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Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă:
A. introdusă de copil, este imprescriptibilă extinctiv;
B. nu poate fi introdusă împotriva moștenitorilor pretinsei mame;
C. în cazul în care copilul are 13 ani, se va porni, în numele acestuia, de către reprezentantul său legal.
Răspuns: AC

2

În materia donației:
A. nu sunt supuse condiției de validitate a formei înscrisului autentic donațiile deghizate;
B. revocarea pentru ingratitudine operează de drept;
C. promisiunea de donație este supusă formei autentice, sub sancțiunea nulității relative, deoarece se
ocrotește un interes privat.
Răspuns: A

3

Mandatul cu reprezentare încetează prin:
A. revocarea sa de către mandant, cu excepția cazului în care părțile l-au declarat irevocabil;
B. renunțarea mandatarului, cu excepția cazului în care este intempestivă;
C. expirarea duratei mandatului convenită de părți, în cazul în care nu a intervenit anterior o altă cauză de
încetare.
Răspuns: C

4

Proprietarul terenului pe care s-a edificat, fără acordul său, o lucrare autonomă cu caracter durabil,
are dreptul:
A. de a pretinde autorului lucrării să cumpere întregul imobil în schimbul unui preț reprezentând dublul valorii
de circulație, cu excepția cazului în care autorul lucrării a fost de bună-credință;
B. de a pretinde autorului lucrării desființarea acesteia, dacă edificarea s-a făcut în lipsa autorizațiilor cerute de
lege;
C. de a pretinde autorului de rea-credință al lucrării desființarea acesteia, chiar dacă proprietarul terenului a
stat în pasivitate pe toată durata edificării construcției.
Răspuns: BC

5

Dreptul de superficie:
A. este perpetuu, dacă părțile nu au prevăzut un termen extinctiv în convenția de constituire a superficiei;
B. se stinge prin pieirea construcției, deoarece, fiind un accesoriu al dreptului de proprietate asupra
construcției, nu-i poate supraviețui acesteia;
C. poate fi înstrăinat de titular înainte de edificarea construcției în vederea căreia a fost constituit.
Răspuns: C

6

În materia împrumutului de consumație:
A. plata anticipată a dobânzii nu se poate efectua decât pe cel mult 12 luni;
B. prin încheierea valabilă a contractului, împrumutatul devine proprietarul bunului;
C. în cazul în care împrumutul este cu titlu oneros, termenul de restituire se prezumă a fi stipulat în favoarea
ambelor părți.
Răspuns: BC

7

În cazul coproprietății obișnuite:
A. denunțarea contractului de locațiune având ca obiect bunul comun se poate face ori de câte ori există
acordul majorității coproprietarilor;
B. nu este necesar acordul tuturor coproprietarilor pentru încheierea unui contract de locațiune cu termen de 3
ani, având ca obiect bunul comun;
C. este obligatoriu acordul tuturor coproprietarilor pentru a se încheia un contract de donație având ca obiect
bunul comun, chiar dacă donația este afectată de o condiție suspensivă.
Răspuns: BC

Timp de lucru: 4 ore
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Dreptul de proprietate publică asupra unui bun se stinge:
A. dacă bunul este dat în folosință cu titlu gratuit;
B. dacă bunul a fost trecut în domeniul privat, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;
C. dacă asupra bunului se constituie un drept de administrare, prin hotărâre a Guvernului.
Răspuns: B

9

Nu constituie posesie stăpânirea unui bun de către:
A. locatar, cu toate că acesta poate exercita, în condițiile legii, acțiunile posesorii;
B. titularul dreptului de uzufruct față de nuda proprietate;
C. coproprietar, în proporție cu propria sa cotă-parte.
Răspuns: AB

10

În materia efectelor divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți, prestația
compensatorie:

A. nu poate fi cumulată cu pensia de întreținere;
B. poate fi cumulată cu despăgubirea solicitată pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin desfacerea
căsătoriei;
C. se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 15 ani.
Răspuns: AB
11

Termenul de prescripție al acțiunii în restituirea prestațiilor:

A. dacă actul juridic a fost desființat ca urmare a rezoluțiunii unilaterale, începe să curgă, în toate situațiile, de
la data comunicării către debitor a declarației de rezoluțiune;
B. este de 3 ani, cu excepția cazului în care restituirea prestațiilor s-a întemeiat pe un act juridic lovit de
nulitate absolută;
C. dacă actul juridic a fost desființat ca urmare a rezoluțiunii judiciare, nu începe să curgă de la data efectuării
prestațiilor.
Răspuns: C
12

Clauzele considerate de lege nescrise:

A. conduc, de regulă, la nulitatea totală a contractului;
B. sunt înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile;
C. pot fi declarate inopozabile numai de către terții de bună-credință.
Răspuns: B
13

Nerespectarea clauzei de inalienabilitate stipulate într-o donație având ca obiect un bun imobil:

A. atrage rezilierea contractului subsecvent prin care donatarul a înstrăinat imobilul;
B. nu permite donatorului să obțină decât daune-interese atunci când clauza a fost supusă formalităților de
publicitate prevăzute de lege;
C. permite donatorului să solicite revocarea donației, inclusiv atunci când clauza a fost stipulată în favoarea
unui terț.
Răspuns: C
14

Leziunea:

A. există numai dacă depăşeşte jumătate din valoarea pe care o avea, la momentul încheierii contractului,
prestaţia executată de minorul care a fost victima leziunii;
B. conferă victimei leziunii dreptul de a obține anularea actului, cu excepția cazului în care cealaltă parte oferă
diferența dintre prestația pe care a executat-o și aceea pe care a primit-o de la victimă;
C. nu poate exista în privința contractului de întreținere încheiat pe durată nedeterminată.
Răspuns: C
15

Contractul nu poate fi anulat pentru eroare atunci când:

A. faptul asupra căruia a purtat eroarea putea fi cunoscut, după împrejurări, cu diligențe rezonabile;
B. eroarea poartă asupra unei împrejurări considerate de părți esențială la data încheierii actului în absența
căreia contractul nu s-ar fi încheiat;
C. eroarea poartă asupra unui element cu privire la care riscul de eroare a fost asumat de cel care o invocă.
Răspuns: AC
Timp de lucru: 4 ore
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În materia contractului de vânzare:

A. cumpărătorul este ținut să plătească dobânzi asupra prețului din ziua dobândirii proprietății, dacă bunul
produce fructe civile sau naturale, chiar dacă s-a convenit altfel;
B. vânzătorul rămâne răspunzător pentru datoriile moștenirii vândute;
C. în lipsa unei înțelegeri contrare, neplata unei singure rate, care nu este mai mare de o optime din preț, nu
dă dreptul la rezoluțiunea contractului de vânzare cu plata prețului în rate și rezerva proprietății.
Răspuns: BC
17

În materia răspunderii civile delictuale:

A. nu pot fi pretinse, în niciun caz, despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin exercitarea unui drept;
B. în cazul prejudiciilor cauzate prin ruina edificiului, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreținere sau a unui
viciu de construcție, victima îl poate chema în judecată numai pe paznicul juridic al edificiului;
C. dacă fapta ilicită a determinat pierderea șansei de a obține un avantaj, reparația va fi proporțională cu
probabilitatea obținerii avantajului, ținând cont de împrejurări și de situația concretă a victimei.
Răspuns: C
18

În materia plății nedatorate:

A. nu este supus restituirii ceea ce s-a plătit cu titlu de liberalitate;
B. este supus restituirii ceea ce s-a plătit cu titlu de gestiune de afaceri;
C. este supusă restituirii plata făcută înainte de împlinirea termenului suspensiv numai dacă plata s-a făcut
prin dol sau violență.
Răspuns: AC
19

În materia preluării datoriei prin contract încheiat între creditor și noul debitor:

A. noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apărare întemeiate pe raportul juridic dintre noul
debitor și debitorul inițial decât dacă acest raport a fost motivul determinant al preluării;
B. când contractul de preluare este desființat, obligația debitorul inițial renaște cu toate accesoriile sale, sub
rezerva drepturilor dobândite de terții de bună credință, doar dacă aceste drepturi rezultă din înscrisuri
autentice;
C. obligația fideiusorului se va stinge dacă acesta nu și-a dat acordul la preluare.
Răspuns: C
20

Copilul fiului predecedat al defunctului:

A. atunci când vine la moștenire în concurs cu soțul supraviețuitor, culege trei sferturi din masa succesorală;
B. îl înlătură de la moștenire pe fratele defunctului;
C. îl înlătură de la moștenire pe tatăl defunctului, cu excepția cazului în care fiul predecedat al defunctului era
nedemn să culeagă moștenirea.
Răspuns: AB
21

Fideiusiunea:

A. se poate constitui pentru a garanta obligația unui alt fideiusor;
B. va putea fi încheiată valabil împotriva voinței debitorului principal;
C. nu poate fi constituită pentru o datorie viitoare.
Răspuns: AB
22

Imposibilitatea fortuită de executare a obligației:

A. trebuie dovedită de creditor, în cazul în care evenimentul s-a produs anterior punerii debitorului în întârziere;
B. dacă este temporară, conduce la suspendarea executării obligației pentru un termen rezonabil, apreciat în
funcție de durata și urmările evenimentului care a provocat imposibilitatea de executare;
C. presupune ca obligația asumată de debitor să nu aibă ca obiect bunuri de gen.
Răspuns: BC
23

Cursul prescripției extinctive se suspendă:

A. prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripția este pus în întârziere;
B. cât timp debitorul, în mod deliberat, ascunde creditorului existența datoriei sau exigibilitatea acesteia;
C. între soți, cât timp durează căsătoria, chiar dacă soții sunt separați în fapt.
Răspuns: B
Timp de lucru: 4 ore
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În materia contractului de întreținere:

A. creanța de întreținere este incesibilă și insesizabilă;
B. clauza prin care creditorul întreținerii se obligă la prestarea unor servicii este considerată de lege nescrisă;
C. în cazul în care întreținerea este stipulată în favoarea unui terț, nu este necesară forma autentică, întrucât
contractul reprezintă o donație indirectă.
Răspuns: AB
25

Soțul supraviețuitor, atunci când vine la moștenire în concurs cu:

A. fratele defunctului și tatăl defunctului, culege o treime din moștenire;
B. părinții defunctului și sora defunctului, culege o jumătate din moștenire;
C. surorile defunctului, culege trei sferturi din moștenire.
Răspuns: A

Timp de lucru: 4 ore
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Intervenientul voluntar accesoriu în interesul pârâtului:

A. poate să renunţe la judecata cererii de intervenţie, după admiterea în principiu, doar cu acordul pârâtului;
B. nu poate renunţa la judecata cererii de intervenţie, după comunicarea acesteia către reclamant, decât cu
acordul acestuia;
C. poate invoca orice excepții procesuale, chiar dacă, în caz de admitere, efectele acestora ar contraveni
interesului pârâtului.
Răspuns: A
27

Instanța va amâna, în mod obligatoriu, judecata cauzei:

A. pentru lipsă de apărare, dacă aceasta este temeinic justificată și nu este imputabilă pârâtului sau
reprezentantului său;
B. în vederea comunicării către reclamantul care nu este prezent în ședință a cererii de chemare în garanție
formulate de către pârât la acel termen de judecată și depuse la dosar;
C. pentru a da posibilitatea reclamantului, legal citat, dar care nu este prezent în ședință la primul termen de
judecată, să-și pregătească apărarea în privința excepției lipsei calității procesuale active invocate verbal
de pârât, la acel termen.
Răspuns: B
28

Judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii:

A. numai până la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate;
B. chiar și la termenul stabilit pentru administrarea probatoriului;
C. în tot cursul procesului.
Răspuns: BC
29

În materia procedurii necontencioase judiciare:

A. instanța își verifică din oficiu competența, dar numai dacă aceasta nu este de ordine privată;
B. încheierea prin care se respinge cererea este executorie;
C. instanța se pronunță prin încheiere, în raport cu toate împrejurările de fapt și de drept ale cauzei, chiar dacă
nu au fost invocate în cerere sau pe parcursul procedurii.
Răspuns: C
30

Încheierea prin care tribunalul a respins cererea de recuzare:

A. poate fi atacată odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza, cu excepția situației în care această din
urmă hotărâre este definitivă;
B. nu este supusă niciunei căi de atac, dacă hotărârea prin care s-a soluționat cauza este definitivă;
C. poate fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, dacă hotărârea prin care s-a soluționat cauza
este definitivă.
Răspuns: AC
31

Cererea de încuviințare a executării silite:

A. se soluționează de către instanța de executare, prin încheiere ce nu are autoritate de lucru judecat;
B. nu poate fi respinsă dacă cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel
sesizat;
C. nu este supusă regularizării.
Răspuns: AC
32

Recuzarea expertului numit în cauză pentru efectuarea unei expertize:

A. poate fi cerută dacă fostul soț al expertului este rudă de gradul al treilea cu reclamantul;
B. se judecă cu citarea părților și a expertului;
C. poate fi formulată și de către instanță.
Răspuns: AB

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 5 of 16

Drept procesual civil - 33

Admitere în magistratură - 09 aprilie 2017 -

Grila nr.2

Hotărârea judecătorească nedefinitivă, pronunțată în procedură contencioasă, prin care prima
instanță a admis excepția prescripției dreptului material la acțiune și a respins, pe cale de
consecință, cererea de chemare în judecată, ca prescrisă:

A. are autoritate provizorie de lucru judecat;
B. nu poate fi atacată cu apel pentru unicul motiv al omisiunii primei instanțe de a acorda pârâtului cheltuielile
de judecată solicitate;
C. poate fi executată silit de către reclamant, dacă cererea a avut ca obiect despăgubiri pentru accidente de
muncă.
Răspuns: AB
34

Declarația verbală a reclamantului se va trece în încheierea de ședință și instanța nu va amâna
judecarea cauzei atunci când:

A. reclamantul își micșorează cuantumul obiectului cererii de chemare în judecată;
B. reclamantul îndreaptă o greșeală materială din cuprinsul cererii de chemare în judecată;
C. reclamantul își completează cererea introductivă de instanță cu un nou capăt de cerere având un obiect
distinct de cel inițial formulat.
Răspuns: AB
35

Cererea de chemare în judecată, formulată pe cale principală, este de competenţa de soluționare în
primă instanță a tribunalului, dacă are ca unic obiect:

A. revendicarea unui bun imobil cu o valoare impozabilă de 300.000 de lei, stabilită potrivit legislaţiei fiscale;
B. împărţeala judiciară a unui bun imobil, dacă valoarea impozabilă a acestuia, stabilită potrivit legislației
fiscale, depăşeşte suma de 300.000 de lei;
C. declararea judecătorească a morţii unei persoane.
Răspuns: A
36

Termenul prevăzut de Codul de procedură civilă, pentru înmânarea citației către parte:

A. este de cel puțin 5 zile înaintea termenului de judecată, sub sancțiunea nulității, în caz de nerespectare;
B. poate fi scurtat de judecător în cazuri urgente;
C. nu poate fi scurtat de judecător, în niciun caz, întrucât este un termen legal și, ca atare, are o durată fixă.
Răspuns: AB
37

Perimarea:

A. operează de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă cererea de chemare în judecată a rămas în nelucrare
din motive imputabile părții, timp de 6 luni;
B. poate interveni și în privința cererii de reexaminare a încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată,
pronunțate în etapa regularizării acesteia;
C. se suspendă ca efect al admiterii cererii de repunere a cauzei pe rol, formulate de partea care justifică un
interes.
Răspuns: AB
38

Renunțarea la judecata cererii reconvenționale:

A. poate fi făcută de către mandatarul cu procură specială al pârâtului-reclamant;
B. poate fi făcută și verbal, în ședința de judecată;
C. nu se poate face decât cu acordul expres al reclamantului-pârât, dacă renunțarea are loc la primul termen
la care părțile sunt legal citate.
Răspuns: AB
39

Se poate formula o cerere de chemare în judecată, chiar dacă interesul de a acționa nu este născut
şi actual:

A. dacă scopul acesteia este de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau de a preîntâmpina
producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara;
B. ori de câte ori reclamantul a comunicat pârâtului, înainte de introducerea cererii, intenţia sa de a se adresa
justiţiei;
C. ori de câte ori interesul este determinat, legitim și personal.
Răspuns: A

Timp de lucru: 4 ore
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Poate fi atacată cu contestație în anulare:

A. hotărârea judecătorească definitivă, atunci când contestatorul nu a fost legal citat și nici nu a fost prezent la
termenul când a avut loc judecata;
B. hotărârea instanței de apel, prin care aceasta, respingând apelul, a omis să cerceteze unul dintre motivele
de nelegalitate invocate de apelant în termen;
C. hotărârea instanței de apel, dacă a fost pronunțată de o instanță necompetentă absolut, și, deși se
invocase excepția de necompetență în termen, instanța de apel a respins-o în mod nelegal.
Răspuns: A
41

În ceea ce privește reprezentarea părților în judecată:

A. în ipoteza în care mandantul nu are domiciliu și nici reședință în țară, mandatarul cu procură generală
poate să-l reprezinte în judecată pe mandant, chiar dacă acest drept nu i-a fost dat anume;
B. mandatul poate fi restrâns, în mod expres, numai în ceea ce privește susținerea concluziilor asupra unei
excepții procesuale;
C. dreptul de reprezentare a unei persoane fizice acordat mandatarului care nu are calitatea de avocat nu
poate fi dat, în niciun caz, prin declarație verbală, făcută în instanță.
42

Răspuns: AB
În lipsa unei alegeri de competență, excepția de necompetență teritorială, invocată de pârâtullocator în fața primei instanțe, privind soluționarea unei cereri de chemare în judecată, având ca
obiect predarea imobilului dat în locațiune, promovate de reclamantul-locatar:

A. nu este tardiv invocată la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate;
B. va fi respinsă dacă cererea a fost introdusă de reclamant la instanța locului unde se află imobilul;
C. va fi respinsă dacă cererea a fost introdusă de reclamant la instanța domiciliului pârâtului.
Răspuns: BC
43

Întâmpinarea:

A. nu este obligatorie în procedura ordonanței președințiale și nici în cea a partajului solicitat în cadrul
contestației la executare;
B. se depune la dosar cu cel puțin 5 zile înaintea primului termen de judecată stabilit în cauza având ca obiect
revizuire;
C. trebuie să cuprindă domiciliul sau reședința pârâtului, persoană fizică, chiar dacă aceste date au fost
menționate și de către reclamant în cererea de chemare în judecată.
Răspuns: BC
44

Suspendarea judecării procesului a cărui strămutare se solicită:

A. se poate dispune de către instanța competentă să judece strămutarea;
B. se poate dispune de către instanța de la care s-a cerut strămutarea;
C. se poate dispune din oficiu de către instanță, situație în care nu mai este necesară consemnarea unei
cauțiuni.
Răspuns: A
45

Intervenientul voluntar accesoriu în interesul pârâtului, a cărui cerere de intervenție a fost admisă în
principiu, are termen în cunoștință:

A. în cazul reluării judecății, după ce a fost suspendată, numai dacă pârâtul a fost legal citat;
B. în cazul în care avocatul său, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaște termenul, a fost prezent la un
termen de judecată;
C. pentru termenul la care a fost chemat la interogatoriu, dacă a fost prezent în ședință la încuviințarea probei
cu interogatoriu, când s-a stabilit și termenul pentru administrarea acestei probe.
Răspuns: BC
46

Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane:

A. în procedura contencioasă, va putea fi dispusă chiar în apel;
B. va fi dispusă, prin încheiere, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe;
C. în procedura necontencioasă, implică în mod necesar acordul părților inițiale.
Răspuns: B

Timp de lucru: 4 ore
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Reprezintă o manifestare a dreptului de dispoziție al părților în procesul civil:

A. renunţarea reclamantului la însuşi dreptul pretins;
B. pornirea unui proces, chiar și după împlinirea termenului de prescripție a dreptului material la acțiune;
C. judecarea cererii de chemare în judecată fără citarea părților, dacă reclamantul solicită limitarea aplicării
principiului contradictorialității.
Răspuns: AB
48

În ceea ce privește conținutul unei hotărâri judecătorești:

A. în partea finală a dispozitivului se va indica și instanța la care se depune cererea pentru exercitarea căii de
atac a revizuirii;
B. în cuprinsul considerentelor se vor arăta și motivele pentru care s-au înlăturat cererile părților;
C. dacă aceasta s-a dat împotriva mai multor pârâți, se va arăta, când este cazul, dacă obligațiile acestora
sunt solidare sau indivizibile.
Răspuns: BC
49

Reclamantul:

A. are dreptul de a solicita în scris judecarea cauzei în lipsă, ipoteză în care nu poate interveni, în niciun caz,
suspendarea voluntară a procesului;
B. are obligația indicării domiciliului procesual ales al pârâtului în cuprinsul cererii de chemare în judecată;
C. are dreptul, cu încuviințarea președintelui completului de judecată, de a adresa direct întrebări pârâtului,
dacă instanța a admis reclamantului proba cu interogatoriul pârâtului.
Răspuns: C
50

Cererea de repunere în termenul de apel:

A. se formulează în termen de 30 de zile, dacă legea nu prevede un termen special pentru exercitarea
apelului, termen care curge de la încetarea împiedicării;
B. se poate formula și verbal;
C. se soluționează de către instanța a cărei hotărâre este atacată cu apel.
Răspuns: A

Timp de lucru: 4 ore
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Participația improprie:

A. nu există atunci când coautor la comiterea unei infracțiuni de șantaj este un minor de 13 ani;
B. există atunci când o persoană la rugămintea unui necunoscut care îi spune că se mută, ține deschisă ușa
de la intrarea în bloc cât timp acesta transportă un frigider și un pian, cu scopul de a şi le însuşi pe nedrept;
C. presupune ca instigatorul să acționeze cu intenție.
Răspuns: C
52

În cazul pedepsei amenzii:

A. cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă se stabilește întotdeauna ținând seama și de situația
materială a condamnatului;
B. dacă prin infracțiune s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor amendă se
majorează cu o treime;
C. amânarea aplicării pedepsei închisorii conduce și la amânarea aplicării pedepsei amenzii care o însoțește.
Răspuns: AC
53

În măsura în care instanța constată incidența cauzei de neimputabilitate a intoxicației:

A. va lua act că aceasta produce efecte in rem și va dispune în consecință;
B. poate dispune obligarea făptuitorului la tratament medical, chiar dacă acesta învederează că nu se
consideră bolnav;
C. nu poate aplica o pedeapsă, dar poate lua oricare dintre măsurile de siguranță prevăzute de lege.
Răspuns: B
54

În cazul stării de necesitate:

A. atacul trebuie să fie întotdeauna injust;
B. acţiunea de salvare trebuie să se îndrepte împotriva celui care a provocat pericolul și nu împotriva altei
persoane sau a bunurilor acesteia;
C. nu are ca efect înlăturarea răspunderii civile dacă, pentru a salva viaţa unicului său fiu, autorul distruge un
perete al casei fratelui său.
Răspuns: C
55

X a formulat o cerere de chemare în judecată, în cuprinsul căreia a arătat, necorespunzător
adevărului, că a dobândit un imobil prin uzucapiune. X a depus la dosar un certificat, aparent
eliberat de către administrația financiară, cunoscând că acesta este falsificat, în cuprinsul căruia se
menționa neconform cu realitatea că X a plătit impozit pentru imobilul litigios începând cu anul
1985. X s-a prezentat în fața instanței civile și a susținut cererea de chemare în judecată, formulând
concluzii în sensul că a uzucapat imobilul. În sarcina lui X se va reține:

A. săvârșirea infracțiunii de uz de fals;
B. săvârșirea infracțiunii de fals în declarații și a infracțiunii de uz de fals;
C. săvârșirea infracțiunii de uz de fals și a infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare.
Răspuns: A
56

Lipsirea de libertate în mod ilegal:

A. nu este infracţiune complexă dacă persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care au
necesitat pentru vindecare 95 de zile de îngrijiri medicale;
B. este mai gravă atunci când constă în răpirea unei persoane aflate în imposibilitate de a-și exprima voința ori
de a se apăra;
C. nu poate fi comisă sub forma participației improprii.
Răspuns: A
57

Nu se poate reține comiterea infracțiunii de tâlhărie:

A. în privința făptuitorului care folosește violențe pentru a recupera un bun mobil proprietatea sa, sustras cu o
zi înainte de către persoana vătămată;
B. atunci când făptuitorul întrebuințează amenințări, în scopul de a dobândi un folos nepatrimonial injust;
C. în condițiile în care făptuitorul lovește persoana vătămată pentru a intra în posesia unui autoturism
proprietatea sa, bun pe care persoana vătămată îl deținea în temeiul unui contract de închiriere încheiat cu
făptuitorul.
Răspuns: AB
Timp de lucru: 4 ore
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Constituie infracțiunea de distrugere calificată:

A. incendierea unei locuințe, eveniment ce a avut ca urmare decesul a două persoane;
B. distrugerea ce a produs consecințe deosebit de grave;
C. provocarea exploziei unui autotren, comisă de 4 persoane împreună, eveniment ce a avut ca urmare
vătămarea corporală a unei persoane.
Răspuns: A
59

Fiind oprit în trafic de un echipaj al poliției rutiere, X i-a solicitat polițistului Y să nu întocmească
proces verbal de contravenție cu privire la neregulile constatate, promițând că îi va remite o sumă
de bani dacă va proceda în acest mod. Y a refuzat și a întocmit proces verbal de contravenție,
sancționându-l pe X pentru neregulile constatate. Y nu a înștiințat nicio persoană cu privire la cele
întâmplate. În această situație:

A. în sarcina lui X se va reține comiterea infracțiunii de dare de mită, iar în privința lui Y se va reține că fapta
nu este prevăzută de legea penală;
B. în sarcina lui X se va reține comiterea infracțiunii de tentativă la dare de mită, iar în privința lui Y se va
reține că fapta nu este prevăzută de legea penală;
C. în sarcina lui X se va reține comiterea infracțiunii de dare de mită, iar în sarcina lui Y se va reține comiterea
infracțiunii de omisiunea sesizării.
Răspuns: C
60

Asemănător cu infracțiunea de represiune nedreaptă, infracțiunea de cercetare abuzivă:

A. poate fi comisă numai de către un organ de cercetare penală, un procuror ori un judecător;
B. poate fi comisă doar în desfășurarea unor cauze penale;
C. presupune ca subiectul activ să știe că persoana urmărită sau judecată este nevinovată.
Răspuns: AB
61

În cazul amânării aplicării pedepsei:

A. este necesar ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă din culpă să nu depășească 5 ani;
B. este necesar ca infractorul să-şi manifeste acordul de a presta o muncă remunerată în folosul comunității;
C. instanța poate impune infractorului obligaţia de a nu conduce anumite vehicule.
Răspuns: C
62

În situația în care făptuitorul a aplicat mai multe lovituri victimei în scopul de a-i sustrage o sumă de
bani, acțiune ce nu a reușit ca urmare a intervenției altor persoane, iar victima a încetat din viață în
urma loviturilor primite:

A. se reține comiterea infracțiunii de tentativă de tâlhărie urmată de moartea victimei;
B. se reține comiterea infracțiunii de tâlhărie urmată de moartea victimei;
C. infracțiunea se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea complexă consumată.
Răspuns: AC
63

Infracțiunea de uzurpare de calități oficiale:

A. poate fi comisă doar de un funcționar;
B. nu se reține în cazul avocatului care continuă să acorde consultații juridice, deşi i-a fost suspendat dreptul
de a profesa;
C. este mai gravă dacă este comisă de un funcționar public.
Răspuns: B
64

În sensul legii penale, are întotdeauna calitatea de funcționar public:

A. medicul, inclusiv cu ocazia realizării unui control ocular de rutină;
B. expertul tehnic judiciar chemat să realizeze un raport de expertiză într-o cauză civilă;
C. procurorul, necompetent teritorial, care realizează acte de urmărire penală cu privire la comiterea unei
infracțiuni de abandon de familie.
Răspuns: BC

Timp de lucru: 4 ore
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Infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice:

A. se reține doar atunci când violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității, realizate în public,
sunt îndreptate împotriva a două sau mai multe persoane;
B. se reține chiar dacă amenințările sau atingerile grave aduse demnității, realizate în public, sunt îndreptate
împotriva unei singure persoane;
C. absoarbe întotdeauna infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri, atunci când faptele sunt comise în
aceeași împrejurare.
Răspuns: B
66

Există tentativă idonee:

A. când infractorul îi toarnă victimei în paharul cu apă o substanţă letală, iar lichidul se evaporă înainte de a fi
consumat;
B. când autorul pătrunde în sediul unei bănci, dar constată că seiful acesteia fusese mutat în urmă cu 5 zile;
C. când infractorul încurajează victima să meargă cu avionul, în speranța că motorul acestuia se va defecta şi
avionul se va prăbuşi.
Răspuns: AB
67

Inculpatul X, recidivist, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de abandon de familie
prevăzută de art.378 al.1 lit.c Cod penal, reținându-se că nu a plătit cu rea-credință, timp de 3 luni,
pensia de întreținere stabilită pe cale judecătorească în favoarea fiului său minor. Înainte de
terminarea cercetării judecătorești, inculpatul a achitat în întregime pensia de întreținere restantă. În
această situație:

A. fapta inculpatului nu se pedepsește;
B. instanța nu poate dispune amânarea aplicării pedepsei;
C. instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Răspuns: C
68

Este justificată:

A. fapta persoanei care, după ce constată că i-a fost sustras portofelul, îl imobilizează pe autorului furtului
pentru a-l împiedica să fugă;
B. fapta persoanei care sustrage caruța unui vecin pentru a-și duce fiul la gară, aflat în real pericol de a pierde
trenul spre Iasi și de a nu ajunge la timp la examenul de drept penal, partea generală;
C. fapta persoanei care, la cererea explicită, serioasă, conștientă si repetată a victimei, care suferea de o
boală incurabilă, cauzatoare de suferințe greu de suportat, îi administrează o substanţă letală.
Răspuns: A
69

În cazul infracțiunii de încăierare:

A. suntem în prezența unei pluralități constituite de infractori;
B. suntem în prezența unei pluralități naturale de infractori;
C. în situația în care lui A, participant la săvârşirea faptelor, i s-a cauzat o vătămare corporală constând într-un
prejudiciu estetic grav și permanent, fără a se cunoaște cine a aplicat lovitura, A nu răspunde penal pentru
comiterea infracțiunii de încăierare.
Răspuns: B
70

În cazul în care, după judecata definitivă pentru un concurs de infracțiuni, intervine o lege penală
nouă:

A. instanța poate, în aplicarea art. 6 Cod penal, să reducă potrivit noii legi una dintre pedepsele supuse
contopirii, dar să mențină pedeapsa rezultantă în cuantumul stabilit în temeiul legii vechi;
B. atunci când observă că pedeapsa rezultantă potrivit noii legi este mai mare decât cea aplicată potrivit legii
vechi, constată că nu poate face aplicarea art.6 Cod penal, nici pentru pedepsele individuale;
C. ia act de faptul că art.6 Cod penal se referă la pedepse individuale şi nu poate fi aplicat pedepselor
rezultante.
Răspuns: A

Timp de lucru: 4 ore
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În cazul prescripției răspunderii penale:

A. aceasta poate interveni chiar dacă în cauză procurorul nu și-a însușit declarația de retragere a plângerii
prealabile făcută de persoana vătămată minoră, în condiţiile legii;
B. aceasta poate curge în paralel cu prescripția executării pedepsei închisorii aplicate pentru acea faptă;
C. termenul de prescripţie în cazul unei infracţiuni de viol curge de la data decesului persoanei vătămate
minore, dacă acesta intervine înainte de majorat.
Răspuns: AC
72

În cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe, prevăzută de art.193 Cod penal:

A. subiect activ poate fi și persoana ce asigură paza unei instituții, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
B. subiectul activ nu este circumstanțiat (calificat);
C. subiect pasiv poate fi și fratele făptuitorului.
Răspuns: B
73

În cazul infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii prevăzută de art.191 Cod penal:

A. tentativa nu este posibilă;
B. tentativa nu se pedepsește;
C. forma de vinovăție nu poate fi culpa cu prevedere.
Răspuns: BC
74

Spre deosebire de infracțiunea de abuz de încredere, în cazul infracțiunii de însușirea bunului găsit
sau ajuns din eroare la făptuitor:

A. făptuitorul nu are un titlu asupra bunului;
B. obiectul material poate fi numai un bun mobil;
C. acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.
Răspuns: AC
75

Când se dispune condamnarea la amendă penală:

A. instanța poate decide amânarea aplicării acesteia, dacă fapta a fost comisă din culpă;
B. soluția de suspendare a executării acesteia sub supraveghere este nelegală;
C. pedeapsa complementară dispusă se execută după executarea pedepsei principale.
Răspuns: B

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 12 of 16

Drept procesual penal - 76

Admitere în magistratură - 09 aprilie 2017 -

Grila nr.2

Referatul de evaluare a inculpatului minor în cauzele penale se dispune în mod obligatoriu:

A. de organele de urmărire penală în cursul urmăririi penale;
B. de instanţa de judecată în cursul judecăţii, indiferent dacă referatul a fost efectuat sau nu în cursul urmăririi
penale;
C. de instanţa de judecată în cursul judecăţii, cu excepţia situaţiei în care referatul a fost efectuat în cursul
urmăririi penale.
Răspuns: C
77

Judecătorul de cameră preliminară sesizat prin rechizitoriu, soluţionează cererile şi excepţiile
invocate cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de
urmărire penală şi dispune în mod obligatoriu restituirea cauzei la parchet dacă:

A. a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;
B. procurorul nu a răspuns în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii judecătorului de cameră
preliminară prin care s-au constatat neregularităţi ale rechizitoriului,dacă aceste neregularităţi atrag
imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;
C. a exclus una sau mai multe probe administrate în cursul urmăririi penale.
Răspuns: AB
78

În cazul săvârşirii unei infracţiuni de furt calificat de către inculpatul X având calitatea de militar cu
grad de general, împreună cu coinculpaţii Y şi Z – ambii civili:

A. urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procurorul militar competent, numai faţă de inculpatul
X;
B. urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procurorul militar competent, faţă de toţi inculpaţii
C. competenţa de judecare a cauzei în primă instanţă revine Curţii Militare de Apel, faţă de toţi inculpaţii.
79

Răspuns: B
În cursul urmăririi penale, împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar:

A. inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi, în termen de 48 de ore de la
comunicarea ordonanţei;
B. inculpatul poate face plângere la prim procurorul parchetului sau după caz la procurorul ierarhic superior, în
termen de 48 de ore de la comunicarea ordonanţei;
C. inculpatul poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi, în termen de 3 zile de la comunicarea
ordonanţei.
Răspuns: A
80

Judecătorul care, în cursul urmăririi penale, a soluţionat contestaţia formulată de inculpat împotriva
ordonanţei procurorului de luare a măsurilor asigurătorii este incompatibil:

A. să dispună în cursul urmăririi penale luarea măsurii arestului la domiciliu a inculpatului;
B. să dispună în cursul urmăririi penale emiterea unui mandat de aducere a inculpatului, atunci când pentru
executarea mandatului este necesară pătrunderea fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu;
C. să confirme ordonanţa de renunţare la urmărirea penală dispusă faţă de inculpat.
Răspuns: C
81

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, inculpatul X domiciliat în
municipiul Braşov, judeţul Braşov a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt
calificat, faptă comisă în municipiul Arad, judeţul Arad. Potrivit normelor de competenţă teritorială,
cuprinse în art.41 Cod procedură penală, procurorul va înainta rechizitoriul la:

A. Judecătoria Arad;
B. Judecătoria Braşov;
C. Judecătoria Arad sau Judecătoria Braşov, competenţa fiind alternativă.
Răspuns: A
82

În procesul penal au calitatea de subiecţi procesuali:

A. numai suspectul şi persoana vătămată;
B. inculpatul, partea civilă,partea responsabilă civilmente;
C. martorul, expertul, interpretul,agentul procedural.
Răspuns: BC
Timp de lucru: 4 ore

Pagina 13 of 16

Drept procesual penal - 83

Admitere în magistratură - 09 aprilie 2017 -

Grila nr.2

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa inculpatul X, administrator al SC
Y S.R.L., a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de
art.9 din Legea nr.241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cauza fiind
înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa. Excepţia de necompetenţă materială a instanţei astfel
sesizate poate fi invocată:

A. până la începerea cercetării judecătoreşti în cauză;
B. până la închiderea procedurii de cameră preliminară;
C. în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea unei hotărâri definitive.
Răspuns: A
84

Dreptul de a solicita desemnarea unui expert recomandat care să participe la efectuarea expertizei
dispuse de instanţa de judecată aparţine:

A. numai inculpatului, părţii civile şi părţii responsabile civilmente;
B. procurorului, părţilor şi subiecţilor procesuali principali;
C. numai părţilor şi subiecţilor procesuali principali.
Răspuns: B
85

Partea responsabilă civilmente participă în procesul penal:

A. prin introducerea acesteia la cererea părţii civile făcută până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima
instanţă de judecată;
B. la cererea acesteia făcută până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima instanţă de judecată;
C. prin introducerea acesteia la cererea procurorului făcută până la terminarea cercetării judecătoreşti în primă
instanţă, atunci când acesta exercită acţiunea civilă în procesul penal.
Răspuns: B
86

În procesul penal, încheierile pronunţate de judecătorul de cameră preliminară sunt definitive în
următoarele situaţii:

A. atunci când se verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, se exclud probele
nelegal administrate şi se admite plângerea, se desfiinţează soluţia de clasare dispusă procuror şi se
dispune începerea judecăţii;
B. atunci când se admite plângerea împotriva soluţiei de clasare dispusă de procuror, se desfiinţează soluţia
atacată şi se trimite cauza la procuror pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea
penală;
C. atunci când se admite cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărire penală.
Răspuns: BC
87

Luarea măsurilor asigurătorii de către procuror se poate face:

A. la terminarea urmăririi penale, prin rechizitoriu;
B. la terminarea urmăririi penale, prin ordonanţa de clasare a cauzei sau de renunţare la urmărirea penală;
C. în cursul urmăririi penale, prin ordonanţă.
Răspuns: C
88

Contestaţia formulată împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară de la instanţa
sesizată prin rechizitoriu, prin care s-au respins cererile sau excepţiile ridicate sau invocate din
oficiu şi s-a dispus începerea judecăţii:

A. se judecă de instanţa superioară celei sesizate, în şedinţă publică, cu citarea părţilor, persoanei vătămate şi
cu participarea procurorului;
B. nu poate privi cereri sau excepţii, altele decât cele invocate sau ridicate din oficiu în faţa judecătorului de
cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, cu excepţia cazurilor de nulitate absolută;
C. se formulează în termen de 3 zile, care curge de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare
pentru cele lipsă.
Răspuns: B

Timp de lucru: 4 ore
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Percheziţia corporală:

A. se poate efectua şi înainte de începerea urmăririi penale în cazul infracţiunilor flagrante;
B. se efectuează, la solicitarea procurorului, în baza mandatului de percheziţie emis de judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă;
C. nu poate fi începută înainte de ora 6.00 sau după ora 20.00.
Răspuns: A
90

În cursul urmăririi penale:

A. persoana vătămată care are capacitate de exerciţiu restrânsă este asistată în mod obligatoriu de un avocat;
B. persoana vătămată nu are dreptul de a propune administrarea de probe atunci când acţiunea penală este
exercitată din oficiu;
C. după punerea în mişcare a acţiunii penale, procurorul nu poate restricţiona dreptul persoanei vătămate de a
consulta dosarul.
Răspuns: A
91

În cazul în care se dispune suspendarea judecării cauzei întrucât inculpatul suferă de o boală gravă
care îl împiedică să participe la judecată, instanţa de judecată este obligată:

A. dacă faţă de inculpat s-a luat măsura controlului judiciar, să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni,
dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea acestei măsuri preventive sau dacă au apărut temeiuri
noi care să justifice menţinerea măsurii;
B. dacă faţă de inculpat s-a luat măsura controlului judiciar, să verifice periodic, dar nu mai târziu de 60 de
zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea acestei măsuri preventive sau dacă au apărut
temeiuri noi care să justifice menţinerea măsurii;
C. să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni, dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea
judecăţii.
Răspuns: BC
92

Nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară:

A. ordonanţa de redeschidere a urmăririi penale emisă de procurorul ierarhic superior prin care a infirmat
soluţia de clasare, anterior comunicării ordonanţei de clasare a cauzei;
B. ordonanţa de renunţare la urmărirea penală;
C. ordonanţa de clasare.
Răspuns: AC
93

Sentinţa prin care instanţa de judecată rezolvă cererea de reabilitare:

A. poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile, care curge de la comunicare;
B. poate fi atacată cu contestaţie în termen de 10 zile, care curge de la comunicare;
C. poate fi atacată cu contestaţie în termen de 3 zile, care curge de la comunicare.
Răspuns: B
94

În cazul în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror, acesta poate delega
organelor de cercetare penală:

A. încuviinţarea administrării probei testimoniale;
B. audierea persoanei vătămate;
C. luarea măsurii preventive a reţinerii.
Răspuns: B
95

Măsurile asigurătorii luate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie printr-o hotărâre penală pronunţată
în primă instanţă se pun în executare de:

A. Tribunalul Bucureşti sau de Tribunalul Militar Bucureşti;
B. Curtea de Apel Bucureşti;
C. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Răspuns: C

Timp de lucru: 4 ore
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Cazul prev. de art.453 alin.1 lit.b Cod procedură penală de revizuire a unei hotărâri judecătoreşti
definitive care s-a întemeiat pe declaraţia martorului A. ce a săvârşit infracţiunea de mărturie
mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată, se poate dovedi
prin:

A. o hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare faţă de A. pentru
comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă, dispunându-se amânarea aplicării acesteia;
B. hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa de judecată a dispus încetarea procesului penal faţă
de A. pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă întrucât a intervenit decesul acestuia;
C. orice mijloc de probă administrat în procedura de revizuire, atunci când din cauza decesului lui A., instanţa
a dispus încetarea procesului penal faţă de acesta pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă.
Răspuns: AC
97

Instanţa respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei:

A. atunci când apreciază că soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat este
nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii;
B. atunci când una dintre infracţiunile care fac obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei se pedepseşte
de lege cu închisoare mai mare de 20 ani;
C. dacă acesta nu priveşte toate faptele reţinute în sarcina inculpatului în ordonanţa de punere în mişcare a
acţiunii penale.
Răspuns: AB
98

În procedura de admitere în principiu a contestaţiei în anulare, instanţa pronunţă:

A. sentinţă sau decizie de respingere ca inadmisibilă a contestaţiei în anulare, care nu pot fi atacate cu apel,
fiind hotărâri definitive;
B. încheiere de admitere în principiu a contestaţiei în anulare, care nu poate fi atacată separat cu apel;
C. încheiere de admitere în principiu a contestaţiei, care poate fi atacată separat cu apel în termen de 10 zile
care curge de la comunicare.
Răspuns: AB
99

Neregularităţile privind citarea în cursul judecăţii, pot fi luate în considerare dacă sunt invocate:

A. în orice stare a procesului penal, atunci când privesc pe inculpat;
B. de partea lipsă, la termenul următor la care este prezentă sau este legal citată;
C. de procuror, numai la termenul la care s-au produs, cu excepţia situaţiei când prezenţa inculpatului este
obligatorie.
Răspuns: BC
100 Cheltuielile judiciare sunt suportate de inculpat:
A. în caz de încetare a procesului penal, dacă este incidentă o cauză de nepedepsire;
B. în caz de achitare, dacă există o cauză justificativă sau de neimputabilitate şi nu a fost obligat la repararea
prejudiciului;
C. în caz de încetare a procesului penal, dacă a intervenit medierea şi această obligaţie a fost prevăzută în
acordul de mediere.
Răspuns: AC

Timp de lucru: 4 ore
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