NUMĂR TEST: 3
Facultatea de Drept
SIMULARE EXAMEN DE LICENŢĂ - 30 MARTIE 2017 - PROBA 1
"Instituţii fundamentale în drept privat şi public"
1. Stipulaţia pentru altul:
a)

este considerată o excepţie de la principiul forţei obligatorii a contractului;

b)

poate fi revocată de stipulant sau de promitent;

c)

este considerată o excepţie de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil.
Răspuns corect:c

2. Prescripţia extinctivă:
a)

este reglementată de norme de ordine publică;

b)

este reglementată de dispoziţii legale de ordine privată;

c)

este o sancţiune îndreptată împotriva pasivităţii titularului dreptului subiectiv civil.
Răspuns corect:c

3. Renunţarea la beneficiul termenului de prescripţie, care a curs până la data renunţării, are
ca efect:
a) stingerea dreptului subiectiv însuşi;
b)

imposibilitatea invocării întreruperii termenului de prescripţie prin recunoaşterea dreptului;

c)

curgerea unei noi prescripţii de acelaşi fel.
Răspuns corect:c

4. Cauzele pentru repunerea în termenul de prescripţie extinctivă:
a)

sunt expres prevăzute de lege;

b)

trebuie să fi fost cunoscute în termenul de 30 de zile, socotit de la data la care prescripţia
extinctivă s-a împlinit;

c)

reprezintă motive temeinice care l-au împiedicat pe titularul dreptului la acţiune să facă acte
de întrerupere a prescripţiei.
Răspuns corect:c

5. Pendente conditione, persoana care are un drept de creanţă afectat de o condiţie
suspensivă, poate:
a) transmite dreptul prin acte între vii sau pentru cauză de moarte;
b)

face acte de administrare;

c)

solicita debitorului plata creanţei.
Răspuns corect:a

6. Prescripţia extinctivă poate fi invocată:
a)

oricând în cursul procesului civil;

b)

cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate;

c)

fără nici o excepţie, numai de cel în folosul căruia curge.
Răspuns corect:b

7. Nulitatea căsătoriei:
a)

poate fi amiabilă, prin acordul soţilor;

b)

poate fi judiciară;

c)

este întotdeauna judiciară.
Răspuns corect:c
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8. Pentru a fi valabilă, confirmarea unui act juridic lovit de nulitate relativă pentru violenţă,
trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care:
a) să provină de la cel al cărui consimţământ a fost viciat;
b)

să fi fost făcută până la încetarea actelor de violenţă fizică sau morală;

c)

să aibă loc oricând după încheierea actului juridic şi până la împlinirea termenului de
prescripţie extinctivă.
Răspuns corect:a

9. Lipseşte discernământul la încheierea unui act juridic, dacă partea cu capacitate deplină de
exerciţiu:
a) urmează a fi pusă sub interdicţie judecătorească;
b)

este sub influenţa drogurilor, fiind în neputinţă de a-şi da seama de urmările actului juridic
încheiat;

c)

suferă de tulburări psihice.
Răspuns corect:b

10. Anularea actului juridic pentru dolul provocat de un terţ poate avea loc:
a)

numai dacă priveşte un act juridic unilateral;

b)

numai atunci când partea în profitul căreia a lucrat terţul a participat indirect la manoperele
dolozive;

c)

atunci când partea în profitul căreia a lucrat terţul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască
dolul terţului.
Răspuns corect:c

11. Punerea în întârziere a debitorului conduce la întreruperea cursului prescripţiei extinctive:
a)

numai dacă este urmată de chemarea în judecată a acestuia în termen de 6 luni de la data
punerii în întârziere;

b)

numai dacă între data punerii în întârziere şi data la care urmează a se împlini termenul de
prescripţie au rămas mai puţin de 6 luni;

c)

creditorul având posibilitatea să repete operaţiunea de cel mult 6 ori.
Răspuns corect:a

12. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe în cazul:
a)

introducerii reclamaţiei administrative prealabile;

b)

în care instanţa necompetentă respinge cererea de chemare în judecată ca nefiind de
competenţa instanţelor române;

c)

recunoaşterii datoriei de către debitor înainte de împlinirea termenului de prescripţie extinctivă.
Răspuns corect:c

13. Sancţiunea care se aplică în cazul unui act juridic cu cauză ilicită este:
a)

în toate cazurile, nulitatea absolută;

b)

nulitatea absolută, cu condiţia ca ea să fie comună părţilor sau cel puţin uneia dintre acestea;

c)

nulitatea absolută, cu condiţia ca ea să fie comună părţilor sau, dacă nu este comună,
cealaltă parte să fi cunoscut cauza ilicită ori, în funcţie de împrejurări, să fi trebuit s-o
cunoască.
Răspuns corect:c

14. Forţa majoră temporară poate conduce la suspendarea cursului prescripţiei extinctive
numai dacă:
a) a intervenit în ultimele 3 luni înainte de împlinirea termenului de prescripţie;
b)

a intervenit în ultimele 6 luni înainte de împlinirea termenului de prescripţie;

c)

este dublată de calitatea de militar în forţele armate ale României, în stare de mobilizare sau
de război.
Răspuns corect:b
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15. Orice lucrare:
a)

dacă este realizată de către altcineva decât proprietarul imobilului, în toate cazurile, intră în
proprietatea celui care a edificat-o;

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, să ceară obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia.
Răspuns corect:b

16. În materia răspunderii civile delictuale, este supus reparaţiunii:
a)

numai prejudiciul previzibil;

b)

şi prejudiciul moral;

c)

şi prejudiciul eventual.
Răspuns corect:b

17. Obligaţia de garanţie în cesiunea de creanţă cu titlu oneros:
a)

intră în sarcina debitorului cedat;

b)

se referă în toate cazurile, la solvabilitatea debitorului cedat;

c)

se referă la existenţa creanţei la data cesiunii, fără a răspunde şi de solvabilitatea debitorului
cedat.
Răspuns corect:c

18. Sunt efecte specifice ale neexecutării contractelor sinalagmatice:
a)

nulitatea absolută şi nulitatea relativă;

b)

excepţia de neexecutare a contractului, rezoluţiunea (rezilierea) şi riscul contractului;

c)

caducitatea şi inopozabilitatea.
Răspuns corect:b

19. Principiul „pacta sunt servanda” exprimă ideea că:
a)

părţile contractante pot denunţa în mod unilateral contractul în orice situaţie;

b)

nimeni nu poate fi obligat prin voinţa altei persoane;

c)

părţile contractante sunt obligate să respecte convenţiile legal încheiate.
Răspuns corect:c

20. Dreptul de abitaţie este o varietate a:
a)

dreptului de servitute;

b)

dreptului de uzufruct;

c)

dreptului de superficie.
Răspuns corect:b

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

ca posesorul să fi dobândit bunul de la adevăratul proprietar;

b)

voinţa posesorului de a stăpâni bunul pentru altul, ca detentor precar;

c)

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

22. 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
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23. Modurile de efectuare a partajului sunt:
a)

prin dezmembrare, prin expropriere, prin comasare;

b)

în natură, prin atribuire, prin vânzarea bunului;

c)

prin vânzarea bunului către un terţ, prin expropriere, prin atribuire.
Răspuns corect:b

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

exclusiv, absolut, perpetuu;

b)

inalienabil, accesoriu, perpetuu;

c)

relativ, exclusiv, perpetuu.
Răspuns corect:a

25. 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) bunurilor imobile;
b)

bunurilor mobile corporale;

c)

bunurilor mobile care formeaza o universalitate.
Răspuns corect:b

26. Imposibilitatea fortuită de executare:
a)

nu liberează nicodată pe debitor de obligaţia sa;

b)

presupune întotdeauna efectuarea imputaţiei plăţii de către debitor;

c)

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

27. Dacă în contract părţile nu au arătat durata locaţiunii, fără a-şi fi dorit să contracteze pe o
durată nedeterminată, în lipsa uzanţelor, locaţiunea se consideră încheiată:
a) pentru durata corespunzătoare unităţii de timp pentru care s-a calculat chiria, în cazul
locuinţelor nemobilate sau spaţiilor pentru exercitarea activităţii unui profesionist;
b)

pentru 6 luni, în cazul locuinţelor nemobilate sau spaţiilor pentru exercitarea activităţii unui
profesionist;

c)

pe durata locaţiunii imobilului, în cazul bunurilor mobile puse la dispoziţia locatarului pentru
folosinţa unui imobil.
Răspuns corect:c

28. Donaţia este:
a)

doar uneori un act juridic bilateral;

b)

de regulă, un contract unilateral;

c)

un act juridic unilateral.
Răspuns corect:b

29. Dacă la succesiunea lui de cuius vin părinţii săi naturali, persoana care l-a adoptat cu efecte
restrânse, doi fraţi buni, un frate uterin şi un frate consangvin:
a) ascendenţii iau câte 1/8 din moştenire, fiecare;
b)

fraţii vitregi iau câte 1/6 din moştenire, fiecare;

c)

fraţii buni iau câte 1/6 din moştenire, fiecare.
Răspuns corect:c
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30. Întreţinerea continuă a fi datorată în aceeaşi măsură, chiar dacă, în cursul executării
contractului:
a) creditorul întreţinerii s-a obligat la prestarea unor servicii;
b)

nevoile debitorului întreţinerii cunosc variaţii;

c)

bunul care a constituit capitalul a pierit total.
Răspuns corect:c

31. Reprezentarea succesorală:
a)

este admisă numai în privinţa copiilor defunctului;

b)

are drept efect împărţirea moştenirii pe tulpini;

c)

este fie convenţională, fie legală.
Răspuns corect:b

32. Actele încheiate de către nedemn cu terţii de rea-credinţă se menţin, dacă sunt:
a)

acte de administrare, în măsura în care acestea profită moştenitorilor;

b)

acte de dispoziţie;

c)

acte de administrare, fiind fără importanţă dacă ele profită sau nu moştenitorilor.
Răspuns corect:a

33. Nedemnitatea de drept poate fi invocată:
a)

din oficiu, şi de către notarul public;

b)

numai de o persoană care are calitatea de succesibil;

c)

în termen de un an.
Răspuns corect:a

34. Dreptul beneficiarului unui drept de preempţiune convenţional se poate transmite:
a)

prin acte „inter vivos”;

b)

în principiu, acest drept nu poate fi transmis;

c)

prin acte „inter vivos” sau „mortis causa”.
Răspuns corect:b

35. Colateralii privilegiaţi pot veni la moştenire:
a)

numai prin reprezentare;

b)

numai pe linii;

c)

şi în situaţia în care la moştenirea lui de cuius vin un fiu şi un nepot de fiu.
Răspuns corect:c

36. Cei cărora le este interzis să cumpere ori să vândă:
a)

pot să ceară anularea vânzării atât în nume propriu, cât şi în numele persoanei ocrotite;

b)

nu pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu, nici în numele persoanei ocrotite;

c)

pot să ceară anularea vânzării în numele persoanei ocrotite.
Răspuns corect:b

37. Descendenţii lui „de cuius”:
a)

pot fi înlăturaţi de la moştenire de rude în grad mai apropiat cu „de cuius”;

b)

vin la moştenire numai în baza celui de al treilea principiu al devoluţiunii legale;

c)

pot veni la moştenire indiferent dacă sunt adoptaţi cu efecte restrânse sau cu efecte depline
de către „de cuius”.
Răspuns corect:c
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38. Mandatul aparent:
a)

îi dă dreptul mandantului să îl acţioneze în judecată pe terţul contractant de bună-credinţă,
fără nicio altă formalitate;

b)

poate produce efecte ca şi cum mandatarul ar fi avut puteri de reprezentare;

c)

reprezintă o varietate a contractului de mandat, ce se confundă cu noţiunea de „contract cu
sine însuşi”.
Răspuns corect:b

39. Au calitatea de părţi în procesul civil:
a)

reclamantul şi pârâtul precum şi, în condiţiile legii, terţele persoane care intervin voluntar sau
forţat în proces;

b)

instanţa, reclamantul, pârâtul şi procurorul;

c)

instanţa, reclamantul, pârâtul, procurorul, martorii, experţii, traducătorii şi interpreţii.
Răspuns corect:a

40. Actele de procedură îndeplinite de o persoană fără capacitate procesuală de exerciţiu:
a)

nu pot fi confirmate;

b)

sunt valabil încheiate, cu excepţia actelor procesuale de dispoziţie;

c)

sunt anulabile.
Răspuns corect:c

41. Suspendarea executării provizorii:
a)

trebuie solicitată prin cererea de apel;

b)

se poate dispune, pe cale de ordonanţă preşedinţială, până la soluţionarea apelului;

c)

poate fi încuviinţată numai cu plata unei cauţiuni.
Răspuns corect:c

42. Acţiunea în constatarea existenţei unui drept real afectat de un termen suspensiv este:
a)

admisibilă;

b)

inadmisibilă, deoarece partea trebuie să formuleze o acţiune în realizare;

c)

prematură.
Răspuns corect:a

43. În cazul în care încuviinţarea probei pricinuieşte amânarea, partea este obligată:
a)

să depună lista martorilor cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, când se
cere proba cu martori;

b)

să depună copii certificate de pe înscrisurile invocate, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul
fixat pentru judecată, dacă s-a încuviinţat proba cu înscrisuri;

c)

să depună interogatoriul în termen de 5 zile de la încuviinţarea acestei probe.
Răspuns corect:b

44. Constituie un caz de suspendare facultativă a judecăţii:
a)

decesul reprezentantului sau mandatarului uneia dintre părţi;

b)

deschiderea procedurii insolvenţei uneia dintre părţi;

c)

începerea urmăririi penale pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra
hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel.
Răspuns corect:c

45. Completarea hotărârii:
a)

se soluţionează cu citarea părţilor;

b)

se poate solicita, ca regulă, în termen de 15 zile de la pronunţare;

c)

se face prin încheiere, care se ataşează la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul
de hotărâri al instanţei.
Răspuns corect:a
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46. În cazul transmisiunii calităţii procesuale active, dobânditorul:
a)

va putea invoca excepţiile absolute şi relative neinvocate în termen de autorul său;

b)

preia procesul în starea în care se găseşte în momentul în care a avut loc transmisiunea;

c)

este îndreptăţit să solicite refacerea doar a actelor de procedură defavorabile îndeplinite
anterior de autorul său.
Răspuns corect:b

47. Minuta:
a)

trebuie semnată, sub sancţiunea nulităţii, de către judecători şi grefier;

b)

cuprinde soluţia şi, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflaţi în minoritate;

c)

se comunică părţilor, în copie.
Răspuns corect:b

48. Perimarea:
a)

se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură de către partea care justifică un
interes;

b)

se suspendă în cazul în care judecata cauzei este suspendată de drept;

c)

se constată prin încheiere supusă recursului, în termen de 5 zile de la pronunţare.
Răspuns corect:c

49. Îndeplinirea condiţiilor generale de exercitare a acţiunii civile trebuie dovedită:
a)

încă de la momentul învestirii instanţei;

b)

de persoana care formulează sau susţine cererea;

c)

de reclamant, în ceea ce priveşte propria calitate activă, şi de pârât, în privinţa calităţii sale
pasive.
Răspuns corect:b

50. Cauza acţiunii civile (causa petendi):
a)

reprezintă fundamentul juridic al cererii de chemare în judecată;

b)

interesează autoritatea de lucru judecat;

c)

reprezintă scopul urmărit de cel care pretinde un drept sau care se apără.
Răspuns corect:c

51. Nu constituie infracţiune, fiind justificată, fapta prevăzută de legea penală săvârşită:
a)

de către persoana aflată în stare de necesitate, care nu şi-a dat seama, în momentul comiterii
faptei, că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă
pericolul nu era înlăturat;

b)

în îndeplinirea unei obligaţii impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege,
dacă această obligaţie nu apare a fi vădit ilegală;

c)

pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi just, care pune în pericol persoana sa, a
altuia, drepturile acestora sau interesul general, dacă apărarea este proporţională cu
gravitatea atacului.
Răspuns corect:b

52. Instigarea are relevanţă penală (ca act de participaţie), în forma:
a)

determinării, cu intenţie, la săvârşirea, din culpă, de către o altă persoană, a unei fapte
prevăzute de legea penală;

b)

determinării, din culpă, la săvârşirea, din culpă, de către o altă persoană, a unei fapte
prevăzute de legea penală;

c)

determinării, de către un minor nerăspunzător penal, la săvârşirea, din culpă, de către o altă
persoană, a unei fapte prevăzute de legea penală.
Răspuns corect:a
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53. Sub aspectul naturii juridice, reprezintă cauze generale de excludere a infracţiunii:
a)

legitima apărare şi iresponsabilitatea, al căror efect nu se extinde şi asupra participanţilor;

b)

starea de necesitate şi cazul fortuit, al căror efect se extinde şi asupra participanţilor;

c)

excesul neimputabil şi intoxicaţia preordinată, al căror efect nu se extinde asupra
participanţilor.
Răspuns corect:b

54. Minorul cu vârsta de 15 ani la data comiterii faptei prevăzute de legea penală, va putea fi
tras la răspundere penală:
a) dacă se dovedeşte că suferă de schizofrenie, fiind un minor iresponsabil;
b)

dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta incriminată având un discernământ diminuat;

c)

întotdeauna (în orice situaţie), potrivit prezumţiei de capacitate penală, reglementată de lege
pentru minorii care au vârsta între 14 şi 16 ani la data comiterii faptei.
Răspuns corect:b

55. În cazul unei infracţiuni de durată, reprezentată de infracţiunea continuată:
a)

ca infracţiune intenţionată, după caz, comisivă sau omisivă, termenul de prescripţie a
răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni;

b)

amnistia antecondamnatorie rupe unitatea infracţională, înlăturând răspunderea penală
pentru parte din acţiunile / inacţiunile comise, anume cele săvârşite anterior adoptării actului
de clemenţă;

c)

de furt, în scopul însuşirii pe nedrept, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate.
Răspuns corect:a

56. Amnistia proprie:
a)

este un act de clemenţă ce se acordă de Preşedintele României, prin decret;

b)

spre deosebire de graţierea antecondamnatorie, înlătură răspunderea penală;

c)

înlătură executarea pedepsei pronunţate, precum şi celelalte consecinţe ale condamnării.
Răspuns corect:b

57. Legea penală consacră expres:
a)

stingerea acţiunii civile ca efect al instituţiei împăcării;

b)

imprescriptibilitatea tuturor infracţiunilor intenţionate din categoria celor contra vieţii;

c)

cazurile care atrag suspendarea cursului prescripţiei executării pedepselor accesorii.
Răspuns corect:a

58. În ceea ce priveşte vinovăţia penală:
a)

fapta prevăzută de legea penală, constând într-o inacţiune, constituie infracţiune fie că este
săvârşită cu intenţie, fie din culpă, afară de cazul în care legea sancţionează numai
săvârşirea ei cu intenţie;

b)

fapta prevăzută de legea penală, constând într-o acţiune, constituie infracţiune fie că este
săvârşită cu intenţie, fie din culpă, afară de cazul în care legea sancţionează numai
săvârşirea ei cu intenţie;

c)

fapta prevăzută de legea penală, comisă din culpă, constituie infracţiune numai când legea o
prevede în mod expres, indiferent dacă este comisivă sau omisivă.
Răspuns corect:c

59. Constituie forme ale complicităţii mijlocite:
a)

instigarea la complicitate;

b)

complicitatea prin promisiune de tăinuire sau favorizare a făptuitorului, atunci când
promisiunea nu a fost îndeplinită;

c)

instigarea neurmată de executare.
Răspuns corect:a
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60. Legea penală prevede, explicit:
a)

necesitatea verificării unei anumite calităţi a subiectului activ, ca element al laturii subiective,
în cazul anumitor fapte incriminate;

b)

necesitatea existenţei legăturii de cauzalitate, în cazul oricărei fapte incriminate;

c)

o situaţie premisă, în cazul anumitor fapte incriminate.
Răspuns corect:c

61. Subiectul pasiv:
a)

este întotdeauna statul, ca subiect pasiv general;

b)

nu există în cazul oricărei infracţiuni;

c)

poate fi doar o persoană fizică, nu şi una juridică.
Răspuns corect:a

62. Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a)

infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, precum şi al infracţiunilor contra
securităţii naţionale, indiferent de data la care au fost comise;

b)

infracţiunilor de omor, omor calificat şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea
victimei, indiferent de persoana infractorului (persoană fizică majoră sau minoră, ori persoană
juridică);

c)

infracţiunilor de omor, omor calificat şi al infracţiunilor comise cu intenţie depăşită.
Răspuns corect:b

63. În materie penală:
a)

este posibilă înlăturarea răspunderii penale, prin retragerea plângerii prealabile, pentru o
faptă de viol (forma de bază), comisă de către o persoană iresponsabilă;

b)

nu este posibilă înlăturarea răspunderii penale prin prescripţie, în ipoteza comiterii unui furt de
către un minor cu vârsta de 10 ani la data comiterii faptei;

c)

este posibilă înlăturarea executării pedepsei privative de libertate aplicată pentru o infracţiune
comisă în timpul minorităţii.
Răspuns corect:b

64. În condiţiile prevăzute de lege, complicitatea prin promisiune reprezintă o formă de
participaţie penală:
a) secundară şi materială, atunci când după săvârşirea faptei comise, promisiunea este
îndeplinită;
b)

secundară şi posterioară, atunci când după săvârşirea faptei comise, promisiunea este
îndeplinită;

c)

secundară şi - după caz - anterioară sau concomitentă, chiar dacă, după săvârşirea faptei
comise, promisiunea nu este îndeplinită.
Răspuns corect:c

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

se întrerup prin săvârşirea, din nou, a unei infracţiuni;

b)

se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;

c)

în cazul anumitor categorii de infracţiuni, limitativ prevăzute de lege, săvârşite faţă de un
minor, încep să curgă de la data la care acesta a devenit major.
Răspuns corect:c
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66. Sub aspectul naturii juridice:
a)

graţierea individuală este o cauză care înlătură executarea pedepsei, neavând efecte asupra
pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere, în afară de cazul în care
se dispune altfel prin actul de graţiere;

b)

prescripţia răspunderii penale este o cauză care înlătură executarea pedepsei, cu excepţia
infracţiunilor imprescriptibile;

c)

graţierea colectivă nu este o cauză de înlăturare a răspunderii penale, după cum nu înlătură
nici consecinţele condamnării.
Răspuns corect:c

67. Principiul indivizibilităţii active este înscris, în dreptul penal material, în materia privitoare la:
a)

retragerea plângerii prealabile, semnificând un caz de pluralitate de persoane fizice sau
juridice care au participat la săvârşirea infracţiunii (mai mulţi subiecţi activi ai infracţiunii)
pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei
plângeri prealabile de către persoana vătămată;

b)

lipsa plângerii prealabile, semnificând un caz de pluralitate de persoane fizice sau juridice
care au participat la săvârşirea infracţiunii (mai mulţi subiecţi activi ai infracţiunii) pentru care
punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri
prealabile de către persoana vătămată;

c)

lipsa plângerii prealabile, semnificând un caz de pluralitate de persoane vătămate prin
săvârşirea infracţiunii (mai mulţi subiecţi pasivi ai infracţiunii) pentru care punerea în mişcare
a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana
vătămată.
Răspuns corect:c

68. În ipoteza săvârşirii unei infracţiuni intenţionate, în coautorat, de către un infractor major,
împreună cu un infractor minor:
a) termenul de prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunea săvârşită începe să curgă,
pentru amândoi, de la aceeaşi dată, însă nu are aceeaşi întindere;
b)

dacă infracţiunea se urmăreşte la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, împăcarea va
profita doar minorului;

c)

beneficiul unei graţieri colective va putea reduce pedeapsa aplicată fiecărui coautor.
Răspuns corect:a

69. În cazul infracţiunii de uz de fals:
a)

intenţia poate fi directă sau indirectă;

b)

intenţia poate fi numai directă;

c)

tentativa se pedepseşte.
Răspuns corect:b

70. În cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă în conţinut de bază:
a)

subiect activ poate fi numai un gestionar sau administrator;

b)

subiectul activ are grija administrării sau conservării bunurilor;

c)

fapta se săvârşeşte numai cu intenţie directă.
Răspuns corect:b

71. La infracţiunea constând în determinarea sau înlesnirea sinuciderii:
a)

există forma agravată, când victima este un minor cu vârsta cuprinsă între 14- 18 ani;

b)

există forma agravată, când fapta se săvârşeşte de către o persoană care avea victima în
îngrijire, ocrotire sau educare;

c)

limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate, dacă faptele din alin.1)-3) au fost urmate
de o încercare de sinucidere.
Răspuns corect:c
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72. În cazul infracţiunii de ultraj:
a)

se absoarbe ameninţarea;

b)

se reţine forma agravată când fapta produce o vătămare corporală;

c)

se reţine forma agravată când fapta are ca urmare loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.
Răspuns corect:a

73. Infracţiunea de furt în scop de folosinţă:
a)

poate avea ca obiect material orice bun mobil;

b)

se sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru furt sau furt calificat, ale cărei limite se reduc
cu jumătate;

c)

prevede că împăcarea înlătură răspunderea penală.
Răspuns corect:c

74. Infracţiunea de dare de mită se consumă:
a)

în momentul în care subiectul activ promite, oferă sau dă bani ori alte foloase;

b)

în momentul în care funcţionarul public îndeplineşte actul pentru care a fost realizată
promisiunea ori oferirea de bani ori alte foloase;

c)

numai dacă promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase se realizează în mod
direct de către făptuitor.
Răspuns corect:a

75. La infracţiunea de evadare:
a)

este absorbită infracţiunea de vătămare corporală;

b)

tentativa este pedepsită;

c)

subiectul activ este necircumstanţiat.
Răspuns corect:b

76. La infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorilor în forma de bază:
a)

subiect activ poate fi numai un părinte;

b)

subiect activ poate fi şi de către persoana căreia i-a fost încredinţat minorul;

c)

împăcarea înlătură răspunderea penală.
Răspuns corect:a

77. În cazul infracţiunii de vătămare corporală din culpă:
a)

acţiunea penală se pune în mişcare şi din oficiu;

b)

se va reţine un concurs de infracţiuni, atunci când urmările se produc faţă de două sau mai
multe persoane;

c)

acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Răspuns corect:c

78. Tentativa se pedepseşte:
a)

la infracţiunea de abuz de încredere;

b)

la infracţiunea de înşelăciune;

c)

la infracţiunea de tâlhărie sau piraterie urmată de moartea victimei.
Răspuns corect:b
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79. În cazul infracţiunii de tăinuire:
a)

elementul material al laturii obiective poate fi săvârşit prin acţiuni alternative enumerate
limitativ;

b)

elementul material al laturii obiective poate fi săvârşit prin acţiuni alternative enumerate
exemplificativ;

c)

numai de către o persoană care a cunoscut provenienţa bunului tăinuit dintr-o infracţiune
contra patrimoniului.
Răspuns corect:a

80. În cazul infracţiunii de ameninţare:
a)

se ameninţă cu săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului sau a unei fapte păgubitoare;

b)

fapta trebuie să fie de natură să-i producă o stare de temere victimei;

c)

fapta trebuie să producă o stare de temere victimei.
Răspuns corect:b

81. Abuzul în serviciu poate fi săvârşit:
a)

prin acţiune sau inacţiune;

b)

numai cu intenţie directă;

c)

în forma tentativei.
Răspuns corect:a

82. Cercetarea abuzivă poate fi săvârşită:
a)

de orice funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat;

b)

numai de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător;

c)

cu intenţie directă sau indirectă.
Răspuns corect:b

83. În cazul infracţiunii de nedenunţare:
a)

înştiinţarea poate fi făcută către orice instituţie publică;

b)

nu se pedepseşte dacă fapta este săvârşită de către un membru de familie;

c)

nu se pedepseşte dacă fapta este săvârşită de către o rudă apropiată.
Răspuns corect:b

84. În cazul infracţiunii de violare de domiciliu:
a)

refuzul de părăsire a domiciliului trebuie exprimat numai de către proprietarul imobilului;

b)

refuzul de părăsire a domiciliului trebuie exprimat de către persoana care îl foloseşte;

c)

împăcarea înlătură răspunderea penală.
Răspuns corect:b

85. Referitor la nulitatea actelor subsecvente, actele îndeplinite ulterior unui act care a fost
declarat nul:
a) sunt întotdeauna desfiinţate;
b)

sunt lovite de nulitate doar dacă există o legătură directă între acestea şi actul declarat nul;

c)

nu sunt lovite de nulitate decât în măsura în care ele însele au fost efectuate cu încălcarea
dispoziţiilor procesual penale.
Răspuns corect:b

86. Împotriva actelor de urmărire penală au dreptul de a face plângere:
a)

doar suspectul şi persoana vătămată;

b)

şi organul de cercetare penală ce a întocmit actul în cauză;

c)

şi martorul audiat, în măsura în care apreciază că prin actul atacat i s-a adus o vătămare
intereselor sale legitime.
Răspuns corect:c
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87. Spre deosebire de nulitatea relativă, în cazul nulităţii absolute:
a)

vătămarea intereselor procesuale nu trebuie dovedită, aceasta fiind prezumată;

b)

aceasta poate fi invocată oricând, în orice stadiu procesual, indiferent de norma legală
încălcată ce atrage cazul de nulitate absolută;

c)

efectele constatării nulităţii absolute sunt diferite de cele ale constatării nulităţii relative.
Răspuns corect:a

88. În cursul judecăţii, asistenţa juridică a inculpatului este obligatorie atunci când:
a)

acesta este trimis în judecată pentru un concurs de infracţiuni, indiferent care sunt limitele de
pedeapsă prevăzute de lege pentru acestea;

b)

acesta este trimis în judecată pentru săvârşirea unei tentative de furt calificat prin violare de
domiciliu (pentru infracţiunea consumată pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea de la
2 la 7 ani);

c)

acesta nu a avut asigurată asistenţa juridică în faza de urmărire penală.
Răspuns corect:b

89. În cazul măsurilor preventive privative de libertate, în calculul termenelor stabilite pe ore:
a)

nu se ia în considerare ora de la care începe, ci doar ora la care se sfârşeşte termenul;

b)

nu se iau în considerare nici ora de la care începe, nici ora la care se sfârşeşte termenul;

c)

se iau în considerare atât ora de la care începe cât şi ora la care se sfârşeşte termenul.
Răspuns corect:c

90. Restricţionarea consultării dosarului de către avocatul inculpatului:
a)

poate fi dispusă de procuror pentru cel mult 20 de zile după punerea în mişcare a acţiunii
penale;

b)

nu poate limita dreptul avocatului de a consulta declaraţiile inculpatului pe care îl asistă sau îl
reprezintă;

c)

se poate dispune, în faza de judecată, de către instanţă pentru cel mult 10 zile.
Răspuns corect:b

91. Dacă inculpatul se află în stare de arest preventiv şi instanţa de fond dispune, prin
încheiere, suspendarea judecării cauzei:
a) măsura preventivă încetează de drept;
b)

executarea măsurii preventive se suspendă pe durata suspendării cauzei;

c)

măsura preventivă va fi verificată în continuare, periodic şi din oficiu de către instanţa de
judecată.
Răspuns corect:c

92. Sunt principii specifice fazei de judecată:
a)

principiul nepublicităţii şedinţei de judecată;

b)

caracterul preponderent scris al acesteia;

c)

principiul contradictorialităţii fazei de judecată.
Răspuns corect:c

93. Rezultatul deliberării se consemnează:
a)

într-un proces verbal;

b)

într-o minută;

c)

într-o încheiere de şedinţă.
Răspuns corect:b
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94. Lista cauzelor fixate pentru judecată la un anumit termen:
a)

se întocmeşte cu cel puţin 12 ore înainte de termenul fixat;

b)

se afişează la instanţă cu cel puţin 24 de ore după începerea şedinţei de judecată;

c)

se întocmeşte ţinând seama şi de data intrării cauzelor la instanţă (vechimea cauzelor pe rolul
instanţei).
Răspuns corect:c

95. Atunci când pentru exercitarea unui drept procesual legea a prevăzut un anumit termen,
nerespectarea acestui termen atrage:
a) pierderea dreptului respectiv şi inadmisbilitatea actului făcut peste termen;
b)

decăderea din exerciţiul dreptului respectiv şi nulitatea actului făcut peste termen;

c)

sancţionarea subiectului procesual sau al părţii pentru nerespectarea culpabilă a dispoziţiilor
procedurale.
Răspuns corect:b

96. Plângerea ce nu cuprinde data ordonanţei sau a rechizitoriului atacate, numărul de dosar şi
denumirea parchetului:
a) va fi respinsă ca fiind inadmisibilă;
b)

va fi analizată în baza efectului devolutiv al căii de atac;

c)

va fi restituită pe cale administrativă petentului ce a formulat plângerea.
Răspuns corect:c

97. În faţa instanţei de fond, aducerea la cunoştinţă a învinuirii ce i se aduce inculpatului:
a)

se realizează întotdeauna de către instanţă după citirea de către grefier (integrală sau în
rezumat) a actului de sesizare ori a celui prin care s-a dispus începerea judecăţii;

b)

se realizează întotdeauna de către procuror ca reprezentant al Ministerului Public ce a emis
rechizitoriul şi a investit instanţa de judecată;

c)

nu mai are loc dacă se constată că inculpatului i-a fost comunicată o copie a rechizitoriului în
faza de cameră preliminară.
Răspuns corect:a

98. În cursul dezbaterilor:
a)

inculpatul are cuvântul înaintea părţii responsabile civilmente;

b)

se poate acorda cuvîntul în replică de către preşedintele completului;

c)

persoana vătămată are cuvântul înaintea procurorului.
Răspuns corect:b

99. În cazul în care astăzi, 27 iunie, orele 9.00 mi s-a comunicat în calitate de inculpat încheierea
prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţii, termenul de 3 zile
de la comunicarea încheierii pentru a formula calea de atac a contestaţiei se va împlini:
a) pe data de 30 iunie la orele 9.00;
b)

pe data de 29 iunie la sfârşitul zilei;

c)

pe data de 1 iulie la sfârşitul zilei (luna iunie având 30 de zile).
Răspuns corect:c

100.Poate fi avocat al inculpatului în cursul procesului penal:
a)

cel ce a avut calitatea de martor asistent la efectuarea percheziţiei domiciliare în cursul
urmăririi penale, fiind citat şi audiat în acest sens;

b)

cel ce a avut calitatea de soţ al persoanei vătămate;

c)

acelaşi avocat ce asigură asistenţă juridică şi părţii civile din acel dosar.
Răspuns corect:b
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