Capitolul I
Partea generală*
1.

Contractul este:
a) manifestarea de voință a unei persoane cu intenția de a constitui, modifica sau
stinge un raport juridic;
b) supus legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce privește
încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa;
c) modificat cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute de legea în vigoare la
data încheierii sale, indiferent de legea în vigoare la data modificării.

2.

Părțile:
a) sunt libere să încheie numai contractele prevăzute expres de lege;
b) trebuie să acționeze cu bună‐credință la negocierea contractului, dar pot
înlătura această obligație în timpul executării contractului;
c) sunt libere să determine conținutul contractului încheiat, în limitele impuse de
lege, de ordinea publică și de bunele moravuri.

3.

Contractul:
a) prin care fiecare parte urmărește să își procure un avantaj în schimbul obliga‐
țiilor asumate este cu titlu oneros;
b) din care se nasc obligații reciproce și interdependente este sinalagmatic;
c) este unilateral când numai o parte își execută obligațiile.

4.

Contractul pentru validitatea căruia:
a) este necesară remiterea bunului este real;
b) părțile impun forma autentică, deși nu este cerută de lege, este solemn;
c) părțile și‐au exprimat simplul acord de voință, chiar dacă nu a fost exprimat în
formele prevăzute de lege, este consensual.

5.

Contractul încheiat:
a) cu intenția de a procura celeilalte părți un beneficiu, fără a obține în schimb
vreun avantaj, este un contract de adeziune;
b) prin simplul acord de voință al părților este consensual;
c) între părți, prin care acestea convin să negocieze, să încheie sau să mențină
raporturi contractuale ale căror elemente esențiale sunt determinate de
acestea, este un contract‐cadru.

6.

Obiectul obligației civile este:
a) operațiunea juridică convenită de părți;
*

Structurarea materiei a avut în vedere tematica de la examenele de admitere la INM,
magistratură și avocatură.
Constantinovici

Capitolul IV
Teoria generală a obligațiilor
255. În cazul gestiunii de afaceri, gerantul:
a) nu poate întrerupe gestiunea începută dacă există riscul vreunei pierderi;
b) este ţinut faţă de terţii contractanţi, alături de gerat;
c) poate cere doar restituirea cheltuielilor necesare, dacă a început sau a continuat
gestiunea cunoscând sau trebuind să cunoască împotrivirea titularului afacerii.
256. Actul de întrerupere a unei prescripţii făcut de gerant în interesul geratului:
a) dă dreptul la acoperirea integrală de către gerat a cheltuielilor necesare şi utile
efectuate de gerant, chiar dacă avantajele obţinute sunt inferioare cuantumului
cheltuielilor;
b) dă dreptul la despăgubiri din partea geratului, pentru îmbogăţire fără justă cauză;
c) îşi produce efectele numai dacă a fost ratificat de gerat.
257. Persoana care repară acoperişul unei case, considerând că a moştenit‐o, dar care
realizează pe durata lucrării că testamentul pe care îşi întemeia convingerea a
fost anulat:
a) se va putea îndrepta pentru recuperarea cheltuielilor efectuate împotriva
adevăraţilor moştenitori, ale căror interese le‐a gestionat;
b) va putea cere despăgubiri adevăraţilor moştenitori, în limita îmbogăţirii aduse
acestora prin efectuarea reparaţiei;
c) este ţinută să continue reparaţia, dacă abandonarea intempestivă a lucrării
prezintă riscul agravării stării imobilului.
258. Persoana care, venind în sprijinul victimei unui accident de circulaţie, suferă ea
însăşi o vătămare a integrităţii fizice în timpul operaţiunilor de salvare:
a) este îndreptăţită, în calitatea de gerant, la acoperirea prejudiciului suferit;
b) poate cere instanţei evaluarea prejudiciului suferit şi înscrierea în cartea funciară a
unei ipoteci legale care să garanteze obligaţia de acoperire a acestui prejudiciu;
c) răspunde pentru prejudiciile cauzate geratului, dacă, pe durata intervenţiei, se
declanşează, chiar fără culpa sa, explozia autovehiculului, care, din această
cauză, este distrus în totalitate.
259. Plata unei datorii:
a) este supusă restituirii, dacă a fost făcută de debitor înainte de îndeplinirea con‐
diţiei suspensive;
b) făcute în folosul debitorului de o altă persoană, fără a fi obligată, dă dreptul
acestei persoane la rambursarea cheltuielilor necesare şi utile efectuate, cu
dobânzi care curg din ziua în care cheltuielile au fost cerute;
Roșianu

Capitolul II
Aplicarea în timp a legii procesual‐civile
22. Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică:
a) numai proceselor începute după intrarea acesteia în vigoare;
b) numai executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare;
c) şi proceselor şi executărilor silite începute înainte de intrarea acesteia în vigoare.
23. Dispoziţiile legii noi privitoare la competenţă:
a) nu sunt aplicabile proceselor în curs de judecată la data schimbării competenţei
instanţelor legal învestite, care vor continua să fie judecate de acele instanţe
potrivit legii sub care au început;
b) sunt aplicabile şi proceselor în curs de judecată la data schimbării competenţei
instanţelor legal învestite;
c) nu sunt aplicabile în caz de trimitere spre rejudecare în procesele în curs de
judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite.
24. Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică:
a) cererilor de pronunţare a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formulate după
data de 15 februarie 2013 în procese începute anterior acestei date;
b) cererilor de pronunţare a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formulate în
procese pornite după data de 15 februarie 2013;
c) contestaţiilor privind tergiversarea procesului formulate după data de 15
februarie 2013 în procese începute anterior acestei date.
25. Dispoziţiile Codului de procedură civilă nu se aplică:
a) proceselor începute prin cereri depuse, în condiţiile legii, la poştă, unităţi mili‐
tare sau locuri de deţinere înainte de data de 15 februarie 2013 şi înregistrate
la instanţă după această dată;
b) proceselor începute prin cereri depuse, în condiţiile legii, la poştă, unităţi mili‐
tare sau locuri de deţinere şi înregistrate la instanţă după data de 15 februarie
2013;
c) proceselor începute prin cereri scanate şi transmise prin poştă electronică înainte
de data de 15 februarie 2013 şi înregistrate la instanţă după această dată.
26. De regulă, ori de câte ori printr‐o lege specială se prevede că:
a) hotărârea judecătorească de primă instanţă este „supusă recursului” sau că
„poate fi atacată cu recurs” ori, după caz, legea specială foloseşte o altă
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165. Cererea de chemare în judecată:
a) poate fi formulată şi prin înscris în formă electronică sau poate fi scanată şi
transmisă instanţei prin poştă electronică;
b) care nu cuprinde indicarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere
atrage, în toate cazurile, sancţiunea decăderii reclamantului din dreptul de a
mai propune probe;
c) poate cuprinde mai multe capete de cerere întemeiate pe cauze diferite, dar
aflate în strânsă legătură.
166. Cererea de chemare în judecată:
a) poate fi transmisă instanţei de reprezentantul reclamantului şi prin servicii de
curierat rapid;
b) şi înscrisurile ataşate, însoţite, când este cazul, de dovezile privind modul în
care acestea au fost transmise către instanţă, se predau preşedintelui instanţei
sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea
stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată;
c) poate fi scanată şi transmisă prin poştă electronică, numai dacă are ataşată o
semnătură electronică.
167. Se anexează cererii de chemare în judecată:
a) un extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea reprezen‐
tantului persoanei juridice de drept privat;
b) copii legalizate ale înscrisurilor cu care se face dovada fiecărui capăt de cerere;
c) procura mandatarului, în original sau în copie certificată.
168. Completul căruia i s‐a repartizat aleatoriu cauza verifică dacă cererea de chemare
în judecată:
a) cuprinde domiciliul ales în România al reclamantului care locuieşte în străină‐
tate, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
b) cuprinde motivele de drept pe care se întemeiază cererea;
c) este însoţită de interogatoriul adresat pârâtului‐entitate fără personalitate juridică.
169. Dacă cererea de chemare în judecată:
a) nu este timbrată, instanţa îi pune în vedere reclamantului să plătească taxa
judiciară de timbru până la primul termen de judecată acordat în cauză;
b) nu cuprinde numărul de telefon, numărul de fax şi adresa electronică ale pârâ‐
tului, instanţa, în toate cazurile, anulează cererea;
c) nu cuprinde obiectul cererii şi valoarea acestuia, instanţa îi comunică reclaman‐
tului aceste lipsuri şi îi pune în vedere să completeze cererea în termen de cel
mult 10 zile de la primirea comunicării.
170. Sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată:
a) intervine dacă mai multe persoane care sunt împreună reclamante nu au
desemnat un mandatar comun;
b) intervine dacă reclamantul nu a complinit lipsurile cererii în termenul prevăzut
de lege;
c) se dispune prin încheiere, dată în camera de consiliu, fără citarea părților.
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132. Se va reţine desistarea atunci când făptuitorul:
a) auzind zgomotul produs de căderea unei ţigle, se sperie că va fi prins şi pleacă
din curte fără a mai sustrage bunuri;
b) văzând că în apartamentul în care intrase cu scopul de a sustrage bunuri se
găseşte doar o sumă mică de bani, pleacă fără a mai lua vreun bun;
c) fără să ştie că laptopul fusese luat de victima plecată de la domiciliu, renunţă de
bunăvoie să mai pătrundă în apartamentul acesteia pentru a‐l sustrage.
133. După ce a pătruns prin efracţie în apartamentul victimei, pe care o cunoştea,
inculpatul, cuprins de remuşcări, a renunţat să mai sustragă bunuri. În acest caz,
inculpatul va răspunde pentru:
a) o tentativă de furt calificat (prin efracţie);
b) o infracţiune de violare de domiciliu;
c) o infracţiune de violare de domiciliu în concurs cu o infracţiune de distrugere.
134. Nu va răspunde penal pentru tentativă făptuitorul care:
a) constatând că nu poate sparge codul de acces în seiful băncii, de unde dorea să
sustragă bani, pleacă fără să sustragă vreun bun;
b) după ce a lovit victima cu cuţitul în piept, anunţă ambulanţa, care întârzie
nejustificat să‐şi facă apariţia, astfel că victima decedează, în condiţiile în care
sosirea la timp ar fi permis aplicarea unui tratament care să salveze viaţa
victimei;
c) transportă el însuşi la spital victima pe care o accidentase cu autoturismul, dar,
în ciuda eforturilor medicilor, victima decedează.
135. Făptuitorul care, dorind moartea victimei, îi pune acesteia zahăr în cafea:
a) nu va răspunde penal în nicio împrejurare, fiind vorba în toate cazurile de o
tentativă absolut improprie;
b) ar putea răspunde penal pentru tentativă de omor, într‐un caz particular, chiar
dacă victima nu consumă din cafeaua respectivă;
c) ar putea răspunde penal pentru tentativă de omor doar dacă victima consumă
din cafeaua respectivă şi viaţa îi este pusă în primejdie.
136. Nu este posibilă împiedicarea producerii rezultatului în cazul tentativei la
infracţiunea de:
a) omor;
b) viol;
c) înşelăciune.
137. Desistarea are ca efect:
a) nepedepsirea autorului pentru tentativa realizată;
b) înlăturarea răspunderii penale a autorului pentru tentativa realizată;
c) nepedepsirea complicelui care s‐a desistat.

Ciaușu

Capitolul II
Partea specială
451. Omorul:
a) comis de către mamă asupra copilului nou‐născut reprezintă infracţiunea de
pruncucidere;
b) comis în public reprezintă omor calificat;
c) prin mijloace de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri poate
atrage agravarea pedepsei.
452. Fapta inculpatului de a aplica victimei, în vârstă de doi ani, mai multe lovituri
puternice cu picioarele în zona capului, pentru a o împiedica să mai ţipe, ce au
condus la o hemoragie cerebrală urmată de decesul victimei, reprezintă:
a) infracţiunea de omor;
b) infracţiunea de omor calificat;
c) infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.
453. Uciderea unei persoane paralizate de la gât în jos, la cererea acesteia:
a) nu reprezintă întotdeauna infracţiunea de ucidere la cererea victimei;
b) se pedepseşte întotdeauna cu o pedeapsă mai mică decât cea prevăzută de
lege pentru infracţiunea de omor;
c) constituie infracţiunea de omor calificat.
454. Fapta inculpatului X de a‐i procura lui Y o substanţă letală, la cererea explicită,
serioasă, conştientă şi repetată a acestuia, care suferea de o boală incurabilă
atestată medical, cauzatoare de mari suferinţe permanente, urmată de înghiţirea
substanţei de către Y şi decesul său, reprezintă:
a) infracţiunea de omor;
b) infracţiunea de ucidere la cererea victimei;
c) infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii.
455. În cazul infracţiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii:
a) dacă încercarea de sinucidere nu a avut loc, fapta nu este infracţiune;
b) limitele speciale de pedeapsă se majorează cu o treime, dacă fapta a fost
săvârşită prin constrângere;
c) se va reţine varianta agravată, dacă este săvârşită asupra unui minor cu vârsta
sub 13 ani.
456. În cazul determinării sau înlesnirii sinuciderii:
a) dacă fapta este săvârşită faţă de o persoană care nu putea să‐şi dea seama de
consecinţele acţiunilor sale şi a avut loc doar încercarea de sinucidere, fapta nu
este infracţiune;
Trandafir

Capitolul I
Partea generală
1.

Judecătorul care, în cursul urmăririi penale, a emis un mandat de aducere pe
numele unui martor, în temeiul art. 265 alin. (4) C.proc.pen.:
a) nu devine incompatibil să soluţioneze cauza în fond, deoarece nu şi‐a spus
părerea în cauză cu privire la soluţia ce s‐ar putea pronunţa;
b) devine incompatibil să soluţioneze cereri în faza camerei preliminare;
c) poate fi declarat incompatibil să soluţioneze cauza în fond.

2.

Judecătorul care a admis o cerere a inculpatului de înlocuire a măsurii arestului la
domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, în faza camerei preliminare:
a) nu mai poate soluţiona cauza respectivă în fond;
b) poate să nu soluţioneze cauza respectivă în fond, dacă aceasta a fost reparti‐
zată aleatoriu altui judecător;
c) va soluţiona cauza respectivă în fond.

3.

Judecătorul de cameră preliminară:
a) verifică în toate cauzele legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale;
b) verifică în toate cauzele legalitatea trimiterii în judecată a inculpaţilor;
c) nu verifică în toate cauzele legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi
penale şi legalitatea trimiterii în judecată a inculpaţilor.

4.

Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul:
a) să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, chiar dacă se
constată că aceştia cunosc limba română;
b) să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, chiar dacă aceştia
locuiesc în alte judeţe decât cele cu populaţie aparţinând minorităţii respective;
c) la un interpret doar dacă nu cunosc limba română.

5.

Cetăţenii străini au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de
judecată:
a) indiferent dacă aceştia cunosc sau nu limba română;
b) doar în cazul în care aceştia nu cunosc limba română;
c) doar în cazul în care nu cunosc limba română şi dovedesc acest lucru prin orice
mijloc de probă.

6.

Cetăţenii români aparţinând minorităţii turce:
a) au dreptul de a se exprima în limba maternă în faţa instanţelor de judecată,
chiar dacă aceştia cunosc limba română, actele procedurale întocmindu‐se în
limba română;
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542. Pronunţarea hotărârii în primă instanţă are loc:
a) cu citarea părţilor;
b) în şedinţă publică;
c) de către preşedintele completului de judecată, asistat de grefier.
543. Hotărârea se redactează:
a) în cel mult 20 de zile de la pronunţare;
b) de către unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei;
c) în cel mult 30 de zile de la pronunţare.
544. Hotărârea se semnează:
a) de toţi membrii completului de judecată, de procuror şi de grefier;
b) de preşedintele instanţei, în locul preşedintelui completului care este împie‐
dicat să semneze;
c) de preşedintele completului, în locul grefierului care este împiedicat a semna.
545. Intervine sancțiunea nulității absolute a hotărârii judecătorești în cazul în care:
a) lipsește încheierea de amânare a pronunțării;
b) minuta nu este semnată de toți membrii completului de judecată;
c) hotărârea este semnată de grefier.
546. După pronunţare, o copie a minutei hotărârii se comunică:
a) procurorului, părţilor, subiecţilor procesuali principali;
b) administraţiei locului de deţinere, în cazul în care inculpatul este arestat;
c) doar inculpatului arestat şi părţilor şi subiecţilor procesuali care au lipsit atât de
la dezbateri, cât şi de la pronunţare.
547. Se comunică hotărârea în întregul ei:
a) serviciului de probaţiune, în cazul în care instanţa a dispus amânarea aplicării
pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
b) administraţiei locului de deţinere, în cazul în care inculpatul este arestat;
c) doar procurorului, părţilor, subiecţilor procesuali principali.
548. Sunt supuse apelului:
a) toate sentinţele pronunţate de judecătorie;
b) încheierile prin care s‐a respins propunerea de arestare preventivă;
c) sentinţele prin care cauza este soluţionată în fond de instanţa supremă.
549. Curţile de apel soluţionează:
a) toate apelurile;
b) contestaţiile împotriva încheierilor privind măsurile preventive pronunţate de
către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la tribunal;
c) în fond infracţiunile săvârşite de auditorii de justiţie.
550. Apelul este o cale de atac:
a) de retractare;
b) de reformare;
c) extraordinară.
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