. 

73. Inculpatul C.D. a comis infracţiunea de 

ucidere din culpă constând în aceea că, în calitate 

de  şofer profesionist, a accidentat mortal o 

persoană din culpă exclusivă, deoarece avea 

simţul văzului afectat în proporţie de 75%, 

aspect pe care îl cunoştea. 

Interdicţia exercitării dreptului de a conduce 

autovehicule pe drumurile publice trebuie 

dispusă: 

a) ca pedeapsă complementară; 

b) ca măsură de siguranţă; 

c) ca pedeapsă accesorie. 

74. Plângerea prealabilă a persoanei vătămate se 

adresează: 

a) instanţei de judecată; 

b) organului de cercetare penală sau 

procurorului, potrivit legii; 

c) doar procurorului. 

75. Inculpatul B.D. a condus pe drumurile 

publice un autoturism neînmatriculat, fără 

permis de conducere şi cu îmbibaţie alcoolică 

peste limita maximă permisă de lege. 

Cele trei infracţiuni comise de către inculpat 

formează: 

a) un concurs ideal de infracţiuni; 

b) un concurs real de infracţiuni; 

c) atât un concurs real, cât şi un concurs ideal de 

infracţiuni. 

76. Săvârşirea unei noi acţiuni intenţionate după 

graţierea totală şi necondiţionată a unei pedepse 

anterioare constând în închisoare atrage:  

a) starea de recidivă postexecutorie; 

b) starea de recidivă postcondamnatorie; 

c) concursul de infracţiuni. 

77. În cazul în care inculpatul plăteşte pensia de 

întreţinere minorului în timpul judecării cauzei: 

a) instanţa de judecată poate pronunţa, după caz, 

amânarea aplicării pedepsei sau supendarea 

executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă 

nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 

pentru aceasta; 

b) intervine o cauză de nepedepsire; 

c) intervine o cauză de reducere a pedepsei. 

78. În procesul penal, încălcarea dispoziţiilor 

referitoare la publicitatea şedinţei de judecată 

atrage: 

a) nulitatea relativă; 

b) nulitatea absolută; 

c) nulitatea virtuală. 

79. Hotărârea prin care instanţa penală 

soluţionează fondul cauzei trebuie să conţină: 

a) o parte introductivă şi dispozitivul; 

b) o parte introductivă, o expunere şi 

dispozitivul; 

c) o expunere şi dispozitivul. 

80. În cazul complicităţii, legătura subiectivă 

între participanţi trebuie să intervină: 
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a) obligatoriu, în mod expres, înainte de 

comiterea faptei; 

b) obligatoriu, în mod expres sau tacit, înainte de 

comiterea faptei; 

c) obligatoriu, în mod expres sau tacit, înainte de 

comiterea faptei, cât şi pe parcursul derulării 

activităţii infracţionale. 

81. Uciderea din culpă se reţine în variantă 

agravată: 

a) când fapta a produs moartea unui minor; 

b) când fapta este săvârşită de conducătorul unui 

autovehicul fără permis de conducere; 

c) când fapta a fost comisă de către o persoană 

aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive. 

82. Graţierea individuală se acordă: 

a) condiţionat, de către Preşedintele României; 

b) necondiţionat, de către Preşedintele României; 

c) atât condiţionat, cât şi necondiţionat, de către 

Parlament. 

83. Există stare de recidivă dacă: 

a) pedeapsa aplicată anterior, care trebuie să 

constituie primul termen, este de cel puţin un an, 

iar pedeapsa prevăzută de lege pentru noua 

infracţiune trebuie să fie mai mare de un an; 

b) pedeapsa aplicată anterior, care trebuie să 

constituie primul termen, este mai mare de un 

an, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru noua 

infracţiune este de cel puţin un an; 

c) atât pedeapsa anterioară aplicată, cât şi 

pedeapsa prevăzută de lege pentru noua 

infracţiune săvârşită trebuie să fie mai mari de 

un an. 

84. X, controlor de tren a depistat o persoană 

fără bilet şi i-a permis să-şi continue călătoria 

până în staţia finală. După aceea, văzând-o pe 

peron i-a pretins o sumă de bani, fără vreo 

înţelegere anterioară în acest sens. X va răspunde 

pentru: 

a) abuz în serviciu; 

b) luare de mită; 

c) purtare abuzivă. 

85. În cazul executării pedepsei închisorii prin 

suspendare sub supraveghere, instanţa trebuie: 

a) să dispună, în mod obligatoriu, respectarea de 

către condamnat doar a măsurilor de 

supraveghere prevăzute de lege; 

b) să dispună, în mod obligatoriu, respectarea de 

către condamnat atât a măsurilor de 

supraveghere, cât şi a unora dintre obligaţiile 

prevăzute de lege; 

c) să dispună, în mod obligatoriu, respectarea de 

către condamnat a obligaţiilor prevăzute de lege 

şi, în mod facultativ, respectarea măsurilor de 

supraveghere prevăzute de lege. 

86. Constituie formă agravată a infracţiunii de 

lipsire de libertate în mod ilegal: 

a) răpirea elevei în vârstă de 17 ani din faţa 

liceului în care urma cursurile; 

b) săvârşirea faptei de o persoană care avea 

asupra sa un cuţit; 

c) răpirea unei persoane în timpul nopţii din 

locuinţa în care se afla. 

87. În cazul în care făptuitorul, în urma unor 

discuţii purtate în glumă cu victima, a rostogolit-

o de două ori peste cap, cauzându-i o fractură a 

coloanei vertebrale în urma căreia victima a 

decedat se reţine: 

a) infracţiunea de omor comisă cu intenţie 

indirectă; 

b) infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare 

de moarte; 

c) infracţiunea de omor comisă cu intenţie 

directă. 

88. Infracţiunea de lovire sau alte violenţe există: 

a) numai când a fost săvârşită printr-o acţiune de 

lovire; 

b) şi în cazul în care au fost produse victimei 

suferinţe psihice; 

c) doar dacă fapta a avut ca urmare producerea 

unor suferinţe fizice. 

89. În cazul în care raportul sexual săvârşit prin 

constrângere se realizează cu sora făptuitorului: 

a) se reţine doar infracţiunea de viol în formă 

agravată; 

b) infracţiunea de viol absoarbe infracţiunea de 

incest; 

c) infracţiunea de viol se reţine în concurs cu 

infracţiunea de incest. 

90. Fapta inspectorului de la Administraţia 

Finanţelor Publice de a întocmi o decizie de 

restituire în care menţionează nereal suma de 

1000 lei datorată de contribuabil constituie: 

a) abuz în serviciu; 

b) fals intelectual; 

c) purtare abuzivă. 

91. Infracţiunea de fals material în înscrisuri 

oficiale: 

a) presupune folosirea înscrisului oficial 

falsificat; 

b) poate fi comisă doar de un funcţionar public; 
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c) trebuie să fie de natură a produce consecinţe 

juridice. 

92. În procesul penal, probele obţinute în mod 

nelegal:  

a) nu pot fi folosite în procesul penal; 

b) pot fi folosite în procesul penal; 

c) unele pot fi folosite, iar altele nu pot fi folosite 

în procesul penal. 

93. În procesul penal, instanţa de apel, 

soluţionând cauza: 

a) nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel 

care a declarat apel; 

b) poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a 

declarat apel; 

c) este obligată să creeze o situaţie mai grea 

pentru cel care a declarat apel. 

94. Tentativa se pedepseşte la infracţiunea de: 

a) tulburare de posesie; 

b) abuz de încredere; 

c) înşelăciune. 

95. În cazul tentativei: 

a) limitele speciale ale pedepsei complementare 

a interzicerii unor drepturi se reduc la jumătate; 

b) forma de vinovăţie poate fi diferită de cea care 

ar fi caracterizat infracţiunea respectivă în formă 

consumată; 

c) se reţin aceleaşi circumstanţe agravante 

generale legale ce s-ar fi reţinut şi dacă 

infracţiunea s-ar fi consumat. 

96. Inculpatul A.B. a fost lovit de victima C.D. 

suferind leziuni care i-au pus în primejdie viaţa. 

Deşi cunoştea că victima este persoană 

iresponsabilă, inculpatul i-a aplicat o lovitură cu 

cuţitul cauzându-i leziuni care au dus la 

instalarea decesului. Precizaţi dacă trăsătura 

caracterului justificat a faptei inculpatului A.B. 

trebuie analizată din punct de vedere al: 

a) stării de necesitate; 

b) legitimei apărări; 

c) constrângerii fizice. 

97. Măsura preventivă a reţinerii se poate 

dispune: 

a) pentru cel mult 24 de ore; 

b) pentru cel mult 48 de ore; 

c) pentru cel mult 72 de ore. 

98. În cazul în care, inculpatul pătrunde în 

locuinţa părţii vătămate şi sustrage bunuri de 

valoare, iar, odată surprins de aceasta, o 

îmbrânceşte pentru a fugi, moment în care 

victima se loveşte cu capul de un dulap şi 

decedează, răspunderea penală va fi angajată 

pentru: 

a) infracţiunea de omor comis pentru a ascunde o 

tâlhărie în concurs cu infracţiunea de tâlhărie; 

b) infracţiunea de tâlhărie urmată de moartea 

victimei; 

c) doar infracţiunea de omor care absoarbe 

infracţiunea de tâlhărie. 

99. Prezumţia de nevinovăţie, principiu 

fundamental în procesul penal, presupune: 

a) că orice persoană este considerată nevinovată 

până la momentul în care s-a luat faţă de aceasta 

măsura arestării preventive; 

b) că orice persoană trebuie să-şi probeze 

nevinovăţia; 

c) că orice persoană este considerată nevinovată 

până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre 

penală definitivă. 

100. Infracţiunea continuată este o formă de: 

a) unitate legală de infracţiune; 

b) unitate naturală de infracţiune; 

c) infracţiune complexă. 

 


