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Organizarea şi exerctarea profesiei de avocat - etapa I - probă eliminatorie
1
Calitatea de avocat este suspendată:
A. pe durata existenței stării de incompatibilitate;
B. pe durata cercetării penale;
C. pe durata anchetarii abaterii disciplinare, independent de caracterul evident sau grav al abaterii.
2

Activitatea avocatului stagiar poate fi îndrumată:
A. de un avocat definitiv cu o vechime de cel puțin 6 ani în această calitate;
B. de un avocat definitiv cu dreptul de a pune concluzii la toate instanțele;
C. de un avocat definitiv care nu a suferit o sancțiune disciplinară.

3

Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind decanii barourilor şi membrii
Consiliului UNBR, sunt de competenţa:
A. Comisiei Permanente;
B. Consiliului UNBR;
C. Comisiei centrale de Disciplină.

4

Există conflict de interese:
A. în activitatea de asistare şi apărare, atunci când la data sesizării sale, asistarea mai multor părţi ar
determina avocatul să prezinte o altă apărare, diferită de aceea pentru care ar fi optat, dacă i-ar fi fost
încredinţată apărarea unei singure părţi;
B. atunci când, după ce şi-a informat clienţii şi a primit acordul acestora, avocatul, în exercitarea activităţilor
sale, va încerca să consilieze contrarietatea de interese;
C. atunci când, în deplin acord cu clienţii, avocatul îi consiliază ca, plecând de la situaţia ce i-a fost prezentată,
să adopte o strategie comună.

5

Potrivit codului deontologic al avocaţilor:
A. Este interzis avocatului vărsarea unui onorariu în contrapartidă pentru că i-a fost prezentat un client;
B. Este interzis avocatului să pretindă unui alt avocat un onorariu, comision sau altă compensaţie pentru faptul
că l-a recomandat unui client;
C. Avocatul nu are obligaţia de a informa clientul că ar putea beneficia de asistenţă gratuită.

6

Avocatul este obligat:
A. Să se asigure pentru răspundere profesională;
B. Să acorde asistenţa juridică în cauzele în care a fost desemnat din oficiu;
C. Să pună concluzii numai în faţa instanţelor din raza baroului în care este înscris.

7

Este nedemn de a fi avocat:
A. cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei
infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
B. cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, indiferent
daca acestea au fost sau nu constatate prin hotarare judecătorească;
C. cel care are funcţia de membru al consiliului de administraţie într-o societate pe acţiuni.

8

Avocatul poate să asiste sau să reprezinte orice persoană fizică sau juridică:
A. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul
oficial de evidenţă al avocatului;
B. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă numai prin autentificarea
făcută de un notar public;
C. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea la
judecătoria în raza căreia îşi are sediul profesional avocatul.

9

Profesia de avocat nu poate fi exercitată:
A. la instanta unde soţul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte
funcţia de judecător;
B. numai la sectia instantei la care sotul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv
indeplineste functia de judecator;
C. de catre fostii procurori, prin acordarea de asistenta judiciara la unitatea de urmarire penala la care acestia
si-au desfasurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective.
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10 Calitatea de avocat este incompatibila cu:
A. calitatea de mediator;
B. calitatea de lichidator;
C. faptele personale de comerţ exercitate cu autorizaţie.
Drept civil - etapa I - probă eliminatorie
11 Dolul:
A. este o eroare provocată;
B. atrage nulitatea absolută a actului juridic;
C. nu se prezumă.
12 Obiectul actului juridic civil:
A. poate să privească şi un bun viitor, afară de excepţiile expres prevăzute de lege;
B. trebuie, printre altele, să fie licit;
C. constă în scopul urmărit la încheierea actului juridic.
13 Nu constituie o modalitate a actului juridic civil:
A. termenul;
B. condiţia;
C. capacitatea.
14 Actul juridic este lovit de nulitate relativă dacă:
A. la încheierea lui nu au fost respectate regulile referitoare la capacitatea civilă de exerciţiu;
B. a fost încheiat de o parte lipsită de discernământ;
C. nu sunt executate toate obligaţiile asumate prin acel act.
15 Există reguli speciale referitoare la începutul cursului prescripţiei extinctive pentru acţiunea:
A. de partaj;
B. în declararea nulităţii relative a actului juridic;
C. bazată pe îmbogăţirea fără justă cauză.
16 Forţa majoră constituie o cauză:
A. de suspendare a prescripţiei extinctive;
B. de întrerupere a prescripţiei extinctive;
C. care justifică repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.
17 Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă:
A. poate încheia singură orice act juridic;
B. nu poate garanta obligaţiile altuia;
C. poate dispune prin testament de toate bunurile sale.
18

Coproprietarii sunt obligaţi să suporte cheltuielile de întreţinere a bunului proprietate comună
efectuate de un terţ:
A. solidar;
B. indivizibil;

C. proporţional cu cota-parte a fiecăruia.
19 Acţiunea în revendicare:
A. este o acţiune reală şi petitorie;
B. este guvernată de aceleaşi reguli indiferent de obiectul dreptului de proprietate;
C. poate fi admisă numai dacă are ca obiect un bun imobil.
20 Posesia:
A. creează o prezumţie de proprietate;
B. corespunde întotdeauna unui drept real principal;
C. conduce la dobândirea fructelor dacă posesorul este de bună-credinţă.
21 Uzucapiunea de 30 de ani presupune:
A. exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte în termenul prevăzut de lege;
B. exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte, precum şi existenţa unui just titlu;
C. exercitarea unei posesii utile, neîntrerupte şi de bună-credinţă, precum şi existenţa unui just titlu.
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22 În materia simulaţiei:
A. părţile simulaţiei nu pot opune terţilor de bună-credinţă contractul secret;
B. sunt îndreptăţiţi să exercite acţiunea în simulaţie numai terţii de bună-credinţă;
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C. dacă există un conflict între terţi, vor avea câştig de cauză acei terţi care cu bună-credinţă se întemeiază pe
actul aparent.
23 În cazul gestiunii intereselor altuia:
A. geratul este obligat să ratifice gestiunea, dacă aceasta i-a fost utilă;
B. gerantul care a contractat în nume propriu cu terţii va răspunde faţă de aceştia indiferent dacă gestiunea a
fost sau nu utilă geratului;
C. gerantul este obligat să dea socoteală geratului cu privire la operaţiunile efectuate.
24 În materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, este supus reparaţiunii:
A. atât prejudiciul previzibil, cât şi cel neprevizibil în momentul săvârşirii faptei;
B. şi prejudiciul moral;
C. şi prejudiciul eventual.
25 În materia răspunderii comitentului pentru fapta prepusului:
A. vinovăţia prepusului trebuie dovedită;
B. raportul de prepuşenie trebuie să existe la data săvârşirii faptei ilicite;
C. raportul de prepuşenie trebuie să existe şi la data introducerii acţiunii în despăgubire.
26 Este vorba de un mod de transformare a obligaţiilor în cazul:
A. novaţiei;
B. remiterii de datorie;
C. compensaţiei.
27 Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ există:
A. indiferent dacă este vorba de o tulburare de drept sau de o simplă tulburare de fapt care nu are temei
juridic;
B. indiferent dacă vânzătorul a cunoscut sau nu cauza evicţiunii;
C. şi atunci când cumpărătorul a cunoscut cauza evicţiunii în momentul încheierii contractului.
28 Contractul de antrepriză este:
A. sinalagmatic;
B. real;
C. cu titlu oneros.
29 Contractul de locaţiune încetează în cazul pieirii totale a lucrului:
A. numai dacă pieirea este fortuită;
B. numai dacă pieirea este culpabilă;
C. indiferent dacă pieirea este fortuită sau culpabilă.
30 Mandatarul:
A. trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
B. este îndreptăţit să solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor făcute pentru executarea mandatului
numai dacă a fost încheiat actul juridic pentru care s-a dat mandatul;
C. datorează dobânzi, în cazul în care a întrebuinţat în folosul său sumele de bani cuvenite mandantului, din
ziua întrebuinţării, fără a fi nevoie de vreo punere în întârziere.
31 Împrumutul de folosinţă este un contract:
A. real;
B. netranslativ de proprietate;
C. cu titlu oneros.
32 Reprezentarea succesorală nu este admisă în privinţa:
A. descendenţilor din fraţi şi surori ai defunctului;
B. ascendenţilor defunctului;
C. descendenţilor copiilor defunctului.
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33 În concurs cu doi descendenţi ai defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor este de:
A. 1/3;
B. 1/4;

C. 1/8.
34 Nu sunt moştenitori rezervatari:
A. descendenţii defunctului;
B. colateralii privilegiaţi ai defunctului;
C. ascendenţii ordinari ai defunctului.
35 Sunt supuse reducţiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală:
A. numai legatele;
B. numai donaţiile;
C. atât legatele, cât şi donaţiile.
Drept procesual civil - etapa I - probă eliminatorie
36 Dacă se conexează două sau mai multe cereri de chemare în judecată:
A. competenţa materială se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor;
B. competenţa materială va reveni celei din urmă instanţe învestite;
C. competenţa materială nu se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor conexate
37

Dacă excepţia de necompetenţă teritorială este admisă, se pronunţă o hotărâre de declinare a
competenţei:
A. care nu este supusă niciunei căi de atac;
B. prin care instanţa se dezînvesteşte şi trimite de îndată dosarul la instanţa determinată ca fiind competentă
sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent;

C. care nu se motivează.
38 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.
39 Nu este vorba de o cerere (acţiune) mixtă:
A. in cazul cererii in predarea unui bun individual determinat a carui proprietate a fost transferata printr-un
contract de vanzare – cumparare;
B. în cazul acţiunii în revocarea donaţiei unui imobil pentru neexecutarea unei sarcini;
C. in cazul cererii vanzatorului pentru rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare unui bun imobil, pentru
neplata pretului.
40 Este incompatibil judecătorul care:
A. este sesizat cu o contestaţie în anulare îndreptată împotriva hotărârii pe care a pronunţat-o;
B. este soţul avocatei uneia dintre părţi;
C. a fost martor în aceeaşi pricină.
41 Procura pentru reprezentare în judecată:
A. trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată în cazul mandatarului neavocat;
B. trebuie făcută obligatoriu prin înscris autentic în cazul mandatarului neavocat;
C. poate fi dată şi prin declaraţie verbală, făcută în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă.
42 Intervine nulitatea dacă minuta nu este semnată:
A. de judecător sau de procuror, în cazul în care acesta din urmă, potrivit legii, trebuie să participe la judecată.
B. de judecător şi de grefier;
C. de judecător.
43 Termenele procedurale încep să curgă:
A. de regulă, de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel;
B. de la data când partea a cerut comunicarea actului de procedură către ea însăşi pentru a lua la cunoştinţă
de acesta;
C. de la data când s-a comunicat hotătârea odată cu notificarea de a o pune în executare silită transmisă prin
avocat.
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44 Introducerea cererii de chemare în judecată:
A. întrerupe prescripţia extinctivă, indiferent de solutia adoptata asupra cererii respective;
B. determină încetarea bunei-credinţe a pârâtului în acţiunile reale imobiliare;
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C. este singura formă juridică de punere în întârziere a pârâtului-debitor.
45 În cazul în care cererea reconvenţională nu este formulată în termenul prevăzut de lege, instanţa:
A. respinge cererea ca tardivă;
B. anulează cererea;
C. dispune judecarea separată a cererii.
46 Sechestrul asigurător se poate înfiinţa:
A. daca partea dovedeşte că a intentat acţiune;
B. dacă creanţa creditorului este certă, lichidă, exigibilă şi constatată prin act scris, în toate cazurile;
C. asupra bunurilor mobile şi imobile.
47 În cazul sechestrului judiciar:
A. administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare, administrare si dispozitie;
B. va putea încasa orice venituri si sume datorate;
C. va putea sta în judecata în numele partilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru, dar numai cu
acordul proprietarului bunului.
48 Daca cel citat este gasit la domiciliu, dar nu vrea sa primeasca citatia:
A. agentul procedural va înmâna citatia unei persoane din familie sau, în lipsă, persoanei care locuieste cu
acesta;
B. agentul procedural va afişa citaţia pe uşa locuinţei acestuia, încheind în acest sens un proces verbal;
C. agentul procedural va face mentiune despre refuzul de primire, va restitui în întregime citatia instantei, care
va judeca procesul fara alte formalitati relative la citare.
49 La prima zi de înfăţişare:
A. paratul va putea invoca, de regula, necompetenta de ordine privata a instantei;
B. instanţa va putea da reclamantului un termen pentru modificarea cererii de chemare în judecată;
C. instanţa va putea introduce, din oficiu, un terţ intervenient principal în cauză.
50 În cazul asigurării dovezilor:
A. dacă există urgenţă, această procedură poate fi uzitată pentru a se constata mărturia unei persoane,
părerea unui expert, starea unor lucruri, sau pentru se dobândi recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau
a unui drept.
B. întâmpinarea este obligatorie;
C. în toate cazurile, procedura de asigurarare a dovezilor se realizează cu citarea părţilor.
51 Termenul de perimare se suspendă:
A. timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au dus la suspendarea legală de drept a judecăţii
în temeiul art 243 c.pr.civ, dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare;
B. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive întemeiate;
C. în alte cazuri prevăzute de lege, dacă suspendarea este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată.
52 Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:
A. partajul judiciar, indiferent de valoarea masei partajabile;
B. sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere;
C. plata unor sume datorate în baza unui contract de mandat cu tiltu oneros.
53

Cererea de îndreptare a unei erori materiale dintr-o hotărâre judecătorească şi cererea de lămurire
cu privire la aplicarea dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti:
A. se judecă, în mod obligatoriu, cu citarea părţilor;
B. se judecă în camera de consiliu;

C. nu pot pune în discuţie fondul cauzei (pretenţia dedusă judecăţii).
54 Revizuirea pe motiv de contrarietate de hotărâri se poate cere dacă:
A. este vorba de hotărâri pronunţate între aceleaşi părţi, cu acelaşi obiect şi aceeaşi cauză;
B. hotărârile contradictorii să fie pronunţate în acelaşi proces (dosar);
C. se cere anularea celei dintâi hotărâri pronunţate.
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55 Contestatia la executare:
A. se judeca dupa procedura prevazuta pentru prima instanta, care se aplica în mod corespunzator;
B. se solutioneaza printr-o hotarâre supusa întotdeauna apelului;

C. suspenda de drept executarea.
Drept penal - etapa I - probă eliminatorie
56 Amnistia:
A. nu produce niciodată efecte asupra pedepselor cu amenda;
B. produce efecte asupra măsurilor de siguranţă;
C. nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă.
57 Este pedeapsă complementară aplicabilă persoanei juridice:
A. amenda;
B. dizolvarea persoanei juridice;
C. închiderea unui punct de lucru pe o durată de la 1 la 15 ani.
58 Infracţiunea de luare de mită (art. 254 c.pen.) poate fi săvârşită prin una din modalităţile alternative:
A. acceptă promisiunea primirii unor foloase materiale;
B. respinge primirea unor foloase;
C. nu respinge o promisiune referitoare la primirea unei sume de bani.
59 Omorul din interes material există când făptuitorul:
A. a furat bunurile victimei, pe care le-a observat, după ce a ucis-o;
B. urmăreşte să nu-şi mai execute o obligaţie nepatrimonială faţă de victimă;
C. urmăreşte obţinerea moştenirii pe care victima o lasă, cu toate că, în conformitate cu legislaţia succesorală,
acesta devine nedemn pentru calitatea de moştenitor.
60 Recidiva există când după:
A. rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, cel
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul
executării acesteia sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este
închisoarea mai mare de un an;
B. condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării unei asemenea pedepse, cel condamnat
săvârşeşte din nou o infracţiune din culpă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un
an;
C. condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării a cel puţin trei asemenea pedepse, cel
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai
mare de un an.
61 Infracţiunea continuată poate fi reţinută când:
A. două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv
pentru vreuna dintre ele, dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei
infracţiuni;
B. o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni
care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni;
C. o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc şi
urmărilor pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni.
62 Nu există concurs real (material) de infracţiuni atunci când:
A. o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor
pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni;
B. printr-o acţiune de violenţă fizică au fost vătămate corporal simultan două persoane;
C. două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv
pentru vreuna dintre ele, dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei
infracţiuni.
63 Înşelăciunea prin folosirea unor mijloace frauduloase:
A. realizează întotdeauna conţinutul a două infracţiuni în concurs;
B. realizează conţinutul a două infracţiuni aflate în concurs, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o
infracţiune;
C. este o variantă (formă) agravată a infracţiunii de înşelăciune.
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64 Prescripţia specială a răspunderii penale operează:
A. dacă, în cazul infracţiunilor prescriptibile, termenul de prescripţie este depăşit cu încă jumătate, chiar dacă
a fost întrerupt;
B. indiferent de infracţiunea comisă;

C. dacă în cazul infracţiunilor prescriptibile, termenul de prescripţie este depăşit cu încă o treime, chiar dacă a
fost întrerupt.
65 Reabilitarea:
A. nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă, cu excepţia interzicerii de a se afla în anumite localităţi;
B. operează, întotdeauna, la cerere;
C. are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care infractorul a fost scos în urma condamnării ori de
rechemare în rândul cadrelor permanente ale forţelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.
66 Internarea medicală se dispune:
A. numai în cazurile în care făptuitorul este intoxicat cronic cu alcool;
B. când făptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea
substanţe, prezintă pericol pentru ordinea publică;
C. când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate.
67

În cazul în care o persoană lipseşte de libertate victima o zi, în scopul de a o determina să întreţină
relaţii sexuale, fără însă a reuşi, din cauza opoziţiei victimei, aceasta săvârşeşte:
A. numai infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal;
B. atât tentativă la infracţiunea de viol, cât şi infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, aflate în concurs;

C. numai tentativă la infracţiunea de viol.
68

Constrângerea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să dea în mod injust o sumă de bani,
sumă dată de victimă după o săptămână, constituie:
A. infracţiune de şantaj;
B. infracţiune de tâlhărie;

C. atât infracţiunea de tâlhărie, cât şi infracţiunea de şantaj, aflate în concurs.
69

Luarea unui autoturism din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul
folosirii pe nedrept, constituie:
A. infracţiunea de abuz de încredere;
B. infracţiunea de furt;

C. nu constituie infracţiune, deoarece lipseşte scopul însuşirii bunului.
70

În fapt, inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune după ce a fost condamnat definitiv la două pedepse,
dintre care una a fost executată, iar alta era neexecutată. În aceste condiţii, în cauză fiind îndeplinite
condiţiile primului termen atât al recidivei mari postexecutorii, cât şi al recidivei mari
postcondamnatorii, instanţa trebuie să reţină că noua infracţiune a fost săvârşită:
A. numai în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie;
B. atât în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie, cât şi în cele ale stării de recidivă postexecutorie;

C. numai în condiţiile stării de recidivă postexecutorie.
71 Omorul este calificat dacă este săvârşit asupra:
A. soţului sau unei rude apropiate;
B. unui nou născut;
C. unui avocat.
72 Intenţia infractorului este directă când acesta prevede rezultatul faptei sale:
A. urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;
B. socotind fără temei că el nu se va produce;
C. acceptând posibilitatea producerii lui.
73 În cazul legitimei apărări, prin apărare proporţională se înţelege:
A. o apărare care produce urmări echivalente cu cele care s-ar fi produs dacă atacul nu era înlăturat;
B. respingerea pătrunderii fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea
mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare;
C. numai apărarea prin folosirea aceluiaşi instrument ca şi cel folosit de agresor.
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Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează
cu pedeapsa prevăzută de lege pentru:
A. alt participant;

74

B. autor;
C. persoanele care săvârşesc infracţiuni din culpă.
75 Este pedeapsă complementară aplicabilă persoanei fizice:
A. afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare;
B. confiscarea specială;
C. interzicerea drepturilor părinteşti.
76 La stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei infracţiuni se au în vedere:
A. modul şi mijloacele de săvârşire;
B. limitele de pedeapsă pentru infracţiunea respectivă;
C. urmarea produsă.
77

Falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, constituie infracţiunea de fals
intelectual (art. 289 C. pen.), numai dacă:
A. este săvârşită de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
B. se realizează prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu
ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări;

C. subiectul activ este un funcţionar public.
78 La stabilirea stării de recidivă se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:
A. infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii;
B. infracţiunile săvârşite din culpă;
C. infracţiunile săvârşite cu intenţie.
79 Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani:
A. nu răspunde penal;
B. răspunde penal în toate cazurile;
C. răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.
80

Învinuirea mincinoasă făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de
către o anume persoană, constituie:
A. infracţiunea de denunţare calomnioasă;
B. infracţiunea de mărturie mincinoasă;

C. o simplă abatere judiciară.
Drept procesual penal - etapa I - probă eliminatorie
81 Acţiunea penală se pune în mişcare:
A. de instanţa de judecată sau de procuror;
B. de instanţa de judecată sau de procuror sau organ de cercetare penală, după caz;
C. numai de instanţa de judecată.
82 Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi ridicată:
A. în tot cursul procesului penal, până la pronunţarea hotărârii definitive;
B. numai la primul termen de judecată, cu procedura completă;
C. până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe de judecată.
83 Conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează:
A. de instanţa ierarhic superioară comună;
B. de instanţa mai întâi sesizată;
C. de instanţa superioară în grad primei instante sesizate.
84 Sarcina administrării probelor în procesul penal revine:
A. organului de urmărire penală şi instanţei de judecată;
B. părţilor, organului de urmărire penală şi instanţei de judecată;
C. părţilor, organului de cercetare penală, organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.
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Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura preventivă a reţinerii
se poate face plângere:
A. la procurorul care supraveghează cercetarea penală;

85

B. la prim-procurorul parchetului;
C. la procurorul ierarhic superior procurorului care supraveghează cercetarea penală.
86 Pot forma obiectul comisiei rogatorii:
A. ridicarea unor obiecte;
B. punerea în mişcare a acţiunii penale;
C. audierea unor martori.
87 Măsurile preventive încetează de drept:
A. la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare;
B. în caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale sau de încetare a procesului penal ori de
achitare;
C. când nu mai există vreun temei care să justifice menţinerea acestora.
88 Instanţa poate dispune, în interesul unei bune judecăţi, disjungerea cauzei:
A. în toate cazurile de conexitate;
B. în cazul indivizibilităţii, doar când la săvârşirea unei infracţiuni au participat mai multe persoane;
C. în toate cazurile de indivizibilitate.
89 Este indivizibilitate:
A. în cazul infractiunii continuate;
B. când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite prin acelaşi act;
C. când două sau mai multe infracţiuni sunt săvârşite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane
împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc.
90 Următoarele împrejurări lipsesc acţiunea penală de temei:
A. fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni;
B. lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă
condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
C. fapta nu există.
91 Judecata se margineste:
A. la fapta, încadrarea juridică si persoana aratata în actul de sesizare a instantei;
B. la fapta si la persoana aratata în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a procesului penal, si
la fapta si persoana la care se refera extinderea;
C. la fapta, încadrarea juridică si persoana aratata în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a
procesului penal, si la fapta, încadrarea juridică si persoana la care se refera extinderea.
92 Minuta se semnează:
A. de membrii completului de judecata;
B. de presedintele completului de judecata si de grefier;
C. de membrii completului de judecata si de grefier.
93

În procesul-verbal, încheiat conform procedurii speciale, în care consemneaza cele constatate cu
privire la infracţiunea flagrantă, organul de urmarire penala sesizat:
A. consemnează de asemenea declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate;
B. consemnează de asemenea doar declaraţiile învinuitului nu şi ale celorlalte persoane ascultate;

C. consemnează doar propriile constatări, declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate fiind
consemnate separat în alte mijloace de probă.
94 Cererea de revizuire se adreseaza:
A. instanţei care a judecat cauza în prima instanta;
B. procurorului de la parchetul de pe lânga instanta care a judecat cauza în prima instanta;
C. procurorului de la parchetul de pe lânga instanta unde a rămas definitivă hotărârea a cărei revizuire se cere.
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95 Procurorul poate face contestatie în anulare:
A. când procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a
fost îndeplinita conform legii;
B. când împotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarâri definitive pentru aceeasi fapta;

C. când la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs, partea a fost în imposibilitate de a
se prezenta si de a încunostinta instanta despre aceasta împiedicare.
96 Cauza se restituie procurorului in vederea refacerii urmaririi penale:
A. în anumite condiţii, în cazul nerespectării în urmărire penală a dispoziţiilor privitoare la competenţa după
materie sau după calitatea persoanei, nu şi a celor privitoare la competenţa teritorială;
B. cand se constata inainte de terminarea cercetarii judecatoresti ca in cauza supusa judecatii cercetarea
penala s-a facut de un alt organ decat cel competent;
C. cand se constata, chiar dupa terminarea cercetarii judecatoresti, ca cercetarea penala s-a facut de un alt
organ decat cel competent.
97

Daca in cursul judecatii se considera ca incadrarea juridica a faptei data prin actul de sesizare
urmeaza a fi schimbata:
A. instanta este obligata sa puna in discutie noua incadrare;
B. instanta nu este obligata sa puna in discutie noua incadrare, daca aceasta este mai usoara;

C. instanta este obligata sa atraga atentia inculpatului ca are dreptul sa ceara lasarea cauzei mai la urma sau
eventual amanarea judecatii, pentru a-si pregati apararea.
98 Instanţa de apel nu-i poate agrava situaţia inculpatului:
A. în propriul apel al acestuia, inculpatul fiind singurul apelant;
B. în apelul procurorului făcut în defavoarea inculpatului, procurorul fiind singurul apelant;
C. în apelul procurorului făcut în favoarea inculpatului, procurorul fiind singurul apelant.
99 Apelul declarat în termen:
A. suspendă de drept executarea hotărârii apelate atât sub aspectul laturii penale cât şi sub aspectul laturii
civile;
B. nu suspendă executarea hotărârii apelate sub aspectul laturii civile;
C. nu suspendă executarea hotărârii apelate, suspendarea fiind lăsată la latitudinea instanţei de apel.
100 Devolutinuea totala a cauzei este posibila in recursul introdus de:
A. partea civila;
B. procuror;
C. partea vatamată.
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Organizarea şi exerctarea profesiei de avocat - etapa I - probă eliminatorie
1
Activitatea avocatului stagiar poate fi îndrumată:
A. de un avocat definitiv cu o vechime de cel puțin 6 ani în această calitate;
B. de un avocat definitiv cu dreptul de a pune concluzii la toate instanțele;
C. de un avocat definitiv care nu a suferit o sancțiune disciplinară.
2

Calitatea de avocat este incompatibila cu:
A. calitatea de mediator;
B. calitatea de lichidator;
C. faptele personale de comerţ exercitate cu autorizaţie.

3

Avocatul poate să asiste sau să reprezinte orice persoană fizică sau juridică:
A. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul
oficial de evidenţă al avocatului;
B. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă numai prin autentificarea
făcută de un notar public;
C. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea la
judecătoria în raza căreia îşi are sediul profesional avocatul.

4

Există conflict de interese:
A. în activitatea de asistare şi apărare, atunci când la data sesizării sale, asistarea mai multor părţi ar
determina avocatul să prezinte o altă apărare, diferită de aceea pentru care ar fi optat, dacă i-ar fi fost
încredinţată apărarea unei singure părţi;
B. atunci când, după ce şi-a informat clienţii şi a primit acordul acestora, avocatul, în exercitarea activităţilor
sale, va încerca să consilieze contrarietatea de interese;
C. atunci când, în deplin acord cu clienţii, avocatul îi consiliază ca, plecând de la situaţia ce i-a fost prezentată,
să adopte o strategie comună.

5

Avocatul este obligat:
A. Să se asigure pentru răspundere profesională;
B. Să acorde asistenţa juridică în cauzele în care a fost desemnat din oficiu;
C. Să pună concluzii numai în faţa instanţelor din raza baroului în care este înscris.

6

Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind decanii barourilor şi membrii
Consiliului UNBR, sunt de competenţa:
A. Comisiei Permanente;
B. Consiliului UNBR;
C. Comisiei centrale de Disciplină.

7

Calitatea de avocat este suspendată:
A. pe durata existenței stării de incompatibilitate;
B. pe durata cercetării penale;
C. pe durata anchetarii abaterii disciplinare, independent de caracterul evident sau grav al abaterii.

8

Este nedemn de a fi avocat:
A. cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei
infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
B. cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, indiferent
daca acestea au fost sau nu constatate prin hotarare judecătorească;
C. cel care are funcţia de membru al consiliului de administraţie într-o societate pe acţiuni.

9

Profesia de avocat nu poate fi exercitată:
A. la instanta unde soţul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte
funcţia de judecător;
B. numai la sectia instantei la care sotul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv
indeplineste functia de judecator;
C. de catre fostii procurori, prin acordarea de asistenta judiciara la unitatea de urmarire penala la care acestia
si-au desfasurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective.
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10 Potrivit codului deontologic al avocaţilor:
A. Este interzis avocatului vărsarea unui onorariu în contrapartidă pentru că i-a fost prezentat un client;
B. Este interzis avocatului să pretindă unui alt avocat un onorariu, comision sau altă compensaţie pentru faptul
că l-a recomandat unui client;

C. Avocatul nu are obligaţia de a informa clientul că ar putea beneficia de asistenţă gratuită.
Drept civil - etapa I - probă eliminatorie
11 Sunt supuse reducţiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală:
A. numai legatele;
B. numai donaţiile;
C. atât legatele, cât şi donaţiile.
12 În materia simulaţiei:
A. părţile simulaţiei nu pot opune terţilor de bună-credinţă contractul secret;
B. sunt îndreptăţiţi să exercite acţiunea în simulaţie numai terţii de bună-credinţă;
C. dacă există un conflict între terţi, vor avea câştig de cauză acei terţi care cu bună-credinţă se întemeiază pe
actul aparent.
13 Există reguli speciale referitoare la începutul cursului prescripţiei extinctive pentru acţiunea:
A. de partaj;
B. în declararea nulităţii relative a actului juridic;
C. bazată pe îmbogăţirea fără justă cauză.
14 Reprezentarea succesorală nu este admisă în privinţa:
A. descendenţilor din fraţi şi surori ai defunctului;
B. ascendenţilor defunctului;
C. descendenţilor copiilor defunctului.
15 În concurs cu doi descendenţi ai defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor este de:
A. 1/3;
B. 1/4;
C. 1/8.
16 Nu sunt moştenitori rezervatari:
A. descendenţii defunctului;
B. colateralii privilegiaţi ai defunctului;
C. ascendenţii ordinari ai defunctului.
17 Împrumutul de folosinţă este un contract:
A. real;
B. netranslativ de proprietate;
C. cu titlu oneros.
18 Posesia:
A. creează o prezumţie de proprietate;
B. corespunde întotdeauna unui drept real principal;
C. conduce la dobândirea fructelor dacă posesorul este de bună-credinţă.
19 Nu constituie o modalitate a actului juridic civil:
A. termenul;
B. condiţia;
C. capacitatea.
20 Contractul de antrepriză este:
A. sinalagmatic;
B. real;
C. cu titlu oneros.
21 În materia răspunderii comitentului pentru fapta prepusului:
A. vinovăţia prepusului trebuie dovedită;
B. raportul de prepuşenie trebuie să existe la data săvârşirii faptei ilicite;
C. raportul de prepuşenie trebuie să existe şi la data introducerii acţiunii în despăgubire.
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22 Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă:
A. poate încheia singură orice act juridic;
B. nu poate garanta obligaţiile altuia;
C. poate dispune prin testament de toate bunurile sale.
23 Este vorba de un mod de transformare a obligaţiilor în cazul:
A. novaţiei;
B. remiterii de datorie;
C. compensaţiei.
24 Contractul de locaţiune încetează în cazul pieirii totale a lucrului:
A. numai dacă pieirea este fortuită;
B. numai dacă pieirea este culpabilă;
C. indiferent dacă pieirea este fortuită sau culpabilă.
25 Uzucapiunea de 30 de ani presupune:
A. exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte în termenul prevăzut de lege;
B. exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte, precum şi existenţa unui just titlu;
C. exercitarea unei posesii utile, neîntrerupte şi de bună-credinţă, precum şi existenţa unui just titlu.
26

Coproprietarii sunt obligaţi să suporte cheltuielile de întreţinere a bunului proprietate comună
efectuate de un terţ:
A. solidar;
B. indivizibil;

C. proporţional cu cota-parte a fiecăruia.
27 Forţa majoră constituie o cauză:
A. de suspendare a prescripţiei extinctive;
B. de întrerupere a prescripţiei extinctive;
C. care justifică repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.
28 Mandatarul:
A. trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
B. este îndreptăţit să solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor făcute pentru executarea mandatului
numai dacă a fost încheiat actul juridic pentru care s-a dat mandatul;
C. datorează dobânzi, în cazul în care a întrebuinţat în folosul său sumele de bani cuvenite mandantului, din
ziua întrebuinţării, fără a fi nevoie de vreo punere în întârziere.
29 Dolul:
A. este o eroare provocată;
B. atrage nulitatea absolută a actului juridic;
C. nu se prezumă.
30 Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ există:
A. indiferent dacă este vorba de o tulburare de drept sau de o simplă tulburare de fapt care nu are temei
juridic;
B. indiferent dacă vânzătorul a cunoscut sau nu cauza evicţiunii;
C. şi atunci când cumpărătorul a cunoscut cauza evicţiunii în momentul încheierii contractului.
31 Acţiunea în revendicare:
A. este o acţiune reală şi petitorie;
B. este guvernată de aceleaşi reguli indiferent de obiectul dreptului de proprietate;
C. poate fi admisă numai dacă are ca obiect un bun imobil.
32 Actul juridic este lovit de nulitate relativă dacă:
A. la încheierea lui nu au fost respectate regulile referitoare la capacitatea civilă de exerciţiu;
B. a fost încheiat de o parte lipsită de discernământ;
C. nu sunt executate toate obligaţiile asumate prin acel act.
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33 În materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, este supus reparaţiunii:
A. atât prejudiciul previzibil, cât şi cel neprevizibil în momentul săvârşirii faptei;
B. şi prejudiciul moral;
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C. şi prejudiciul eventual.
34 Obiectul actului juridic civil:
A. poate să privească şi un bun viitor, afară de excepţiile expres prevăzute de lege;
B. trebuie, printre altele, să fie licit;
C. constă în scopul urmărit la încheierea actului juridic.
35 În cazul gestiunii intereselor altuia:
A. geratul este obligat să ratifice gestiunea, dacă aceasta i-a fost utilă;
B. gerantul care a contractat în nume propriu cu terţii va răspunde faţă de aceştia indiferent dacă gestiunea a
fost sau nu utilă geratului;
C. gerantul este obligat să dea socoteală geratului cu privire la operaţiunile efectuate.
Drept procesual civil - etapa I - probă eliminatorie
36 În cazul asigurării dovezilor:
A. dacă există urgenţă, această procedură poate fi uzitată pentru a se constata mărturia unei persoane,
părerea unui expert, starea unor lucruri, sau pentru se dobândi recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau
a unui drept.
B. întâmpinarea este obligatorie;
C. în toate cazurile, procedura de asigurarare a dovezilor se realizează cu citarea părţilor.
37 În cazul în care cererea reconvenţională nu este formulată în termenul prevăzut de lege, instanţa:
A. respinge cererea ca tardivă;
B. anulează cererea;
C. dispune judecarea separată a cererii.
38 Dacă se conexează două sau mai multe cereri de chemare în judecată:
A. competenţa materială se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor;
B. competenţa materială va reveni celei din urmă instanţe învestite;
C. competenţa materială nu se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor conexate
39 Nu este vorba de o cerere (acţiune) mixtă:
A. in cazul cererii in predarea unui bun individual determinat a carui proprietate a fost transferata printr-un
contract de vanzare – cumparare;
B. în cazul acţiunii în revocarea donaţiei unui imobil pentru neexecutarea unei sarcini;
C. in cazul cererii vanzatorului pentru rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare unui bun imobil, pentru
neplata pretului.
40 Termenul de perimare se suspendă:
A. timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au dus la suspendarea legală de drept a judecăţii
în temeiul art 243 c.pr.civ, dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare;
B. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive întemeiate;
C. în alte cazuri prevăzute de lege, dacă suspendarea este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată.
41 Daca cel citat este gasit la domiciliu, dar nu vrea sa primeasca citatia:
A. agentul procedural va înmâna citatia unei persoane din familie sau, în lipsă, persoanei care locuieste cu
acesta;
B. agentul procedural va afişa citaţia pe uşa locuinţei acestuia, încheind în acest sens un proces verbal;
C. agentul procedural va face mentiune despre refuzul de primire, va restitui în întregime citatia instantei, care
va judeca procesul fara alte formalitati relative la citare.
42 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.
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43 La prima zi de înfăţişare:
A. paratul va putea invoca, de regula, necompetenta de ordine privata a instantei;
B. instanţa va putea da reclamantului un termen pentru modificarea cererii de chemare în judecată;

C. instanţa va putea introduce, din oficiu, un terţ intervenient principal în cauză.
44 Revizuirea pe motiv de contrarietate de hotărâri se poate cere dacă:
A. este vorba de hotărâri pronunţate între aceleaşi părţi, cu acelaşi obiect şi aceeaşi cauză;
B. hotărârile contradictorii să fie pronunţate în acelaşi proces (dosar);
C. se cere anularea celei dintâi hotărâri pronunţate.
45

Cererea de îndreptare a unei erori materiale dintr-o hotărâre judecătorească şi cererea de lămurire
cu privire la aplicarea dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti:
A. se judecă, în mod obligatoriu, cu citarea părţilor;
B. se judecă în camera de consiliu;

C. nu pot pune în discuţie fondul cauzei (pretenţia dedusă judecăţii).
46 Este incompatibil judecătorul care:
A. este sesizat cu o contestaţie în anulare îndreptată împotriva hotărârii pe care a pronunţat-o;
B. este soţul avocatei uneia dintre părţi;
C. a fost martor în aceeaşi pricină.
47 În cazul sechestrului judiciar:
A. administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare, administrare si dispozitie;
B. va putea încasa orice venituri si sume datorate;
C. va putea sta în judecata în numele partilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru, dar numai cu
acordul proprietarului bunului.
48 Procura pentru reprezentare în judecată:
A. trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată în cazul mandatarului neavocat;
B. trebuie făcută obligatoriu prin înscris autentic în cazul mandatarului neavocat;
C. poate fi dată şi prin declaraţie verbală, făcută în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă.
49 Introducerea cererii de chemare în judecată:
A. întrerupe prescripţia extinctivă, indiferent de solutia adoptata asupra cererii respective;
B. determină încetarea bunei-credinţe a pârâtului în acţiunile reale imobiliare;
C. este singura formă juridică de punere în întârziere a pârâtului-debitor.
50 Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:
A. partajul judiciar, indiferent de valoarea masei partajabile;
B. sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere;
C. plata unor sume datorate în baza unui contract de mandat cu tiltu oneros.
51

Dacă excepţia de necompetenţă teritorială este admisă, se pronunţă o hotărâre de declinare a
competenţei:
A. care nu este supusă niciunei căi de atac;
B. prin care instanţa se dezînvesteşte şi trimite de îndată dosarul la instanţa determinată ca fiind competentă
sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent;

C. care nu se motivează.
52 Contestatia la executare:
A. se judeca dupa procedura prevazuta pentru prima instanta, care se aplica în mod corespunzator;
B. se solutioneaza printr-o hotarâre supusa întotdeauna apelului;
C. suspenda de drept executarea.
53 Intervine nulitatea dacă minuta nu este semnată:
A. de judecător sau de procuror, în cazul în care acesta din urmă, potrivit legii, trebuie să participe la judecată.
B. de judecător şi de grefier;
C. de judecător.
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54 Sechestrul asigurător se poate înfiinţa:
A. daca partea dovedeşte că a intentat acţiune;
B. dacă creanţa creditorului este certă, lichidă, exigibilă şi constatată prin act scris, în toate cazurile;

C. asupra bunurilor mobile şi imobile.
55 Termenele procedurale încep să curgă:
A. de regulă, de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel;
B. de la data când partea a cerut comunicarea actului de procedură către ea însăşi pentru a lua la cunoştinţă
de acesta;
C. de la data când s-a comunicat hotătârea odată cu notificarea de a o pune în executare silită transmisă prin
avocat.
Drept penal - etapa I - probă eliminatorie
56 Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani:
A. nu răspunde penal;
B. răspunde penal în toate cazurile;
C. răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.
57

Luarea unui autoturism din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul
folosirii pe nedrept, constituie:
A. infracţiunea de abuz de încredere;
B. infracţiunea de furt;

C. nu constituie infracţiune, deoarece lipseşte scopul însuşirii bunului.
58 În cazul legitimei apărări, prin apărare proporţională se înţelege:
A. o apărare care produce urmări echivalente cu cele care s-ar fi produs dacă atacul nu era înlăturat;
B. respingerea pătrunderii fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea
mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare;
C. numai apărarea prin folosirea aceluiaşi instrument ca şi cel folosit de agresor.
59 Recidiva există când după:
A. rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, cel
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul
executării acesteia sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este
închisoarea mai mare de un an;
B. condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării unei asemenea pedepse, cel condamnat
săvârşeşte din nou o infracţiune din culpă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un
an;
C. condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării a cel puţin trei asemenea pedepse, cel
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai
mare de un an.
60 Amnistia:
A. nu produce niciodată efecte asupra pedepselor cu amenda;
B. produce efecte asupra măsurilor de siguranţă;
C. nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă.
61

Învinuirea mincinoasă făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de
către o anume persoană, constituie:
A. infracţiunea de denunţare calomnioasă;
B. infracţiunea de mărturie mincinoasă;

C. o simplă abatere judiciară.
62 La stabilirea stării de recidivă se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:
A. infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii;
B. infracţiunile săvârşite din culpă;
C. infracţiunile săvârşite cu intenţie.
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63 Este pedeapsă complementară aplicabilă persoanei juridice:
A. amenda;
B. dizolvarea persoanei juridice;
C. închiderea unui punct de lucru pe o durată de la 1 la 15 ani.
64

Constrângerea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să dea în mod injust o sumă de bani,
sumă dată de victimă după o săptămână, constituie:
A. infracţiune de şantaj;
B. infracţiune de tâlhărie;

C. atât infracţiunea de tâlhărie, cât şi infracţiunea de şantaj, aflate în concurs.
65 Omorul este calificat dacă este săvârşit asupra:
A. soţului sau unei rude apropiate;
B. unui nou născut;
C. unui avocat.
66 Reabilitarea:
A. nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă, cu excepţia interzicerii de a se afla în anumite localităţi;
B. operează, întotdeauna, la cerere;
C. are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care infractorul a fost scos în urma condamnării ori de
rechemare în rândul cadrelor permanente ale forţelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.
67 Nu există concurs real (material) de infracţiuni atunci când:
A. o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor
pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni;
B. printr-o acţiune de violenţă fizică au fost vătămate corporal simultan două persoane;
C. două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv
pentru vreuna dintre ele, dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei
infracţiuni.
68 Infracţiunea de luare de mită (art. 254 c.pen.) poate fi săvârşită prin una din modalităţile alternative:
A. acceptă promisiunea primirii unor foloase materiale;
B. respinge primirea unor foloase;
C. nu respinge o promisiune referitoare la primirea unei sume de bani.
69

În cazul în care o persoană lipseşte de libertate victima o zi, în scopul de a o determina să întreţină
relaţii sexuale, fără însă a reuşi, din cauza opoziţiei victimei, aceasta săvârşeşte:
A. numai infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal;
B. atât tentativă la infracţiunea de viol, cât şi infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, aflate în concurs;

C. numai tentativă la infracţiunea de viol.
70 Prescripţia specială a răspunderii penale operează:
A. dacă, în cazul infracţiunilor prescriptibile, termenul de prescripţie este depăşit cu încă jumătate, chiar dacă
a fost întrerupt;
B. indiferent de infracţiunea comisă;
C. dacă în cazul infracţiunilor prescriptibile, termenul de prescripţie este depăşit cu încă o treime, chiar dacă a
fost întrerupt.
71 Este pedeapsă complementară aplicabilă persoanei fizice:
A. afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare;
B. confiscarea specială;
C. interzicerea drepturilor părinteşti.
72 Omorul din interes material există când făptuitorul:
A. a furat bunurile victimei, pe care le-a observat, după ce a ucis-o;
B. urmăreşte să nu-şi mai execute o obligaţie nepatrimonială faţă de victimă;
C. urmăreşte obţinerea moştenirii pe care victima o lasă, cu toate că, în conformitate cu legislaţia succesorală,
acesta devine nedemn pentru calitatea de moştenitor.
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73 Înşelăciunea prin folosirea unor mijloace frauduloase:
A. realizează întotdeauna conţinutul a două infracţiuni în concurs;
B. realizează conţinutul a două infracţiuni aflate în concurs, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o
infracţiune;

C. este o variantă (formă) agravată a infracţiunii de înşelăciune.
74 Internarea medicală se dispune:
A. numai în cazurile în care făptuitorul este intoxicat cronic cu alcool;
B. când făptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea
substanţe, prezintă pericol pentru ordinea publică;
C. când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate.
75

Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează
cu pedeapsa prevăzută de lege pentru:
A. alt participant;
B. autor;

C. persoanele care săvârşesc infracţiuni din culpă.
76 Infracţiunea continuată poate fi reţinută când:
A. două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv
pentru vreuna dintre ele, dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei
infracţiuni;
B. o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni
care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni;
C. o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc şi
urmărilor pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni.
77 La stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei infracţiuni se au în vedere:
A. modul şi mijloacele de săvârşire;
B. limitele de pedeapsă pentru infracţiunea respectivă;
C. urmarea produsă.
78

În fapt, inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune după ce a fost condamnat definitiv la două pedepse,
dintre care una a fost executată, iar alta era neexecutată. În aceste condiţii, în cauză fiind îndeplinite
condiţiile primului termen atât al recidivei mari postexecutorii, cât şi al recidivei mari
postcondamnatorii, instanţa trebuie să reţină că noua infracţiune a fost săvârşită:
A. numai în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie;
B. atât în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie, cât şi în cele ale stării de recidivă postexecutorie;

C. numai în condiţiile stării de recidivă postexecutorie.
79 Intenţia infractorului este directă când acesta prevede rezultatul faptei sale:
A. urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;
B. socotind fără temei că el nu se va produce;
C. acceptând posibilitatea producerii lui.
80

Falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, constituie infracţiunea de fals
intelectual (art. 289 C. pen.), numai dacă:
A. este săvârşită de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
B. se realizează prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu
ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări;

C. subiectul activ este un funcţionar public.
Drept procesual penal - etapa I - probă eliminatorie
81 În procesul-verbal, încheiat conform procedurii speciale, în care consemneaza cele constatate cu
privire la infracţiunea flagrantă, organul de urmarire penala sesizat:
A. consemnează de asemenea declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate;
B. consemnează de asemenea doar declaraţiile învinuitului nu şi ale celorlalte persoane ascultate;
C. consemnează doar propriile constatări, declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate fiind
consemnate separat în alte mijloace de probă.
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82 Sarcina administrării probelor în procesul penal revine:
A. organului de urmărire penală şi instanţei de judecată;
B. părţilor, organului de urmărire penală şi instanţei de judecată;
C. părţilor, organului de cercetare penală, organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.
83

Daca in cursul judecatii se considera ca incadrarea juridica a faptei data prin actul de sesizare
urmeaza a fi schimbata:
A. instanta este obligata sa puna in discutie noua incadrare;
B. instanta nu este obligata sa puna in discutie noua incadrare, daca aceasta este mai usoara;

C. instanta este obligata sa atraga atentia inculpatului ca are dreptul sa ceara lasarea cauzei mai la urma sau
eventual amanarea judecatii, pentru a-si pregati apararea.
84 Următoarele împrejurări lipsesc acţiunea penală de temei:
A. fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni;
B. lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă
condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
C. fapta nu există.
85 Măsurile preventive încetează de drept:
A. la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare;
B. în caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale sau de încetare a procesului penal ori de
achitare;
C. când nu mai există vreun temei care să justifice menţinerea acestora.
86 Instanţa de apel nu-i poate agrava situaţia inculpatului:
A. în propriul apel al acestuia, inculpatul fiind singurul apelant;
B. în apelul procurorului făcut în defavoarea inculpatului, procurorul fiind singurul apelant;
C. în apelul procurorului făcut în favoarea inculpatului, procurorul fiind singurul apelant.
87 Instanţa poate dispune, în interesul unei bune judecăţi, disjungerea cauzei:
A. în toate cazurile de conexitate;
B. în cazul indivizibilităţii, doar când la săvârşirea unei infracţiuni au participat mai multe persoane;
C. în toate cazurile de indivizibilitate.
88 Judecata se margineste:
A. la fapta, încadrarea juridică si persoana aratata în actul de sesizare a instantei;
B. la fapta si la persoana aratata în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a procesului penal, si
la fapta si persoana la care se refera extinderea;
C. la fapta, încadrarea juridică si persoana aratata în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a
procesului penal, si la fapta, încadrarea juridică si persoana la care se refera extinderea.
89 Cererea de revizuire se adreseaza:
A. instanţei care a judecat cauza în prima instanta;
B. procurorului de la parchetul de pe lânga instanta care a judecat cauza în prima instanta;
C. procurorului de la parchetul de pe lânga instanta unde a rămas definitivă hotărârea a cărei revizuire se cere.
90 Apelul declarat în termen:
A. suspendă de drept executarea hotărârii apelate atât sub aspectul laturii penale cât şi sub aspectul laturii
civile;
B. nu suspendă executarea hotărârii apelate sub aspectul laturii civile;
C. nu suspendă executarea hotărârii apelate, suspendarea fiind lăsată la latitudinea instanţei de apel.
91 Conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează:
A. de instanţa ierarhic superioară comună;
B. de instanţa mai întâi sesizată;
C. de instanţa superioară în grad primei instante sesizate.
92 Minuta se semnează:
A. de membrii completului de judecata;
B. de presedintele completului de judecata si de grefier;
C. de membrii completului de judecata si de grefier.

Pagina 10 din 10
Timp de lucru: 4 ore
Grila nr.2
93 Cauza se restituie procurorului in vederea refacerii urmaririi penale:
A. în anumite condiţii, în cazul nerespectării în urmărire penală a dispoziţiilor privitoare la competenţa după
materie sau după calitatea persoanei, nu şi a celor privitoare la competenţa teritorială;
B. cand se constata inainte de terminarea cercetarii judecatoresti ca in cauza supusa judecatii cercetarea
penala s-a facut de un alt organ decat cel competent;

C. cand se constata, chiar dupa terminarea cercetarii judecatoresti, ca cercetarea penala s-a facut de un alt
organ decat cel competent.
94 Este indivizibilitate:
A. în cazul infractiunii continuate;
B. când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite prin acelaşi act;
C. când două sau mai multe infracţiuni sunt săvârşite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane
împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc.
95 Acţiunea penală se pune în mişcare:
A. de instanţa de judecată sau de procuror;
B. de instanţa de judecată sau de procuror sau organ de cercetare penală, după caz;
C. numai de instanţa de judecată.
96 Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi ridicată:
A. în tot cursul procesului penal, până la pronunţarea hotărârii definitive;
B. numai la primul termen de judecată, cu procedura completă;
C. până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe de judecată.
97 Pot forma obiectul comisiei rogatorii:
A. ridicarea unor obiecte;
B. punerea în mişcare a acţiunii penale;
C. audierea unor martori.
98 Devolutinuea totala a cauzei este posibila in recursul introdus de:
A. partea civila;
B. procuror;
C. partea vatamată.
99

Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura preventivă a reţinerii
se poate face plângere:
A. la procurorul care supraveghează cercetarea penală;
B. la prim-procurorul parchetului;

C. la procurorul ierarhic superior procurorului care supraveghează cercetarea penală.
100 Procurorul poate face contestatie în anulare:
A. când procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a
fost îndeplinita conform legii;
B. când împotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarâri definitive pentru aceeasi fapta;
C. când la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs, partea a fost în imposibilitate de a
se prezenta si de a încunostinta instanta despre aceasta împiedicare.
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Organizarea şi exerctarea profesiei de avocat - etapa I - probă eliminatorie
1
Avocatul este obligat:
A. Să se asigure pentru răspundere profesională;
B. Să acorde asistenţa juridică în cauzele în care a fost desemnat din oficiu;
C. Să pună concluzii numai în faţa instanţelor din raza baroului în care este înscris.
2

Avocatul poate să asiste sau să reprezinte orice persoană fizică sau juridică:
A. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul
oficial de evidenţă al avocatului;
B. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă numai prin autentificarea
făcută de un notar public;
C. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea la
judecătoria în raza căreia îşi are sediul profesional avocatul.

3

Profesia de avocat nu poate fi exercitată:
A. la instanta unde soţul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte
funcţia de judecător;
B. numai la sectia instantei la care sotul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv
indeplineste functia de judecator;
C. de catre fostii procurori, prin acordarea de asistenta judiciara la unitatea de urmarire penala la care acestia
si-au desfasurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective.

4

Potrivit codului deontologic al avocaţilor:
A. Este interzis avocatului vărsarea unui onorariu în contrapartidă pentru că i-a fost prezentat un client;
B. Este interzis avocatului să pretindă unui alt avocat un onorariu, comision sau altă compensaţie pentru faptul
că l-a recomandat unui client;
C. Avocatul nu are obligaţia de a informa clientul că ar putea beneficia de asistenţă gratuită.

5

Există conflict de interese:
A. în activitatea de asistare şi apărare, atunci când la data sesizării sale, asistarea mai multor părţi ar
determina avocatul să prezinte o altă apărare, diferită de aceea pentru care ar fi optat, dacă i-ar fi fost
încredinţată apărarea unei singure părţi;
B. atunci când, după ce şi-a informat clienţii şi a primit acordul acestora, avocatul, în exercitarea activităţilor
sale, va încerca să consilieze contrarietatea de interese;
C. atunci când, în deplin acord cu clienţii, avocatul îi consiliază ca, plecând de la situaţia ce i-a fost prezentată,
să adopte o strategie comună.

6

Calitatea de avocat este suspendată:
A. pe durata existenței stării de incompatibilitate;
B. pe durata cercetării penale;
C. pe durata anchetarii abaterii disciplinare, independent de caracterul evident sau grav al abaterii.

7

Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind decanii barourilor şi membrii
Consiliului UNBR, sunt de competenţa:
A. Comisiei Permanente;
B. Consiliului UNBR;
C. Comisiei centrale de Disciplină.

8

Activitatea avocatului stagiar poate fi îndrumată:
A. de un avocat definitiv cu o vechime de cel puțin 6 ani în această calitate;
B. de un avocat definitiv cu dreptul de a pune concluzii la toate instanțele;
C. de un avocat definitiv care nu a suferit o sancțiune disciplinară.

9

Calitatea de avocat este incompatibila cu:
A. calitatea de mediator;
B. calitatea de lichidator;
C. faptele personale de comerţ exercitate cu autorizaţie.

Pagina 2 din 10
Timp de lucru: 4 ore
Grila nr.3
10 Este nedemn de a fi avocat:
A. cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei
infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
B. cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, indiferent
daca acestea au fost sau nu constatate prin hotarare judecătorească;

C. cel care are funcţia de membru al consiliului de administraţie într-o societate pe acţiuni.
Drept civil - etapa I - probă eliminatorie
11 Sunt supuse reducţiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală:
A. numai legatele;
B. numai donaţiile;
C. atât legatele, cât şi donaţiile.
12 Posesia:
A. creează o prezumţie de proprietate;
B. corespunde întotdeauna unui drept real principal;
C. conduce la dobândirea fructelor dacă posesorul este de bună-credinţă.
13 Contractul de antrepriză este:
A. sinalagmatic;
B. real;
C. cu titlu oneros.
14 Nu constituie o modalitate a actului juridic civil:
A. termenul;
B. condiţia;
C. capacitatea.
15

Coproprietarii sunt obligaţi să suporte cheltuielile de întreţinere a bunului proprietate comună
efectuate de un terţ:
A. solidar;
B. indivizibil;

C. proporţional cu cota-parte a fiecăruia.
16 Împrumutul de folosinţă este un contract:
A. real;
B. netranslativ de proprietate;
C. cu titlu oneros.
17 Actul juridic este lovit de nulitate relativă dacă:
A. la încheierea lui nu au fost respectate regulile referitoare la capacitatea civilă de exerciţiu;
B. a fost încheiat de o parte lipsită de discernământ;
C. nu sunt executate toate obligaţiile asumate prin acel act.
18 Contractul de locaţiune încetează în cazul pieirii totale a lucrului:
A. numai dacă pieirea este fortuită;
B. numai dacă pieirea este culpabilă;
C. indiferent dacă pieirea este fortuită sau culpabilă.
19 Reprezentarea succesorală nu este admisă în privinţa:
A. descendenţilor din fraţi şi surori ai defunctului;
B. ascendenţilor defunctului;
C. descendenţilor copiilor defunctului.
20 Acţiunea în revendicare:
A. este o acţiune reală şi petitorie;
B. este guvernată de aceleaşi reguli indiferent de obiectul dreptului de proprietate;
C. poate fi admisă numai dacă are ca obiect un bun imobil.

Timp de lucru: 4 ore
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21 În materia răspunderii comitentului pentru fapta prepusului:
A. vinovăţia prepusului trebuie dovedită;
B. raportul de prepuşenie trebuie să existe la data săvârşirii faptei ilicite;
C. raportul de prepuşenie trebuie să existe şi la data introducerii acţiunii în despăgubire.
22 Există reguli speciale referitoare la începutul cursului prescripţiei extinctive pentru acţiunea:
A. de partaj;
B. în declararea nulităţii relative a actului juridic;
C. bazată pe îmbogăţirea fără justă cauză.
23 Uzucapiunea de 30 de ani presupune:
A. exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte în termenul prevăzut de lege;
B. exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte, precum şi existenţa unui just titlu;
C. exercitarea unei posesii utile, neîntrerupte şi de bună-credinţă, precum şi existenţa unui just titlu.
24 Obiectul actului juridic civil:
A. poate să privească şi un bun viitor, afară de excepţiile expres prevăzute de lege;
B. trebuie, printre altele, să fie licit;
C. constă în scopul urmărit la încheierea actului juridic.
25 În concurs cu doi descendenţi ai defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor este de:
A. 1/3;
B. 1/4;
C. 1/8.
26 Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ există:
A. indiferent dacă este vorba de o tulburare de drept sau de o simplă tulburare de fapt care nu are temei
juridic;
B. indiferent dacă vânzătorul a cunoscut sau nu cauza evicţiunii;
C. şi atunci când cumpărătorul a cunoscut cauza evicţiunii în momentul încheierii contractului.
27 Este vorba de un mod de transformare a obligaţiilor în cazul:
A. novaţiei;
B. remiterii de datorie;
C. compensaţiei.
28 Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă:
A. poate încheia singură orice act juridic;
B. nu poate garanta obligaţiile altuia;
C. poate dispune prin testament de toate bunurile sale.
29 În materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, este supus reparaţiunii:
A. atât prejudiciul previzibil, cât şi cel neprevizibil în momentul săvârşirii faptei;
B. şi prejudiciul moral;
C. şi prejudiciul eventual.
30 Forţa majoră constituie o cauză:
A. de suspendare a prescripţiei extinctive;
B. de întrerupere a prescripţiei extinctive;
C. care justifică repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.
31 În materia simulaţiei:
A. părţile simulaţiei nu pot opune terţilor de bună-credinţă contractul secret;
B. sunt îndreptăţiţi să exercite acţiunea în simulaţie numai terţii de bună-credinţă;
C. dacă există un conflict între terţi, vor avea câştig de cauză acei terţi care cu bună-credinţă se întemeiază pe
actul aparent.
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32 Mandatarul:
A. trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
B. este îndreptăţit să solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor făcute pentru executarea mandatului
numai dacă a fost încheiat actul juridic pentru care s-a dat mandatul;

C. datorează dobânzi, în cazul în care a întrebuinţat în folosul său sumele de bani cuvenite mandantului, din
ziua întrebuinţării, fără a fi nevoie de vreo punere în întârziere.
33 Dolul:
A. este o eroare provocată;
B. atrage nulitatea absolută a actului juridic;
C. nu se prezumă.
34 În cazul gestiunii intereselor altuia:
A. geratul este obligat să ratifice gestiunea, dacă aceasta i-a fost utilă;
B. gerantul care a contractat în nume propriu cu terţii va răspunde faţă de aceştia indiferent dacă gestiunea a
fost sau nu utilă geratului;
C. gerantul este obligat să dea socoteală geratului cu privire la operaţiunile efectuate.
35 Nu sunt moştenitori rezervatari:
A. descendenţii defunctului;
B. colateralii privilegiaţi ai defunctului;
C. ascendenţii ordinari ai defunctului.
Drept procesual civil - etapa I - probă eliminatorie
36 Termenele procedurale încep să curgă:
A. de regulă, de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel;
B. de la data când partea a cerut comunicarea actului de procedură către ea însăşi pentru a lua la cunoştinţă
de acesta;
C. de la data când s-a comunicat hotătârea odată cu notificarea de a o pune în executare silită transmisă prin
avocat.
37 Daca cel citat este gasit la domiciliu, dar nu vrea sa primeasca citatia:
A. agentul procedural va înmâna citatia unei persoane din familie sau, în lipsă, persoanei care locuieste cu
acesta;
B. agentul procedural va afişa citaţia pe uşa locuinţei acestuia, încheind în acest sens un proces verbal;
C. agentul procedural va face mentiune despre refuzul de primire, va restitui în întregime citatia instantei, care
va judeca procesul fara alte formalitati relative la citare.
38 Introducerea cererii de chemare în judecată:
A. întrerupe prescripţia extinctivă, indiferent de solutia adoptata asupra cererii respective;
B. determină încetarea bunei-credinţe a pârâtului în acţiunile reale imobiliare;
C. este singura formă juridică de punere în întârziere a pârâtului-debitor.
39 În cazul sechestrului judiciar:
A. administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare, administrare si dispozitie;
B. va putea încasa orice venituri si sume datorate;
C. va putea sta în judecata în numele partilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru, dar numai cu
acordul proprietarului bunului.
40 Contestatia la executare:
A. se judeca dupa procedura prevazuta pentru prima instanta, care se aplica în mod corespunzator;
B. se solutioneaza printr-o hotarâre supusa întotdeauna apelului;
C. suspenda de drept executarea.
41 Este incompatibil judecătorul care:
A. este sesizat cu o contestaţie în anulare îndreptată împotriva hotărârii pe care a pronunţat-o;
B. este soţul avocatei uneia dintre părţi;
C. a fost martor în aceeaşi pricină.
42 Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:
A. partajul judiciar, indiferent de valoarea masei partajabile;
B. sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere;
C. plata unor sume datorate în baza unui contract de mandat cu tiltu oneros.
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43 La prima zi de înfăţişare:
A. paratul va putea invoca, de regula, necompetenta de ordine privata a instantei;
B. instanţa va putea da reclamantului un termen pentru modificarea cererii de chemare în judecată;

C. instanţa va putea introduce, din oficiu, un terţ intervenient principal în cauză.
44 Intervine nulitatea dacă minuta nu este semnată:
A. de judecător sau de procuror, în cazul în care acesta din urmă, potrivit legii, trebuie să participe la judecată.
B. de judecător şi de grefier;
C. de judecător.
45 Sechestrul asigurător se poate înfiinţa:
A. daca partea dovedeşte că a intentat acţiune;
B. dacă creanţa creditorului este certă, lichidă, exigibilă şi constatată prin act scris, în toate cazurile;
C. asupra bunurilor mobile şi imobile.
46 Dacă se conexează două sau mai multe cereri de chemare în judecată:
A. competenţa materială se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor;
B. competenţa materială va reveni celei din urmă instanţe învestite;
C. competenţa materială nu se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor conexate
47

Dacă excepţia de necompetenţă teritorială este admisă, se pronunţă o hotărâre de declinare a
competenţei:
A. care nu este supusă niciunei căi de atac;
B. prin care instanţa se dezînvesteşte şi trimite de îndată dosarul la instanţa determinată ca fiind competentă
sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent;

C. care nu se motivează.
48 Termenul de perimare se suspendă:
A. timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au dus la suspendarea legală de drept a judecăţii
în temeiul art 243 c.pr.civ, dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare;
B. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive întemeiate;
C. în alte cazuri prevăzute de lege, dacă suspendarea este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată.
49

Cererea de îndreptare a unei erori materiale dintr-o hotărâre judecătorească şi cererea de lămurire
cu privire la aplicarea dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti:
A. se judecă, în mod obligatoriu, cu citarea părţilor;
B. se judecă în camera de consiliu;

C. nu pot pune în discuţie fondul cauzei (pretenţia dedusă judecăţii).
50 În cazul asigurării dovezilor:
A. dacă există urgenţă, această procedură poate fi uzitată pentru a se constata mărturia unei persoane,
părerea unui expert, starea unor lucruri, sau pentru se dobândi recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau
a unui drept.
B. întâmpinarea este obligatorie;
C. în toate cazurile, procedura de asigurarare a dovezilor se realizează cu citarea părţilor.
51 Revizuirea pe motiv de contrarietate de hotărâri se poate cere dacă:
A. este vorba de hotărâri pronunţate între aceleaşi părţi, cu acelaşi obiect şi aceeaşi cauză;
B. hotărârile contradictorii să fie pronunţate în acelaşi proces (dosar);
C. se cere anularea celei dintâi hotărâri pronunţate.
52 Procura pentru reprezentare în judecată:
A. trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată în cazul mandatarului neavocat;
B. trebuie făcută obligatoriu prin înscris autentic în cazul mandatarului neavocat;
C. poate fi dată şi prin declaraţie verbală, făcută în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă.
53 În cazul în care cererea reconvenţională nu este formulată în termenul prevăzut de lege, instanţa:
A. respinge cererea ca tardivă;
B. anulează cererea;
C. dispune judecarea separată a cererii.
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54 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;

Pagina 6 din 10

C. sunt anulabile.
55 Nu este vorba de o cerere (acţiune) mixtă:
A. in cazul cererii in predarea unui bun individual determinat a carui proprietate a fost transferata printr-un
contract de vanzare – cumparare;
B. în cazul acţiunii în revocarea donaţiei unui imobil pentru neexecutarea unei sarcini;
C. in cazul cererii vanzatorului pentru rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare unui bun imobil, pentru
neplata pretului.
Drept penal - etapa I - probă eliminatorie
56 Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani:
A. nu răspunde penal;
B. răspunde penal în toate cazurile;
C. răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.
57 Amnistia:
A. nu produce niciodată efecte asupra pedepselor cu amenda;
B. produce efecte asupra măsurilor de siguranţă;
C. nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă.
58

Luarea unui autoturism din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul
folosirii pe nedrept, constituie:
A. infracţiunea de abuz de încredere;
B. infracţiunea de furt;

C. nu constituie infracţiune, deoarece lipseşte scopul însuşirii bunului.
59 Este pedeapsă complementară aplicabilă persoanei fizice:
A. afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare;
B. confiscarea specială;
C. interzicerea drepturilor părinteşti.
60 Reabilitarea:
A. nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă, cu excepţia interzicerii de a se afla în anumite localităţi;
B. operează, întotdeauna, la cerere;
C. are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care infractorul a fost scos în urma condamnării ori de
rechemare în rândul cadrelor permanente ale forţelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.
61 Intenţia infractorului este directă când acesta prevede rezultatul faptei sale:
A. urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;
B. socotind fără temei că el nu se va produce;
C. acceptând posibilitatea producerii lui.
62 Infracţiunea continuată poate fi reţinută când:
A. două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv
pentru vreuna dintre ele, dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei
infracţiuni;
B. o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni
care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni;
C. o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc şi
urmărilor pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni.
63 Omorul din interes material există când făptuitorul:
A. a furat bunurile victimei, pe care le-a observat, după ce a ucis-o;
B. urmăreşte să nu-şi mai execute o obligaţie nepatrimonială faţă de victimă;
C. urmăreşte obţinerea moştenirii pe care victima o lasă, cu toate că, în conformitate cu legislaţia succesorală,
acesta devine nedemn pentru calitatea de moştenitor.
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64 În cazul legitimei apărări, prin apărare proporţională se înţelege:
A. o apărare care produce urmări echivalente cu cele care s-ar fi produs dacă atacul nu era înlăturat;
B. respingerea pătrunderii fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea
mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare;

C. numai apărarea prin folosirea aceluiaşi instrument ca şi cel folosit de agresor.
65 Infracţiunea de luare de mită (art. 254 c.pen.) poate fi săvârşită prin una din modalităţile alternative:
A. acceptă promisiunea primirii unor foloase materiale;
B. respinge primirea unor foloase;
C. nu respinge o promisiune referitoare la primirea unei sume de bani.
66

În cazul în care o persoană lipseşte de libertate victima o zi, în scopul de a o determina să întreţină
relaţii sexuale, fără însă a reuşi, din cauza opoziţiei victimei, aceasta săvârşeşte:
A. numai infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal;
B. atât tentativă la infracţiunea de viol, cât şi infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, aflate în concurs;

C. numai tentativă la infracţiunea de viol.
67

În fapt, inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune după ce a fost condamnat definitiv la două pedepse,
dintre care una a fost executată, iar alta era neexecutată. În aceste condiţii, în cauză fiind îndeplinite
condiţiile primului termen atât al recidivei mari postexecutorii, cât şi al recidivei mari
postcondamnatorii, instanţa trebuie să reţină că noua infracţiune a fost săvârşită:
A. numai în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie;
B. atât în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie, cât şi în cele ale stării de recidivă postexecutorie;

C. numai în condiţiile stării de recidivă postexecutorie.
68 Prescripţia specială a răspunderii penale operează:
A. dacă, în cazul infracţiunilor prescriptibile, termenul de prescripţie este depăşit cu încă jumătate, chiar dacă
a fost întrerupt;
B. indiferent de infracţiunea comisă;
C. dacă în cazul infracţiunilor prescriptibile, termenul de prescripţie este depăşit cu încă o treime, chiar dacă a
fost întrerupt.
69 Omorul este calificat dacă este săvârşit asupra:
A. soţului sau unei rude apropiate;
B. unui nou născut;
C. unui avocat.
70 Internarea medicală se dispune:
A. numai în cazurile în care făptuitorul este intoxicat cronic cu alcool;
B. când făptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea
substanţe, prezintă pericol pentru ordinea publică;
C. când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate.
71 Recidiva există când după:
A. rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, cel
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul
executării acesteia sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este
închisoarea mai mare de un an;
B. condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării unei asemenea pedepse, cel condamnat
săvârşeşte din nou o infracţiune din culpă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un
an;
C. condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării a cel puţin trei asemenea pedepse, cel
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai
mare de un an.
72 La stabilirea stării de recidivă se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:
A. infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii;
B. infracţiunile săvârşite din culpă;
C. infracţiunile săvârşite cu intenţie.

Timp de lucru: 4 ore
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73 La stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei infracţiuni se au în vedere:
A. modul şi mijloacele de săvârşire;
B. limitele de pedeapsă pentru infracţiunea respectivă;
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C. urmarea produsă.
74

Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează
cu pedeapsa prevăzută de lege pentru:
A. alt participant;
B. autor;

C. persoanele care săvârşesc infracţiuni din culpă.
75

Falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, constituie infracţiunea de fals
intelectual (art. 289 C. pen.), numai dacă:
A. este săvârşită de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
B. se realizează prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu
ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări;

C. subiectul activ este un funcţionar public.
76 Înşelăciunea prin folosirea unor mijloace frauduloase:
A. realizează întotdeauna conţinutul a două infracţiuni în concurs;
B. realizează conţinutul a două infracţiuni aflate în concurs, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o
infracţiune;
C. este o variantă (formă) agravată a infracţiunii de înşelăciune.
77

Constrângerea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să dea în mod injust o sumă de bani,
sumă dată de victimă după o săptămână, constituie:
A. infracţiune de şantaj;
B. infracţiune de tâlhărie;

C. atât infracţiunea de tâlhărie, cât şi infracţiunea de şantaj, aflate în concurs.
78

Învinuirea mincinoasă făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de
către o anume persoană, constituie:
A. infracţiunea de denunţare calomnioasă;
B. infracţiunea de mărturie mincinoasă;

C. o simplă abatere judiciară.
79 Nu există concurs real (material) de infracţiuni atunci când:
A. o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor
pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni;
B. printr-o acţiune de violenţă fizică au fost vătămate corporal simultan două persoane;
C. două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv
pentru vreuna dintre ele, dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei
infracţiuni.
80 Este pedeapsă complementară aplicabilă persoanei juridice:
A. amenda;
B. dizolvarea persoanei juridice;
C. închiderea unui punct de lucru pe o durată de la 1 la 15 ani.
Drept procesual penal - etapa I - probă eliminatorie
81 Acţiunea penală se pune în mişcare:
A. de instanţa de judecată sau de procuror;
B. de instanţa de judecată sau de procuror sau organ de cercetare penală, după caz;
C. numai de instanţa de judecată.
82 Cererea de revizuire se adreseaza:
A. instanţei care a judecat cauza în prima instanta;
B. procurorului de la parchetul de pe lânga instanta care a judecat cauza în prima instanta;
C. procurorului de la parchetul de pe lânga instanta unde a rămas definitivă hotărârea a cărei revizuire se cere.
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83 Procurorul poate face contestatie în anulare:
A. când procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a
fost îndeplinita conform legii;
B. când împotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarâri definitive pentru aceeasi fapta;

C. când la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs, partea a fost în imposibilitate de a
se prezenta si de a încunostinta instanta despre aceasta împiedicare.
84 Instanţa poate dispune, în interesul unei bune judecăţi, disjungerea cauzei:
A. în toate cazurile de conexitate;
B. în cazul indivizibilităţii, doar când la săvârşirea unei infracţiuni au participat mai multe persoane;
C. în toate cazurile de indivizibilitate.
85 Minuta se semnează:
A. de membrii completului de judecata;
B. de presedintele completului de judecata si de grefier;
C. de membrii completului de judecata si de grefier.
86 Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi ridicată:
A. în tot cursul procesului penal, până la pronunţarea hotărârii definitive;
B. numai la primul termen de judecată, cu procedura completă;
C. până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe de judecată.
87 Este indivizibilitate:
A. în cazul infractiunii continuate;
B. când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite prin acelaşi act;
C. când două sau mai multe infracţiuni sunt săvârşite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane
împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc.
88 Apelul declarat în termen:
A. suspendă de drept executarea hotărârii apelate atât sub aspectul laturii penale cât şi sub aspectul laturii
civile;
B. nu suspendă executarea hotărârii apelate sub aspectul laturii civile;
C. nu suspendă executarea hotărârii apelate, suspendarea fiind lăsată la latitudinea instanţei de apel.
89

Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura preventivă a reţinerii
se poate face plângere:
A. la procurorul care supraveghează cercetarea penală;
B. la prim-procurorul parchetului;

C. la procurorul ierarhic superior procurorului care supraveghează cercetarea penală.
90

În procesul-verbal, încheiat conform procedurii speciale, în care consemneaza cele constatate cu
privire la infracţiunea flagrantă, organul de urmarire penala sesizat:
A. consemnează de asemenea declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate;
B. consemnează de asemenea doar declaraţiile învinuitului nu şi ale celorlalte persoane ascultate;

C. consemnează doar propriile constatări, declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate fiind
consemnate separat în alte mijloace de probă.
91 Devolutinuea totala a cauzei este posibila in recursul introdus de:
A. partea civila;
B. procuror;
C. partea vatamată.
92 Măsurile preventive încetează de drept:
A. la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare;
B. în caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale sau de încetare a procesului penal ori de
achitare;
C. când nu mai există vreun temei care să justifice menţinerea acestora.
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93 Judecata se margineste:
A. la fapta, încadrarea juridică si persoana aratata în actul de sesizare a instantei;
B. la fapta si la persoana aratata în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a procesului penal, si
la fapta si persoana la care se refera extinderea;

C. la fapta, încadrarea juridică si persoana aratata în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a
procesului penal, si la fapta, încadrarea juridică si persoana la care se refera extinderea.
94 Sarcina administrării probelor în procesul penal revine:
A. organului de urmărire penală şi instanţei de judecată;
B. părţilor, organului de urmărire penală şi instanţei de judecată;
C. părţilor, organului de cercetare penală, organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.
95 Următoarele împrejurări lipsesc acţiunea penală de temei:
A. fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni;
B. lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă
condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
C. fapta nu există.
96 Conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează:
A. de instanţa ierarhic superioară comună;
B. de instanţa mai întâi sesizată;
C. de instanţa superioară în grad primei instante sesizate.
97 Instanţa de apel nu-i poate agrava situaţia inculpatului:
A. în propriul apel al acestuia, inculpatul fiind singurul apelant;
B. în apelul procurorului făcut în defavoarea inculpatului, procurorul fiind singurul apelant;
C. în apelul procurorului făcut în favoarea inculpatului, procurorul fiind singurul apelant.
98

Daca in cursul judecatii se considera ca incadrarea juridica a faptei data prin actul de sesizare
urmeaza a fi schimbata:
A. instanta este obligata sa puna in discutie noua incadrare;
B. instanta nu este obligata sa puna in discutie noua incadrare, daca aceasta este mai usoara;

C. instanta este obligata sa atraga atentia inculpatului ca are dreptul sa ceara lasarea cauzei mai la urma sau
eventual amanarea judecatii, pentru a-si pregati apararea.
99 Cauza se restituie procurorului in vederea refacerii urmaririi penale:
A. în anumite condiţii, în cazul nerespectării în urmărire penală a dispoziţiilor privitoare la competenţa după
materie sau după calitatea persoanei, nu şi a celor privitoare la competenţa teritorială;
B. cand se constata inainte de terminarea cercetarii judecatoresti ca in cauza supusa judecatii cercetarea
penala s-a facut de un alt organ decat cel competent;
C. cand se constata, chiar dupa terminarea cercetarii judecatoresti, ca cercetarea penala s-a facut de un alt
organ decat cel competent.
100 Pot forma obiectul comisiei rogatorii:
A. ridicarea unor obiecte;
B. punerea în mişcare a acţiunii penale;
C. audierea unor martori.
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Organizarea şi exerctarea profesiei de avocat - etapa I - probă eliminatorie
1
Avocatul este obligat:
A. Să se asigure pentru răspundere profesională;
B. Să acorde asistenţa juridică în cauzele în care a fost desemnat din oficiu;
C. Să pună concluzii numai în faţa instanţelor din raza baroului în care este înscris.
2

Există conflict de interese:
A. în activitatea de asistare şi apărare, atunci când la data sesizării sale, asistarea mai multor părţi ar
determina avocatul să prezinte o altă apărare, diferită de aceea pentru care ar fi optat, dacă i-ar fi fost
încredinţată apărarea unei singure părţi;
B. atunci când, după ce şi-a informat clienţii şi a primit acordul acestora, avocatul, în exercitarea activităţilor
sale, va încerca să consilieze contrarietatea de interese;
C. atunci când, în deplin acord cu clienţii, avocatul îi consiliază ca, plecând de la situaţia ce i-a fost prezentată,
să adopte o strategie comună.

3

Profesia de avocat nu poate fi exercitată:
A. la instanta unde soţul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte
funcţia de judecător;
B. numai la sectia instantei la care sotul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv
indeplineste functia de judecator;
C. de catre fostii procurori, prin acordarea de asistenta judiciara la unitatea de urmarire penala la care acestia
si-au desfasurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective.

4

Avocatul poate să asiste sau să reprezinte orice persoană fizică sau juridică:
A. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul
oficial de evidenţă al avocatului;
B. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă numai prin autentificarea
făcută de un notar public;
C. în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea la
judecătoria în raza căreia îşi are sediul profesional avocatul.

5

Potrivit codului deontologic al avocaţilor:
A. Este interzis avocatului vărsarea unui onorariu în contrapartidă pentru că i-a fost prezentat un client;
B. Este interzis avocatului să pretindă unui alt avocat un onorariu, comision sau altă compensaţie pentru faptul
că l-a recomandat unui client;
C. Avocatul nu are obligaţia de a informa clientul că ar putea beneficia de asistenţă gratuită.

6

Calitatea de avocat este suspendată:
A. pe durata existenței stării de incompatibilitate;
B. pe durata cercetării penale;
C. pe durata anchetarii abaterii disciplinare, independent de caracterul evident sau grav al abaterii.

7

Activitatea avocatului stagiar poate fi îndrumată:
A. de un avocat definitiv cu o vechime de cel puțin 6 ani în această calitate;
B. de un avocat definitiv cu dreptul de a pune concluzii la toate instanțele;
C. de un avocat definitiv care nu a suferit o sancțiune disciplinară.

8

Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind decanii barourilor şi membrii
Consiliului UNBR, sunt de competenţa:
A. Comisiei Permanente;
B. Consiliului UNBR;
C. Comisiei centrale de Disciplină.

9

Calitatea de avocat este incompatibila cu:
A. calitatea de mediator;
B. calitatea de lichidator;
C. faptele personale de comerţ exercitate cu autorizaţie.
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10 Este nedemn de a fi avocat:
A. cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei
infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
B. cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, indiferent
daca acestea au fost sau nu constatate prin hotarare judecătorească;

C. cel care are funcţia de membru al consiliului de administraţie într-o societate pe acţiuni.
Drept civil - etapa I - probă eliminatorie
11 În materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, este supus reparaţiunii:
A. atât prejudiciul previzibil, cât şi cel neprevizibil în momentul săvârşirii faptei;
B. şi prejudiciul moral;
C. şi prejudiciul eventual.
12 Este vorba de un mod de transformare a obligaţiilor în cazul:
A. novaţiei;
B. remiterii de datorie;
C. compensaţiei.
13 Contractul de locaţiune încetează în cazul pieirii totale a lucrului:
A. numai dacă pieirea este fortuită;
B. numai dacă pieirea este culpabilă;
C. indiferent dacă pieirea este fortuită sau culpabilă.
14 Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ există:
A. indiferent dacă este vorba de o tulburare de drept sau de o simplă tulburare de fapt care nu are temei
juridic;
B. indiferent dacă vânzătorul a cunoscut sau nu cauza evicţiunii;
C. şi atunci când cumpărătorul a cunoscut cauza evicţiunii în momentul încheierii contractului.
15 În concurs cu doi descendenţi ai defunctului, cota legală a soţului supravieţuitor este de:
A. 1/3;
B. 1/4;
C. 1/8.
16 Acţiunea în revendicare:
A. este o acţiune reală şi petitorie;
B. este guvernată de aceleaşi reguli indiferent de obiectul dreptului de proprietate;
C. poate fi admisă numai dacă are ca obiect un bun imobil.
17 Obiectul actului juridic civil:
A. poate să privească şi un bun viitor, afară de excepţiile expres prevăzute de lege;
B. trebuie, printre altele, să fie licit;
C. constă în scopul urmărit la încheierea actului juridic.
18 Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă:
A. poate încheia singură orice act juridic;
B. nu poate garanta obligaţiile altuia;
C. poate dispune prin testament de toate bunurile sale.
19 Nu sunt moştenitori rezervatari:
A. descendenţii defunctului;
B. colateralii privilegiaţi ai defunctului;
C. ascendenţii ordinari ai defunctului.
20 Posesia:
A. creează o prezumţie de proprietate;
B. corespunde întotdeauna unui drept real principal;
C. conduce la dobândirea fructelor dacă posesorul este de bună-credinţă.
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21 Împrumutul de folosinţă este un contract:
A. real;
B. netranslativ de proprietate;
C. cu titlu oneros.
22 Dolul:
A. este o eroare provocată;
B. atrage nulitatea absolută a actului juridic;
C. nu se prezumă.
23 În materia răspunderii comitentului pentru fapta prepusului:
A. vinovăţia prepusului trebuie dovedită;
B. raportul de prepuşenie trebuie să existe la data săvârşirii faptei ilicite;
C. raportul de prepuşenie trebuie să existe şi la data introducerii acţiunii în despăgubire.
24 Nu constituie o modalitate a actului juridic civil:
A. termenul;
B. condiţia;
C. capacitatea.
25 Sunt supuse reducţiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală:
A. numai legatele;
B. numai donaţiile;
C. atât legatele, cât şi donaţiile.
26 În materia simulaţiei:
A. părţile simulaţiei nu pot opune terţilor de bună-credinţă contractul secret;
B. sunt îndreptăţiţi să exercite acţiunea în simulaţie numai terţii de bună-credinţă;
C. dacă există un conflict între terţi, vor avea câştig de cauză acei terţi care cu bună-credinţă se întemeiază pe
actul aparent.
27 În cazul gestiunii intereselor altuia:
A. geratul este obligat să ratifice gestiunea, dacă aceasta i-a fost utilă;
B. gerantul care a contractat în nume propriu cu terţii va răspunde faţă de aceştia indiferent dacă gestiunea a
fost sau nu utilă geratului;
C. gerantul este obligat să dea socoteală geratului cu privire la operaţiunile efectuate.
28

Coproprietarii sunt obligaţi să suporte cheltuielile de întreţinere a bunului proprietate comună
efectuate de un terţ:
A. solidar;
B. indivizibil;

C. proporţional cu cota-parte a fiecăruia.
29 Reprezentarea succesorală nu este admisă în privinţa:
A. descendenţilor din fraţi şi surori ai defunctului;
B. ascendenţilor defunctului;
C. descendenţilor copiilor defunctului.
30 Uzucapiunea de 30 de ani presupune:
A. exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte în termenul prevăzut de lege;
B. exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte, precum şi existenţa unui just titlu;
C. exercitarea unei posesii utile, neîntrerupte şi de bună-credinţă, precum şi existenţa unui just titlu.
31 Actul juridic este lovit de nulitate relativă dacă:
A. la încheierea lui nu au fost respectate regulile referitoare la capacitatea civilă de exerciţiu;
B. a fost încheiat de o parte lipsită de discernământ;
C. nu sunt executate toate obligaţiile asumate prin acel act.
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32 Mandatarul:
A. trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
B. este îndreptăţit să solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor făcute pentru executarea mandatului
numai dacă a fost încheiat actul juridic pentru care s-a dat mandatul;

C. datorează dobânzi, în cazul în care a întrebuinţat în folosul său sumele de bani cuvenite mandantului, din
ziua întrebuinţării, fără a fi nevoie de vreo punere în întârziere.
33 Există reguli speciale referitoare la începutul cursului prescripţiei extinctive pentru acţiunea:
A. de partaj;
B. în declararea nulităţii relative a actului juridic;
C. bazată pe îmbogăţirea fără justă cauză.
34 Contractul de antrepriză este:
A. sinalagmatic;
B. real;
C. cu titlu oneros.
35 Forţa majoră constituie o cauză:
A. de suspendare a prescripţiei extinctive;
B. de întrerupere a prescripţiei extinctive;
C. care justifică repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.
Drept procesual civil - etapa I - probă eliminatorie
36 Contestatia la executare:
A. se judeca dupa procedura prevazuta pentru prima instanta, care se aplica în mod corespunzator;
B. se solutioneaza printr-o hotarâre supusa întotdeauna apelului;
C. suspenda de drept executarea.
37 Termenul de perimare se suspendă:
A. timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au dus la suspendarea legală de drept a judecăţii
în temeiul art 243 c.pr.civ, dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare;
B. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive întemeiate;
C. în alte cazuri prevăzute de lege, dacă suspendarea este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată.
38 La prima zi de înfăţişare:
A. paratul va putea invoca, de regula, necompetenta de ordine privata a instantei;
B. instanţa va putea da reclamantului un termen pentru modificarea cererii de chemare în judecată;
C. instanţa va putea introduce, din oficiu, un terţ intervenient principal în cauză.
39 În cazul sechestrului judiciar:
A. administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare, administrare si dispozitie;
B. va putea încasa orice venituri si sume datorate;
C. va putea sta în judecata în numele partilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru, dar numai cu
acordul proprietarului bunului.
40 Daca cel citat este gasit la domiciliu, dar nu vrea sa primeasca citatia:
A. agentul procedural va înmâna citatia unei persoane din familie sau, în lipsă, persoanei care locuieste cu
acesta;
B. agentul procedural va afişa citaţia pe uşa locuinţei acestuia, încheind în acest sens un proces verbal;
C. agentul procedural va face mentiune despre refuzul de primire, va restitui în întregime citatia instantei, care
va judeca procesul fara alte formalitati relative la citare.
41 Nu este vorba de o cerere (acţiune) mixtă:
A. in cazul cererii in predarea unui bun individual determinat a carui proprietate a fost transferata printr-un
contract de vanzare – cumparare;
B. în cazul acţiunii în revocarea donaţiei unui imobil pentru neexecutarea unei sarcini;
C. in cazul cererii vanzatorului pentru rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare unui bun imobil, pentru
neplata pretului.
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Dacă excepţia de necompetenţă teritorială este admisă, se pronunţă o hotărâre de declinare a
competenţei:
A. care nu este supusă niciunei căi de atac;

42

B. prin care instanţa se dezînvesteşte şi trimite de îndată dosarul la instanţa determinată ca fiind competentă
sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent;
C. care nu se motivează.
43 În cazul în care cererea reconvenţională nu este formulată în termenul prevăzut de lege, instanţa:
A. respinge cererea ca tardivă;
B. anulează cererea;
C. dispune judecarea separată a cererii.
44 În cazul asigurării dovezilor:
A. dacă există urgenţă, această procedură poate fi uzitată pentru a se constata mărturia unei persoane,
părerea unui expert, starea unor lucruri, sau pentru se dobândi recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau
a unui drept.
B. întâmpinarea este obligatorie;
C. în toate cazurile, procedura de asigurarare a dovezilor se realizează cu citarea părţilor.
45

Cererea de îndreptare a unei erori materiale dintr-o hotărâre judecătorească şi cererea de lămurire
cu privire la aplicarea dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti:
A. se judecă, în mod obligatoriu, cu citarea părţilor;
B. se judecă în camera de consiliu;

C. nu pot pune în discuţie fondul cauzei (pretenţia dedusă judecăţii).
46 Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:
A. partajul judiciar, indiferent de valoarea masei partajabile;
B. sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere;
C. plata unor sume datorate în baza unui contract de mandat cu tiltu oneros.
47 Dacă se conexează două sau mai multe cereri de chemare în judecată:
A. competenţa materială se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor;
B. competenţa materială va reveni celei din urmă instanţe învestite;
C. competenţa materială nu se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor conexate
48 Termenele procedurale încep să curgă:
A. de regulă, de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel;
B. de la data când partea a cerut comunicarea actului de procedură către ea însăşi pentru a lua la cunoştinţă
de acesta;
C. de la data când s-a comunicat hotătârea odată cu notificarea de a o pune în executare silită transmisă prin
avocat.
49 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.
50 Intervine nulitatea dacă minuta nu este semnată:
A. de judecător sau de procuror, în cazul în care acesta din urmă, potrivit legii, trebuie să participe la judecată.
B. de judecător şi de grefier;
C. de judecător.
51 Procura pentru reprezentare în judecată:
A. trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată în cazul mandatarului neavocat;
B. trebuie făcută obligatoriu prin înscris autentic în cazul mandatarului neavocat;
C. poate fi dată şi prin declaraţie verbală, făcută în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă.
52 Introducerea cererii de chemare în judecată:
A. întrerupe prescripţia extinctivă, indiferent de solutia adoptata asupra cererii respective;
B. determină încetarea bunei-credinţe a pârâtului în acţiunile reale imobiliare;
C. este singura formă juridică de punere în întârziere a pârâtului-debitor.

Timp de lucru: 4 ore
Grila nr.4
53 Revizuirea pe motiv de contrarietate de hotărâri se poate cere dacă:
A. este vorba de hotărâri pronunţate între aceleaşi părţi, cu acelaşi obiect şi aceeaşi cauză;
B. hotărârile contradictorii să fie pronunţate în acelaşi proces (dosar);
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C. se cere anularea celei dintâi hotărâri pronunţate.
54 Este incompatibil judecătorul care:
A. este sesizat cu o contestaţie în anulare îndreptată împotriva hotărârii pe care a pronunţat-o;
B. este soţul avocatei uneia dintre părţi;
C. a fost martor în aceeaşi pricină.
55 Sechestrul asigurător se poate înfiinţa:
A. daca partea dovedeşte că a intentat acţiune;
B. dacă creanţa creditorului este certă, lichidă, exigibilă şi constatată prin act scris, în toate cazurile;
C. asupra bunurilor mobile şi imobile.
Drept penal - etapa I - probă eliminatorie
56 Reabilitarea:
A. nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă, cu excepţia interzicerii de a se afla în anumite localităţi;
B. operează, întotdeauna, la cerere;
C. are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care infractorul a fost scos în urma condamnării ori de
rechemare în rândul cadrelor permanente ale forţelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.
57 Prescripţia specială a răspunderii penale operează:
A. dacă, în cazul infracţiunilor prescriptibile, termenul de prescripţie este depăşit cu încă jumătate, chiar dacă
a fost întrerupt;
B. indiferent de infracţiunea comisă;
C. dacă în cazul infracţiunilor prescriptibile, termenul de prescripţie este depăşit cu încă o treime, chiar dacă a
fost întrerupt.
58 Intenţia infractorului este directă când acesta prevede rezultatul faptei sale:
A. urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;
B. socotind fără temei că el nu se va produce;
C. acceptând posibilitatea producerii lui.
59 În cazul legitimei apărări, prin apărare proporţională se înţelege:
A. o apărare care produce urmări echivalente cu cele care s-ar fi produs dacă atacul nu era înlăturat;
B. respingerea pătrunderii fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea
mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare;
C. numai apărarea prin folosirea aceluiaşi instrument ca şi cel folosit de agresor.
60

Constrângerea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să dea în mod injust o sumă de bani,
sumă dată de victimă după o săptămână, constituie:
A. infracţiune de şantaj;
B. infracţiune de tâlhărie;

C. atât infracţiunea de tâlhărie, cât şi infracţiunea de şantaj, aflate în concurs.
61 Infracţiunea de luare de mită (art. 254 c.pen.) poate fi săvârşită prin una din modalităţile alternative:
A. acceptă promisiunea primirii unor foloase materiale;
B. respinge primirea unor foloase;
C. nu respinge o promisiune referitoare la primirea unei sume de bani.
62 Omorul este calificat dacă este săvârşit asupra:
A. soţului sau unei rude apropiate;
B. unui nou născut;
C. unui avocat.
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63 Nu există concurs real (material) de infracţiuni atunci când:
A. o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor
pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni;
B. printr-o acţiune de violenţă fizică au fost vătămate corporal simultan două persoane;

C. două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv
pentru vreuna dintre ele, dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei
infracţiuni.
64 Amnistia:
A. nu produce niciodată efecte asupra pedepselor cu amenda;
B. produce efecte asupra măsurilor de siguranţă;
C. nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă.
65

În fapt, inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune după ce a fost condamnat definitiv la două pedepse,
dintre care una a fost executată, iar alta era neexecutată. În aceste condiţii, în cauză fiind îndeplinite
condiţiile primului termen atât al recidivei mari postexecutorii, cât şi al recidivei mari
postcondamnatorii, instanţa trebuie să reţină că noua infracţiune a fost săvârşită:
A. numai în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie;
B. atât în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie, cât şi în cele ale stării de recidivă postexecutorie;

C. numai în condiţiile stării de recidivă postexecutorie.
66

Falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, constituie infracţiunea de fals
intelectual (art. 289 C. pen.), numai dacă:
A. este săvârşită de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
B. se realizează prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu
ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări;

C. subiectul activ este un funcţionar public.
67 Înşelăciunea prin folosirea unor mijloace frauduloase:
A. realizează întotdeauna conţinutul a două infracţiuni în concurs;
B. realizează conţinutul a două infracţiuni aflate în concurs, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o
infracţiune;
C. este o variantă (formă) agravată a infracţiunii de înşelăciune.
68 Omorul din interes material există când făptuitorul:
A. a furat bunurile victimei, pe care le-a observat, după ce a ucis-o;
B. urmăreşte să nu-şi mai execute o obligaţie nepatrimonială faţă de victimă;
C. urmăreşte obţinerea moştenirii pe care victima o lasă, cu toate că, în conformitate cu legislaţia succesorală,
acesta devine nedemn pentru calitatea de moştenitor.
69 Recidiva există când după:
A. rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, cel
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul
executării acesteia sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este
închisoarea mai mare de un an;
B. condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării unei asemenea pedepse, cel condamnat
săvârşeşte din nou o infracţiune din culpă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un
an;
C. condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare, după graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescrierea executării a cel puţin trei asemenea pedepse, cel
condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai
mare de un an.
70 Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani:
A. nu răspunde penal;
B. răspunde penal în toate cazurile;
C. răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.
71 Este pedeapsă complementară aplicabilă persoanei fizice:
A. afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare;
B. confiscarea specială;
C. interzicerea drepturilor părinteşti.

Timp de lucru: 4 ore
Grila nr.4
72 La stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei infracţiuni se au în vedere:
A. modul şi mijloacele de săvârşire;
B. limitele de pedeapsă pentru infracţiunea respectivă;
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C. urmarea produsă.
73

În cazul în care o persoană lipseşte de libertate victima o zi, în scopul de a o determina să întreţină
relaţii sexuale, fără însă a reuşi, din cauza opoziţiei victimei, aceasta săvârşeşte:
A. numai infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal;
B. atât tentativă la infracţiunea de viol, cât şi infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, aflate în concurs;

C. numai tentativă la infracţiunea de viol.
74 Internarea medicală se dispune:
A. numai în cazurile în care făptuitorul este intoxicat cronic cu alcool;
B. când făptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea
substanţe, prezintă pericol pentru ordinea publică;
C. când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate.
75 La stabilirea stării de recidivă se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:
A. infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii;
B. infracţiunile săvârşite din culpă;
C. infracţiunile săvârşite cu intenţie.
76

Învinuirea mincinoasă făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de
către o anume persoană, constituie:
A. infracţiunea de denunţare calomnioasă;
B. infracţiunea de mărturie mincinoasă;

C. o simplă abatere judiciară.
77 Infracţiunea continuată poate fi reţinută când:
A. două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv
pentru vreuna dintre ele, dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei
infracţiuni;
B. o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni
care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni;
C. o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc şi
urmărilor pe care le-a produs, întruneşte elementele mai multor infracţiuni.
78 Este pedeapsă complementară aplicabilă persoanei juridice:
A. amenda;
B. dizolvarea persoanei juridice;
C. închiderea unui punct de lucru pe o durată de la 1 la 15 ani.
79

Luarea unui autoturism din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul
folosirii pe nedrept, constituie:
A. infracţiunea de abuz de încredere;
B. infracţiunea de furt;

C. nu constituie infracţiune, deoarece lipseşte scopul însuşirii bunului.
80

Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează
cu pedeapsa prevăzută de lege pentru:
A. alt participant;
B. autor;

C. persoanele care săvârşesc infracţiuni din culpă.
Drept procesual penal - etapa I - probă eliminatorie
81 Este indivizibilitate:
A. în cazul infractiunii continuate;
B. când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite prin acelaşi act;
C. când două sau mai multe infracţiuni sunt săvârşite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane
împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc.
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82 Procurorul poate face contestatie în anulare:
A. când procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a
fost îndeplinita conform legii;
B. când împotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarâri definitive pentru aceeasi fapta;

C. când la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs, partea a fost în imposibilitate de a
se prezenta si de a încunostinta instanta despre aceasta împiedicare.
83

Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura preventivă a reţinerii
se poate face plângere:
A. la procurorul care supraveghează cercetarea penală;
B. la prim-procurorul parchetului;

C. la procurorul ierarhic superior procurorului care supraveghează cercetarea penală.
84

Daca in cursul judecatii se considera ca incadrarea juridica a faptei data prin actul de sesizare
urmeaza a fi schimbata:
A. instanta este obligata sa puna in discutie noua incadrare;
B. instanta nu este obligata sa puna in discutie noua incadrare, daca aceasta este mai usoara;

C. instanta este obligata sa atraga atentia inculpatului ca are dreptul sa ceara lasarea cauzei mai la urma sau
eventual amanarea judecatii, pentru a-si pregati apararea.
85 Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi ridicată:
A. în tot cursul procesului penal, până la pronunţarea hotărârii definitive;
B. numai la primul termen de judecată, cu procedura completă;
C. până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe de judecată.
86 Instanţa poate dispune, în interesul unei bune judecăţi, disjungerea cauzei:
A. în toate cazurile de conexitate;
B. în cazul indivizibilităţii, doar când la săvârşirea unei infracţiuni au participat mai multe persoane;
C. în toate cazurile de indivizibilitate.
87 Devolutinuea totala a cauzei este posibila in recursul introdus de:
A. partea civila;
B. procuror;
C. partea vatamată.
88 Următoarele împrejurări lipsesc acţiunea penală de temei:
A. fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni;
B. lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă
condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
C. fapta nu există.
89 Cererea de revizuire se adreseaza:
A. instanţei care a judecat cauza în prima instanta;
B. procurorului de la parchetul de pe lânga instanta care a judecat cauza în prima instanta;
C. procurorului de la parchetul de pe lânga instanta unde a rămas definitivă hotărârea a cărei revizuire se cere.
90 Apelul declarat în termen:
A. suspendă de drept executarea hotărârii apelate atât sub aspectul laturii penale cât şi sub aspectul laturii
civile;
B. nu suspendă executarea hotărârii apelate sub aspectul laturii civile;
C. nu suspendă executarea hotărârii apelate, suspendarea fiind lăsată la latitudinea instanţei de apel.
91 Acţiunea penală se pune în mişcare:
A. de instanţa de judecată sau de procuror;
B. de instanţa de judecată sau de procuror sau organ de cercetare penală, după caz;
C. numai de instanţa de judecată.
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92 Cauza se restituie procurorului in vederea refacerii urmaririi penale:
A. în anumite condiţii, în cazul nerespectării în urmărire penală a dispoziţiilor privitoare la competenţa după
materie sau după calitatea persoanei, nu şi a celor privitoare la competenţa teritorială;
B. cand se constata inainte de terminarea cercetarii judecatoresti ca in cauza supusa judecatii cercetarea
penala s-a facut de un alt organ decat cel competent;

C. cand se constata, chiar dupa terminarea cercetarii judecatoresti, ca cercetarea penala s-a facut de un alt
organ decat cel competent.
93 Conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează:
A. de instanţa ierarhic superioară comună;
B. de instanţa mai întâi sesizată;
C. de instanţa superioară în grad primei instante sesizate.
94 Instanţa de apel nu-i poate agrava situaţia inculpatului:
A. în propriul apel al acestuia, inculpatul fiind singurul apelant;
B. în apelul procurorului făcut în defavoarea inculpatului, procurorul fiind singurul apelant;
C. în apelul procurorului făcut în favoarea inculpatului, procurorul fiind singurul apelant.
95 Judecata se margineste:
A. la fapta, încadrarea juridică si persoana aratata în actul de sesizare a instantei;
B. la fapta si la persoana aratata în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a procesului penal, si
la fapta si persoana la care se refera extinderea;
C. la fapta, încadrarea juridică si persoana aratata în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a
procesului penal, si la fapta, încadrarea juridică si persoana la care se refera extinderea.
96 Pot forma obiectul comisiei rogatorii:
A. ridicarea unor obiecte;
B. punerea în mişcare a acţiunii penale;
C. audierea unor martori.
97 Minuta se semnează:
A. de membrii completului de judecata;
B. de presedintele completului de judecata si de grefier;
C. de membrii completului de judecata si de grefier.
98 Sarcina administrării probelor în procesul penal revine:
A. organului de urmărire penală şi instanţei de judecată;
B. părţilor, organului de urmărire penală şi instanţei de judecată;
C. părţilor, organului de cercetare penală, organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.
99

În procesul-verbal, încheiat conform procedurii speciale, în care consemneaza cele constatate cu
privire la infracţiunea flagrantă, organul de urmarire penala sesizat:
A. consemnează de asemenea declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate;
B. consemnează de asemenea doar declaraţiile învinuitului nu şi ale celorlalte persoane ascultate;

C. consemnează doar propriile constatări, declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate fiind
consemnate separat în alte mijloace de probă.
100 Măsurile preventive încetează de drept:
A. la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare;
B. în caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale sau de încetare a procesului penal ori de
achitare;
C. când nu mai există vreun temei care să justifice menţinerea acestora.

