NUMĂR TEST: 4
Facultatea de Drept
EXAMEN DE LICENŢĂ - 3 IULIE 2017 - PROBA 1
"Instituţii fundamentale în drept privat şi public"
1. Revizuirea efectelor actelor juridice, în cazul impreviziunii:
a)

poate interveni şi atunci când debitorul şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor;

b)

poate fi dispusă numai dacă debitorul a încercat în prealabil negocierea adaptării actului
juridic;

c)

poate fi cerută şi în cazul contractelor unilaterale.
Răspuns corect:b

2. Cererea de chemare în judecată întrerupe prescripţia (cu condiţia să fi fost admisă printr-o
hotărâre cu autoritate de lucru judecat):
a) dacă a fost introdusă la un organ de jurisdicţie, chiar necompetent;
b)

şi atunci când a fost introdusă la un organ fără atribuţii jurisdicţionale;

c)

dar nu şi în situaţia în care este nulă pentru lipsă de formă.
Răspuns corect:a

3. Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii:
a)

se întrerupe la data semnării contractului de mediere;

b)

se suspendă de la data semnării contractului de mediere până la închiderea procedurii de
mediere;

c)

se suspendă de la data semnării contractului de mediere până la închiderea procedurii de
mediere, cu condiţia ca medierea să aibă loc în ultimele 6 luni, înainte de împlinirea
termenului de prescripţie.
Răspuns corect:b

4. În cazul termenului suspensiv stipulat în favoarea debitorului:
a)

creditorul este îndreptăţit să refuze primirea plăţii înainte de scadenţă;

b)

nu se admite restituirea plăţii anticipate decât dacă aceasta s-a datorat erorii, dolului sau
violenţei;

c)

plata anticipată se poate face numai cu acceptul creditorului.
Răspuns corect:b

5. Contractul este valabil chiar dacă obiectul său:
a)

nu este posibil la data încheierii actului, dar va fi posibil la o dată ulterioară;

b)

nu mai există la data încheierii contractului, dar existase anterior;

c)

nu poate fi determinat nici la data executării.
Răspuns corect:a

6. Se poate renunţa la prescripţia extinctivă:
a)

dacă termenul de prescripţie a început să curgă;

b)

indiferent dacă termenul de prescripţie a început să curgă sau nu;

c)

numai dacă termenul de prescripţie nu a început să curgă.
Răspuns corect:a
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7. Spre deosebire de nulitate:
a)

caducitatea intervine din motive mai presus de voinţa părţilor actului juridic;

b)

revocarea atrage desfiinţarea automată a actului juridic;

c)

rezoluţiunea produce efecte şi pentru viitor.
Răspuns corect:a

8. Este adevărată afirmaţia:
a)

într-un contract de vânzare, dacă bunul piere fortuit în întregime înainte de a fi remis
cumpărătorului, vânzătorul nu este liberat de obligaţia sa;

b)

nu au capacitate deplină de exerciţiu alienaţii şi debilii mintali, precum şi minorii divorţaţi
înainte de împlinirea vârstei de 18 ani;

c)

aplicarea legii civile în timp este guvernată de principiul retroactivităţii legii civile, precum şi de
cel al ultraactivităţii legii civile vechi.
Răspuns corect:a

9. Termenul de 30 de zile pentru repunerea în termenul de prescripţie extinctivă:
a)

priveşte numai cererea de repunere în termen;

b)

marchează momentul de la care începe să curgă o nouă prescripţie;

c)

priveşte atât cererea de repunere în termen, cât şi introducerea cererii de chemare în
judecată, privind valorificarea dreptului subiectiv civil.
Răspuns corect:c

10. În materia actului juridic civil:
a)

neexecutarea sarcinii impusă printr-un contract de donaţie atrage nulitatea relativă a
respectivului act;

b)

disproporţia vădită între contraprestaţii, în cazul unui contract de rentă viageră, poate da
dreptul celui prejudiciat să ceară anularea pentru leziune a actului;

c)

lipsa obiectului se sancţionează cu nulitatea absolută.
Răspuns corect:c

11. Îndeplinirea condiţiei suspensive are următoarele urmări:
a)

începerea curgerii prescripţiei extinctive;

b)

obligarea debitorului sub condiţie rezolutorie să restituie fructele culese până la momentul
îndeplinirii condiţiei;

c)

riscurile sunt în sarcina creditorului (dobânditorului), până la momentul îndeplinirii condiţiei.
Răspuns corect:a

12. Părţile pot reduce sau mări termenele de prescripţie extinctivă, pe cale convenţională, prin
acord expres, noua durată a acestora fiind:
a) aceea convenită de părţi;
b)

aceea convenită de părţi, în anumite limite stabilite de lege;

c)

aceea convenită de părţi, cu condiţia să nu depăşească 20 de ani.
Răspuns corect:b

13. Situaţia în care debitorul, în mod deliberat, ascunde creditorului existenţa datoriei sau
exigibilitatea acesteia reprezintă o cauză de:
a) întrerupere a cursului prescripţiei extinctive;
b)

suspendare a cursului prescripţiei extinctive;

c)

repunere în termenul de prescripţie extinctivă.
Răspuns corect:b
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14. Dreptul de a invoca prescripţia extinctivă:
a)

reprezintă un drept potestativ;

b)

trebuie pus în discuţia părţilor, conform principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil;

c)

aparţine şi instanţei de judecată.
Răspuns corect:a

15. Când subrogatul este un codebitor solidar care a plătit întreaga datorie:
a)

subrogaţia se produce de drept;

b)

subrogatul nu se bucură de garanţiile creanţei;

c)

subrogatul beneficaiză de solidaritatea debitorilor.
Răspuns corect:a

16. Plata făcută unui creditor care este incapabil de a o primi:
a)

este valabilă şi liberează pe debitor;

b)

liberează pe debitor, având în vedere diminuarea patrimoniului acestuia;

c)

nu liberează pe debitor decât în măsura în care profită creditorului.
Răspuns corect:c

17. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate sunt:
a)

exclusiv, absolut, perpetuu;

b)

inalienabil, exclusiv, perpetuu;

c)

relativ, accesoriu, instantaneu.
Răspuns corect:a

18. Uzufructuarul este titularul unui:
a)

drept de creanţă;

b)

drept real, pe temeiul căruia el exercită atributele “usus” şi “fructus” asupra bunului care
formează obiectul dreptului său;

c)

drept real accesoriu pe temeiul căruia el exercită atributele “usus” şi “fructus” asupra bunului
care formează obiectul dreptului său.
Răspuns corect:b

19. Elementul intenţional (animus) presupune întotdeauna:
a)

acordul adevăratului proprietar;

b)

voinţa posesorului de a stăpâni bunul pentru altul;

c)

intenţia posesorului de a exercita acte de stăpânire a bunului sub nume de titular al dreptului
real.
Răspuns corect:c

20. Imposibilitatea fortuită de executare:
a)

se aplică numai în cazul uzufructului asupra imobilelor;

b)

presupune uneori efectuarea imputaţiei plăţii de către debitor;

c)

nu liberează pe debitor de obligaţia sa, atunci când este temporară.
Răspuns corect:c

21. Pentru a putea fi intentată acţiunea de in rem verso este necesar să fie întrunită condiţia:
a)

să nu existe o mărire a unui patrimoniu;

b)

subsidiarităţii acţiunii;

c)

capacităţii părţilor de a încheia actul juridic.
Răspuns corect:b
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22. Orice lucrare:
a)

dacă este realizată de către altcineva decât proprietarul imobilului, în toate cazurile, intră în
proprietatea celui care a edificat-o, iar dreptul de proprietate asupra terenului va trece la stat,
cu constituirea unui drept de folosinţă în favoarea autorului lucrării;

b)

este prezumată a fi făcută de proprietarul imobilului, cu cheltuiala sa şi că este a lui, până la
proba contrarie;

c)

dacă este realizată de către altcineva decât proprietarul imobilului, acesta din urmă are
dreptul, întotdeauna, indiferent de buna-credinţă sau reaua-credinţă a constructorului, să
ceară obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia.
Răspuns corect:b

23. În cazul gestiunii de afaceri, faţă de terţi este ţinut să execute obligaţiile din eventualele acte
juridice încheiate în cadrul gestiunii:
a) numai gerantul;
b)

numai geratul;

c)

atât gerantul cât şi geratul, dacă actul este util sau l-a ratificat.
Răspuns corect:c

24. Modurile de efectuare a partajului sunt:
a)

prin dezmembrare, prin expropriere, prin vânzarea bunului către un terţ;

b)

în natură, prin atribuire, prin vânzarea bunului;

c)

prin comasare, prin expropriere, prin atribuire.
Răspuns corect:b

25. În privinţa vârstei de la care poate fi angajată răspunderea civilă delictuală:
a)

oricine răspunde pentru fapta sa ilicită săvârşită cu vinovăţie;

b)

minorii care nu au împlinit 14 ani se prezumă în mod absolut că au lucrat fără discernământ;

c)

minorii care au împlinit 14 se prezumă în mod absolut că au lucrat cu discernământ.
Răspuns corect:a

26. Regula instituita de art. 937 alin.1 C.Civil, în sensul ca posesiunea de buna-credinta
valoreaza titlul de proprietate se aplica în privinta:
a) numai bunurilor imobile prin natura lor;
b)

bunurilor mobile corporale;

c)

bunurilor mobile care formeaza o universalitate.
Răspuns corect:b

27. „De cujus” este:
a)

persoana juridică care lasă moştenirea;

b)

persoana fizică decedată al cărei patrimoniu se transmite pe cale succesorală;

c)

persoana fizică decedată care este reprezentată în cadrul instituţiei reprezentării succesorale.
Răspuns corect:b

28. Deschiderea succesiunii:
a)

este sinonimă cu momentul eliberării certificatului de deces;

b)

este concomitentă deschiderii procedurii notariale succesorale, cel puţin în cazul moştenirii
vacante;

c)

are ca element generator moartea unei persoane fizice.
Răspuns corect:c
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29. Sunt titulari ai dreptului de preempţiune la vânzarea terenurilor agricole din extravilan,
conform dispoziţiilor Legii nr. 17/2014:
a) statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului;
b)

Ministerul Culturii şi Ministerul Apărării Naţionale;

c)

promitentul-cumpărător din antecontractele bilaterale de vânzare-cumpărare încheiate
anterior intrării în vigoare a legii.
Răspuns corect:a

30. Colateralii privilegiaţi sunt:
a)

tatăl şi mama defunctului;

b)

doar fraţii şi surorile defunctului;

c)

fraţii şi surorile defunctului, precum şi descendenţii acestora până la al patrulea grad inclusiv
cu defunctul.
Răspuns corect:c

31. Prin contractul de vânzare se poate transmite un drept real, cum ar fi:
a)

dreptul de uzufruct;

b)

dreptul de uz sau un drept de creanţă;

c)

un drept strict personal din materia proprietăţii intelectuale.
Răspuns corect:a

32. Tranzacţia constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi atacată:
a)

cu acţiune revocatorie;

b)

cu acţiune oblică;

c)

doar pe calea căilor ordinare şi extraordinare de atac, reglementate de Codul de procedură
civilă.
Răspuns corect:a

33. Moştenirea anomală:
a)

este o moştenire legală extraordinară;

b)

este o succesiune testamentară;

c)

este moştenirea convenţională.
Răspuns corect:a

34. Contractul cu sine însuşi:
a)

este anulabil numai la cererea reprezentantului;

b)

este anulabil la cererea oricărei persoane interesate;

c)

este sinonim cu noţiunea de dublă reprezentare.
Răspuns corect:a

35. Restituirea bunurilor mobile luate în locaţiune se face:
a)

în locul în care au fost predate;

b)

la locul unde se găseau bunurile la data încheierii contractului;

c)

la domiciliul creditorului.
Răspuns corect:a

36. Reprezentarea succesorală:
a)

este admisă doar în cazul moştenirii testamentare;

b)

este admisă doar în cazul moştenirii legale;

c)

este admisă atât în cazul moştenirii legale cât şi în cazul moştenirii testamentare.
Răspuns corect:b
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37. Un singur părinte va avea o cotă de rezervă de:
a)

o doisprezecime din moştenire dacă vine în concurs atât cu soţul supravieţuitor, cât şi cu
colateralii privilegiaţi;

b)

o şesime din moştenire dacă vine în concurs numai cu soţul supravieţuitor;

c)

o pătrime din moştenire dacă vine în concurs numai cu colateralii privilegiaţi.
Răspuns corect:a

38. Un contract de donaţie încheiat în anul 2012 poate fi revocat:
a)

pentru neexecutarea cu justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul;

b)

pentru ingratitudine;

c)

pentru survenienţă de copil.
Răspuns corect:b

39. Sunt elementele acţiunii civile:
a)

obiectul judecăţii şi calificarea juridică;

b)

părţile, obiectul şi cauza;

c)

petitul cererii şi argumentele reclamantului.
Răspuns corect:b

40. Autoritatea de lucru judecat priveşte:
a)

numai dispozitivul hotărârii judecătoreşti;

b)

dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină;

c)

considerentele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă, chiar dacă sunt în contradicţie cu
dispozitivul.
Răspuns corect:b

41. În materia capacităţii procesuale de exerciţiu în procesul civil, asistarea intervine în cazul
efectuării de acte de procedură de către:
a) orice minor;
b)

minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă;

c)

orice minor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.
Răspuns corect:b

42. Chemarea în judecată a altei persoane, spre deosebire de chemarea în garanţie:
a)

poate să conducă la scoaterea din proces a pârâtului;

b)

poate fi formulată de reclamant sau de intervenientul principal cel mai târziu până la
terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe;

c)

este supusă procedurii încuviinţării în principiu.
Răspuns corect:a

43. Coparticiparea procesuală obiectivă este o consecinţă a:
a)

admiterii excepţiei de litispendenţă;

b)

admiterii excepţiei de necompetenţă;

c)

admiterii excepţiei de conexitate, dacă părţile nu sunt aceleaşi în toate cererile.
Răspuns corect:c

44. În materia sarcinii probei, partea interesată trebuie să invoce şi să dovedească:
a)

dreptul în vigoare în România;

b)

orice apărare utilă, inclusiv aspecte de care instanţa este ţinută să ia cunoştinţă din oficiu;

c)

legea străină, conform dispoziţiilor Codului civil referitoare la conţinutul acesteia.
Răspuns corect:c
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45. Tranzacţia judiciară:
a)

reprezintă un contract judiciar care poate fi prezentat instanţei atât în forma unui act autentic,
cât şi a unui înscris sub semnătură privată;

b)

nu poate interveni în judecarea căilor de atac;

c)

în caz de coparticipare procesuală, aduce atingere drepturilor tuturor coparticipanţilor, chiar
dacă a fost încheiată numai de către unii din coparticipanţi.
Răspuns corect:a

46. Incompatibilitatea constituie un incident procedural ce vizează:
a)

competenţa instanţei;

b)

compunerea instanţei, exclusiv;

c)

constituirea instanţei.
Răspuns corect:c

47. Reclamantul poate să-şi modifice cererea de chemare în judecată:
a)

oricând până la primul termen la care toate părţile sunt legal citate;

b)

oricând până la momentul închiderii dezbaterilor, însă numai cu acordul expres al tuturor
părţilor;

c)

oricând până la momentul închiderii dezbaterilor.
Răspuns corect:b

48. Executarea provizorie judecătorească se poate încuviinţa:
a)

numai în cazul hotărârilor judecătoreşti privitoare la bunuri;

b)

numai după plata unei cauţiuni;

c)

şi de instanţă din oficiu.
Răspuns corect:a

49. În cazul în care niciuna dintre părţile legal citate nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă:
a)

pârâtul care este prezent în sala de şedinţă nu poate fi obligat să răspundă la strigarea pricinii;

b)

dacă pârâtul, prezent în sala de şedinţă, a răspuns la strigarea pricinii, poate totuşi cere
suspendarea judecăţii pentru lipsa părţilor;

c)

instanţa va amâna judecata, pentru a da posibilitatea părţilor absente să se înfăţişeze.
Răspuns corect:a

50. Procurorul:
a)

poate să promoveze orice acţiune civilă;

b)

poate să exercite orice cale de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, cu excepţia hotărârilor
pronunţate în acţiunile strict personale;

c)

poate să ceară punerea în executare silită a hotărârilor pronunţate în favoarea unei persoane
dispărute.
Răspuns corect:c

51. Sub aspectul naturii juridice:
a)

consimţământul persoanei vătămate poate avea şi alte valenţe decât cea de cauză generală
justificativă;

b)

împiedicarea săvârşirii infracţiunii este o cauză reală de imputabilitate;

c)

orice faptă prevăzută de legea penală constituie o infracţiune.
Răspuns corect:a
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52. În cazul infracţiunilor de durată, reprezentate de infracţiunile continue, continuate şi de
obicei:
a) amnistia antecondamnatorie este incidentă dacă acestea s-au epuizat până la adoptarea legii
de acordare a clemenţei, sub această formă;
b)

termenele de prescripţie a executării pedepsei încep să curgă de la data care semnifică
momentul epuizării activităţii infracţionale;

c)

nu sunt incidente actele de clemenţă.
Răspuns corect:a

53. În ceea ce priveşte vinovăţia penală:
a)

în cazul faptelor incriminate în baza intenţiei depăşite, este suficientă doar probarea intenţiei
iniţiale cu privire la rezultatul mai puţin grav, prezumându-se culpa finală cu privire la
rezultatul mai grav;

b)

în cazul faptelor incriminate în baza intenţiei depăşite, este necesară atât probarea intenţiei
iniţiale cu privire la rezultatul mai puţin grav, cât şi probarea culpei finale referitor la rezultatul
mai grav;

c)

culpa cu premeditare pune în evidenţă atât un factor intelectiv, cât şi unul volitiv, în timp ce
culpa fără premeditare nu mai pune în evidenţă prezenţa unui factor intelectiv.
Răspuns corect:b

54. În materie penală, este posibil:
a)

ca o persoană iresponsabilă să fie atât subiect pasiv, cât şi subiect activ al unei infracţiuni;

b)

ca anumite forme de exces de legitimă apărare să nu excludă caracterul infracţional (penal)
al faptei comise;

c)

ca intoxicaţia completă şi involuntară cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive, să nu
excludă caracterul infracţional (penal) al faptei comise.
Răspuns corect:b

55. Prescripţia nu înlătură executarea:
a)

pedepsei accesorii aplicate persoanei fizice majore sau minore;

b)

pedepselor complementare aplicate persoanelor fizice majore;

c)

măsurilor educative dispuse faţă de persoanele fizice minore.
Răspuns corect:b

56. Spre deosebire de cauzele justificative, cauzele de neimputabilitate:
a)

sunt cauze personale, cu excepţia cazului fortuit şi a erorii asupra caracterului ilicit al faptei;

b)

nu produc efecte „in rem”, cu excepţia cazului fortuit;

c)

sunt cauze personale, cu excepţia excesului neimputabil, în ipoteza depăşirii limitelor legitimei
apărări sau ale stării de necesitate.
Răspuns corect:b

57. Legea penală consacră expres:
a)

imprescriptibilitatea infracţiunilor contra vieţii, indiferent de elementul lor subiectiv;

b)

termenele de prescripţie a executării pedepselor complementare aplicate persoanelor fizice;

c)

infracţiunile în cazul cărora acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
Răspuns corect:c
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58. Principiul indivizibilităţii pasive şi principiul indivizibilităţii active sunt înscrise, în dreptul
penal material, în materia privitoare la:
a) instituţia lipsei plângerii prealabile, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a
acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile, de către persoana
vătămată;
b)

instituţia retragerii plângerii prealabile, dacă aceasta intervine până la rămânerea definitivă a
hotărârii de condamnare;

c)

instituţia împăcării, precum şi în cazul medierii privind latura penală a cauzei.
Răspuns corect:a

59. Spre deosebire de instigarea improprie (instigarea în cazul participaţiei improprii):
a)

coautoratul impropriu (coautoratul în cazul participaţiei improprii) implică săvârşirea
nemijlocită, cu intenţie, de către o persoană, a unei fapte prevăzute de legea penală, la care,
din culpă sau fără vinovăţie, contribuie cu acte de executare nemijlocită o altă persoană;

b)

complicitatea improprie (complicitatea în cazul participaţiei improprii) nu este relevantă penal
în modalitatea „intenţie – culpă” (atunci când contribuţia participantului este realizată cu
intenţie la fapta comisă, de către autor, din culpă);

c)

instigarea proprie (instigarea în cazul participaţiei proprii) este posibilă numai în cazul
infracţiunilor proprii.
Răspuns corect:a

60. În materie penală:
a)

nu este posibilă calcularea termenelor de prescripţie a răspunderii penale de la data când a
luat sfârşit executarea pedepsei principale, sau de la data la care aceasta s-a prescris;

b)

este posibilă introducerea plângerii prealabile de către unul dintre soţi pentru celălat soţ, sau
de către copilul major pentru părinţi;

c)

nu este posibil să intervină împăcarea între persoana juridică ce a săvârşit infracţiunea şi
persoana vătămată prin aceasta.
Răspuns corect:a

61. Conţinutul constitutiv:
a)

al tuturor infracţiunilor, cuprinde cerinţe privitoare la loc, timp, mod şi mijloace de comitere;

b)

pe latură obiectivă, poate uneori să conţină aspecte referitoare la mobil, dar nu şi la scop;

c)

al oricărei infracţiuni, este configurat pe două laturi şi exclude dispoziţia sancţionatorie.
Răspuns corect:c

62. Pluralitatea ocazională de făptuitori:
a)

nu este reglementată expres în Partea generală a Codului penal, spre deosebire de
participaţia penală;

b)

în reglementarea actuală, reflectă concepţia unităţii de faptă, iar nu pe aceea a participaţiei
"delict distinct";

c)

este definită în Partea generală a Codului penal, spre deosebire de pluralitatea naturală de
făptuitori, care reiese din unele incriminări.
Răspuns corect:b

63. Cauzele care înlătură răspunderea penală cu efecte "in rem":
a)

includ formele prescripţiei penale, indiferent de tipul acesteia;

b)

nu produc efecte asupra participanţilor, cu excepţia actului bilateral al împăcării;

c)

în ipoteza comiterii infracţiunii în participaţie proprie, profită tuturor participanţilor.
Răspuns corect:c
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64. Amnistia şi graţierea:
a)

au efecte şi asupra măsurilor de siguranţă precum şi asupra drepturilor persoanei vătămate;

b)

înlătură răspunderea penală, precum şi celelalte consecinţe ale condamnării;

c)

se pot înfăţişa ca acte de clemenţă condiţionate sau necondiţionate.
Răspuns corect:c

65. Infracţiunea este fapta:
a)

prevăzută de lege, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a
săvârşit-o;

b)

prevăzută de legea penală, săvârşită cu intenţie (directă sau indirectă, ori cu intenţie
depăşită), nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o;

c)

prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a
săvârşit-o.
Răspuns corect:c

66. Sub aspectul naturii juridice:
a)

graţierea este o cauză care înlătură executarea pedepsei, făcând să înceteze decăderile şi
interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare;

b)

prescripţia specială este o cauză generală care înlătură răspunderea penală;

c)

împăcarea este o cauză care înlătură răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă în cazul
infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
Răspuns corect:b

67. Sunt condiţii de existenţă expres prevăzute de legea penală în materia cauzelor generale
justificative:
a) caracterul material, direct, imediat şi injust al atacului, în cazul legitimei apărări;
b)

salvarea de la un pericol iminent, îndreptat împotriva vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii,
libertăţii ori demnităţii persoanei, în cazul stării de necesitate;

c)

caracterul invincibil al erorii asupra caracterului licit al faptei.
Răspuns corect:a

68. În cazul infracţiunilor prescriptibile, termenele de prescripţie a răspunderii penale:
a)

sunt determinate în funcţie de natura şi gravitatea pedepsei aplicate;

b)

pentru infracţiunile comise în timpul minorităţii, se reduc cu o treime;

c)

se întrerup prin îndeplinirea oricărui act de procedură, în acea cauză.
Răspuns corect:c

69. Infracţiunea de uz de fals se consumă în momentul în care:
a)

înscrisul fals, oficial sau sub semnătură privată, este înfăţişat unei autorităţi publice;

b)

s-a produs consecinţa juridică pe care făptuitorul a avut-o în vedere la folosirea înscrisului;

c)

înscrisul fals este deţinut de către făptuitor.
Răspuns corect:a

70. În cazul infracţiunii de determinarea sau înlesnirea sinuciderii, forma de bază:
a)

participaţia penală sub forma coautoratului nu este posibilă;

b)

subiect pasiv nu poate fi o persoană cu discernământ diminuat;

c)

consumarea are loc în momentul fie a sinuciderii, fie a încercării de sinucidere a victimei.
Răspuns corect:b
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71. La infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri:
a)

latura subiectivă presupune doar intenţia directă;

b)

elementul material poate consta în săvârşirea, în public, de acte sexuale;

c)

tentativa nu se pedepseşte.
Răspuns corect:c

72. În cazul infracţiunii de furt:
a)

obiect material poate fi şi orice fel de energie;

b)

posesia legitimă este ocrotită chiar şi împotriva proprietarului bunului;

c)

obiect material pot fi numai înscrisurile cu valoare economică.
Răspuns corect:b

73. La infracţiunea de act sexual cu un minor, în forma de bază, subiect pasiv poate fi:
a)

minorul, indiferent de vârstă;

b)

minorul cu vârsta între 13 şi 15 ani;

c)

minorul cu vârsta între 15 şi 18 ani.
Răspuns corect:b

74. La infracţiunea de luare de mită, foloasele necuvenite pretinse, primite sau acceptate de
către subiectul activ pot fi:
a) doar patrimoniale;
b)

patrimoniale şi nepatrimoniale;

c)

numai pentru sine.
Răspuns corect:b

75. Infracţiunea de distrugere calificată se consumă în momentul producerii dezastrului ce
constă în:
a) distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau
componente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a unei
persoane;
b)

distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau
componente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două
sau mai multor persoane;

c)

distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau
componente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a cel
puţin trei persoane.
Răspuns corect:b

76. Infracţiunea de violare de domiciliu se reţine atunci când făptuitorul:
a)

pătrunde fără drept într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de
acestea, fără a avea consimţământul proprietarului;

b)

pătrunde fără drept într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de
acestea, având consimţământul persoanei care le foloseşte;

c)

refuză să părăsească locuinţa, încăperea, dependinţa sau locul împrejmuit ţinând de acestea,
la cererea persoanei care le foloseşte.
Răspuns corect:c

77. Atunci când mijlocul fraudulos folosit la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune constituie
prin el însuşi o infracţiune, se va reţine:
a) infracţiunea de înşelăciune în forma agravată prevăzută de art. 244 alin.(2) Cod penal;
b)

infracţiunea de înşelăciune în forma agravată prevăzută de art. 244 alin.(2) Cod penal în
concurs cu infracţiunea care constituie mijlocul fraudulos;

c)

infracţiunea de înşelăciune în forma de bază prevăzută de art. 244 alin.(1) Cod penal în
concurs cu infracţiunea care constituie mijlocul fraudulos.
Răspuns corect:b
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78. În cazul infracţiunii de nedenunţare, participaţia penală:
a)

este posibilă doar sub forma complicităţii morale;

b)

nu este posibilă decât sub forma instigării;

c)

nu este posibilă sub forma coautoratului.
Răspuns corect:c

79. Infracţiunea de ameninţare poate fi săvârşită:
a)

numai printr-o acţiune;

b)

şi printr-o inacţiune;

c)

atât prin acţiune, cât şi prin inacţiune.
Răspuns corect:a

80. Infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale în forma asimilată, presupune:
a)

folosirea fără drept a unei calităţi oficiale care implică exerciţiul autorităţii de stat, însoţită sau
urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate;

b)

continuarea exercitării de către funcţionarul public a funcţiei ce implică exerciţiul autorităţii de
stat, după ce a pierdut acest drept conform legii;

c)

purtarea fără drept de uniforme sau semne distinctive ale unei autorităţi publice.
Răspuns corect:b

81. La infracţiunea de vătămare corporală din culpă:
a)

subiect activ poate fi şi o persoană juridică;

b)

acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu;

c)

limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o pătrime atunci când urmările specifice s-au
produs faţă de două sau mai multe persoane.
Răspuns corect:a

82. Infracţiunea de purtare abuzivă, în forma agravată:
a)

absoarbe fapta de ameninţare;

b)

intră în concurs cu infracţiunea de lovire sau alte violenţe;

c)

în momentul comiterii faptei, subiectul activ trebuie să se afle în timpul programului de lucru.
Răspuns corect:a

83. În cazul infracţiunii de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului, forma de
bază, subiect activ poate fi:
a) orice persoană;
b)

persoana căreia i s-a încredinţat minorul pentru creştere şi educare;

c)

persoana cu care părintele minorului are o relaţie de concubinaj.
Răspuns corect:b

84. Infracţiunea de evadare este mai gravă atunci când este comisă:
a)

prin folosirea de violenţe fizice sau psihice;

b)

de o persoană înarmată;

c)

de către două sau mai multe persoane împreună.
Răspuns corect:a

85. Nu este obligatorie asistenţa juridică a unui inculpat:
a)

atunci când acesta a fost trimis în judecată în stare de arest, dar într-o altă cauză;

b)

atunci când acesta, deşi aflat în stare de arest, este absolvent de studii juridice;

c)

atunci când inculpatul major se află sub puterea măsurii controlului judiciar într-o altă cauză.
Răspuns corect:c
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86. Şedinţa de judecată poate fi declarată nepublică:
a)

pe durata audierii unui martor, la cererea acestuia, dacă prin audierea sa în şedinţă publică sar aduce atingere vieţii intime a acestuia;

b)

atunci când numărul persoanelor prezente depăşeşte capacitatea sălii de judecată;

c)

la cererea oricărei persoane interesate, chiar dacă nu are calitatea de parte sau subiect
procesual în respectiva cauză, câtă vreme invocă un interes.
Răspuns corect:a

87. Persoana reţinută sau arestată are dreptul de a lua contact cu avocatul său:
a)

asigurându-i-se în acest sens transportul la sediul biroului de avocatură;

b)

fără să fie supravegheată vizual;

c)

fără posibilitatea de a-i fi interceptată sau înregistrată discuţia cu apărătorul său.
Răspuns corect:c

88. Pentru ca inculpatul să poată beneficia de procedura simplificată de judecată în cazul
recunoaşterii învinuirii, trebuie să fie îndeplinită şi următoarea condiţie:
a) acesta trebuie să recunoască măcar o parte dintre faptele descrise în rechizitoriu şi reţinute
în sarcina sa;
b)

infracţiunea de care este acuzat nu trebuie să fie sancţionată de lege cu o pedeapsă mai
mare de 15 ani închisoare;

c)

acesta trebuie să recunoască în totalitate faptele reţinute în sarcina sa.
Răspuns corect:c

89. În cauzele în care soluţia de clasare s-a dispus faţă de suspect, având de soluţionat o
plângere împotriva acestei soluţii de netrimitere în judecată:
a) judecătorul de cameră preliminară nu poate exclude probe chiar dacă au fost nelegal
administrate în cursul urmăririi penale;
b)

instanţa poate sancţiona cu nulitatea acte efectuate cu încălcarea legii în cursul urmăririi
penală;

c)

judecătorul de drepturi şi libertăţi poate schimba temeiul soluţiei de clasare.
Răspuns corect:a

90. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală:
a)

se face întotdeauna la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza;

b)

se poate face în termen de maxim 20 de zile de la data emiterii actului sau a dispunerii
măsurii atacate;

c)

nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului ce face obiectul plângerii.
Răspuns corect:c

91. În cursul fazei de judecată, încheierea de şedinţă:
a)

se întocmeşte de către grefier dar se semnează nu numai de către acesta, ci şi de către
preşedintele completului de judecată;

b)

se întocmeşte de către unul din membrii completului de judecată;

c)

se întocmeşte în termen de cel mult 15 zile de la terminarea şedinţei de judecată.
Răspuns corect:a

92. Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen,
nerespectarea acestuia:
a) poate fi acoperită dacă părţile având interese contrarii nu invocă nerespectarea acestuia;
b)

atrage respingerea ca inadmisibilă a cererii făcute cu depăşirea termenului;

c)

atrage nu doar decăderea din exerciţiul acelui termen, ci şi nulitatea actului făcut peste
termen.
Răspuns corect:c
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93. Dreptul de a formula plângere împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală:
a)

se prescrie în termen de 20 de zile de la data pronunţării actului sau măsurii;

b)

se poate exercita doar prin intermediul avocatului ales sau din oficiu;

c)

nu se poate exercita în faza de judecată a procesului penal.
Răspuns corect:c

94. Se dispune reluarea urmării penale:
a)

ori de câte ori intervine o cauză care împiedică punerea în mişcare sau continuarea urmăririi
penale;

b)

atunci când se finalizează procedura de extrădare activă a inculpatului;

c)

atunci când are loc redeschiderea urmăririi penale.
Răspuns corect:c

95. În cursul fazei de judecată:
a)

prezenţa procurorului nu este obligatorie în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede
exclusiv pedeapsa amenzii;

b)

procurorul poate pune concluzii şi formula cereri, dar nu poate ridica excepţii;

c)

procurorului nu îi este interzis să pună concluzii de achitare sau de încetare a procesului
penal faţă de inculpatul trimis în judecată.
Răspuns corect:c

96. Inculpatul are dreptul de a fi asistat de unul sau mai mulţi avocaţi:
a)

doar în măsura în care asistenţa juridică este obligatorie în cazul său;

b)

doar în măsura în care obţine acordul prealabil al Decanului Baroului de avocaţi;

c)

inclusiv în cursul procedurii de cameră preliminară.
Răspuns corect:c

97. Nu atrage reluarea urmării penale:
a)

intervenirea unei legi de dezincriminare cu privire la fapta pentru care s-a dispus clasarea;

b)

încetarea cauzei de suspendare;

c)

restituirea cauzei la procuror de către judecătorul de cameră preliminară care a exclus – în
procedura de cameră preliminară – toate probele administrate în faza de cameră preliminară.
Răspuns corect:a

98. La deliberare iau parte:
a)

doar membrii completului de judecată în faţa căruia a avut loc dezbaterea;

b)

membrii completului de judecată şi procurorul, prezenţa acestuia din urmă fiind obligatorie în
tot cursul procesului penal;

c)

membrii completului şi grefierul de şedinţă.
Răspuns corect:a

99. Potrivit Codului de procedură penală, nu poate fi avocat al unui subiect procesual principal:
a)

cel ce a fost agent procedural în cauză în faza de urmărire penală;

b)

cel citat în calitate de martor în cauza respectivă;

c)

fosta soţie a părţii adverse.
Răspuns corect:b

100.Nulitatea relativă:
a)

intervine , de exemplu, atunci când nulitatea absolută nu a fost invocată în termenul legal;

b)

odată declarată, produce efecte diferite faţă de nulitatea absolută;

c)

se acoperă dacă persoana interesată a renunţat expres la invocarea acesteia.
Răspuns corect:c
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