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Test iniţial de verificare a cunoştinţelor nr. 1
Grile semideschise: una sau două variante corecte

Drept civil
1. Validitatea căsătoriei încheiate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil:
a) este supusă legii vechi, sub care a fost încheiată;
b) este supusă legii noi, având în vedere dispoziţiile derogatorii prevăzute de art. 6
C. civ.;
c) este supusă legii noi, dat fiind că altfel s-ar crea discriminări între cuplurile căsătorite
sub legea veche şi cele căsătorite sub legea nouă, care ar avea un tratament diferit, ca
urmare a unei legi diferite ce reglementează validitatea căsătoriei.
2. Minorii fără capacitate de exerciţiu:
a) nu pot face singuri acte de conservare;
b) pot face singuri acte de dispoziţie cu caracter curent şi care se execută la data
încheierii lor;
c) pot dobândi capacitate deplină de exerciţiu prin încheierea căsătoriei, dacă au acordul
instanţei de tutelă şi al familiei.
3. Sunt cauze de nulitate absolută a persoanei juridice:
a) lipsa actului de înfiinţare, lipsa autorizaţiei administrative necesare pentru legala
înfiinţare a persoanei juridice;
b) lipsa menţiunii în actul de înfiinţare a aporturilor fondatorilor sau asociaţilor şi
nerespectarea numărului minim de fondatori sau asociaţi;
c) lipsa menţiunii în actul de înfiinţare a denumirii, sediului sau obiectului de activitate.
4. Regimul matrimonial încetează, de regulă:
a) la data pronunţării hotărârii de divorţ;
b) la data introducerii cererii de divorţ;
c) la data separaţiei în fapt.
5. Faţă de un copil născut în timpul căsătoriei:
a) se poate face o recunoaştere a copilului de bărbatul care pretinde că este cu adevărat
tatăl copilului;
b) soţul mamei poate, dacă nu recunoaşte copilul, să introducă o acţiune în contestaţia
filiaţiei;
c) este activată de drept prezumţia de paternitate în favoarea soţului mamei.
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6. Este necesar acordul tuturor coproprietarilor pentru încheierea:
a) contractului de administrare;
b) unei locaţiuni pe o durată de 3 ani şi jumătate asupra imobilului deţinut în coproprietate;
c) unei cesiuni de venituri imobiliare.
7. În materia partajului, este adevărat că acesta poate fi suspendat:
a) prin convenţie, pe o perioadă de maximum 5 ani;
b) prin hotărâre judecătorească, instanţa putând suspenda efectuarea partajului pentru
cel mult un an, în condiţiile legii;
c) atunci când unul dintre coproprietari a uzucapat bunul ce face obiectul partajului.
8. Este valabil partajul care s-a făcut:
a) fără participarea tuturor coproprietarilor;
b) fără a include toate bunurile comune;
c) fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege privitoare la participarea creditorilor,
dacă aceştia atacă modul de efectuare a partajului.
9. Următoarele dezmembrăminte se sting:
a) prin neuzul timp de 10 ani, în cazul uzufructului unei creanţe;
b) prin neuzul timp de 10 ani, în cazul servituţii, dar numai dacă vizează servitutea
constituită ulterior intrării în vigoare a noului Cod civil;
c) prin pieirea construcţiei, în cazul superficiei, dacă nu a fost stipulat contrariul.
10. Acţiunea posesorie în complângere este acea acţiune posesorie care:
a) nu presupune ca pentru exercitarea acesteia posesia reclamantului să fi fost utilă;
b) este îndreptată împotriva tulburării sau deposedării, doar dacă acestea s-au realizat
prin violenţă;
c) pentru a fi admisă, trebuie să nu fi trecut mai mult de un an de la tulburare sau
deposedare.
11. În cazul în care unul dintre descendenţii defunctului:
a) a falsificat testamentul defunctului, acesta nu va mai primi decât jumătate din cota
care i s-ar fi cuvenit ca urmare a acceptării moştenirii legale;
b) a obligat testatorul, prin viciul violenţei, să testeze în favoarea unor persoane
împotriva voinţei sale, atunci, în termen de un an de la data deschiderii moştenirii
sau de când succesibilii află despre fapta terţului, va putea fi invocată nedemnitatea
judiciară a descendentului;
c) este cetăţean străin, nu este adevărat că acesta nu poate primi imobile decât pe calea
moştenirii testamentare.
12. Oferta de a contracta:
a) este acea propunere adresată unor persoane nedeterminate, cu condiţia să fie
precisă;
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RĂSPUNSURI ŞI EXPLICAŢII ALE VARIANTELOR
DE RĂSPUNS
Răspunsuri test iniţial nr. 1
Drept civil
Răspuns grila 1 – corespondentul grilei 9 din Secţiunea Drept civil
Răspuns grila 9: b) – A se vedea art. 25 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
ATENŢIE!
Deşi este adevărat că art. 6 alin. (6) C. civ. prevede că va fi aplicabilă legea
nouă în privinţa efectelor viitoare ale actelor şi faptelor născute sub legea
veche, dacă acestea privesc situaţii juridice derivate din căsătorie, acest
articol nu vizează validitatea căsătoriei. Validitatea căsătoriei priveşte
elemente ce ţin de valabila încheiere a actelor juridice, iar nu efectele
viitoare ale actelor şi faptelor juridice la care art. 6 alin. (6) C. civ. face
referire. De aceea, validitatea căsătoriei va fi supusă legii de la data la care
a fost încheiată căsătoria.
Răspuns grila 2 – corespondentul grilei 24 din Secţiunea Drept civil
Răspuns grila 24: b)
Răspunsul de la lit. b) este corect. A se vedea art. 43 alin. (3) C. civ. Minorul fără
capacitate de exerciţiu poate face singur acte de conservare şi acte de dispoziţie cu caracter
curent şi care se execută la data încheierii lor. Pentru aceste motive, răspunsul de la lit. a)
este greşit, iar răspunsul de la lit. b) este corect.
Minorul poate dobândi capacitate de exerciţiu prin căsătorie, dar numai dacă are cel
puţin 16 ani şi sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de lege. A se vedea art. 272
alin. (2) C. civ. Or, minorii fără capacitate de exerciţiu sunt acei minori cu vârsta până la
14 ani, conform art. 43 alin. (1) lit. a) C. civ. De aceea, răspunsul de la lit. c) este greşit.
ATENŢIE!
Minorul poate dobândi capacitate de exerciţiu deplină prin căsătorie, dar
numai dacă, pe lângă celelalte condiţii prevăzute de lege, acesta are deja
vârsta de 16 ani. NU toţi minorii pot dobândi capacitate de deplină de
exerciţiu prin căsătorie, ci numai acei minori care au deja împliniţi 16
ani. Minorii fără capacitate de exerciţiu sunt acei minori cu vârsta până în
14 ani, aceştia neavând vârsta matrimonială, pentru căsătorie.
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Răspuns grila 3 – corespondentul grilei 35 din Secţiunea Drept civil
Răspuns grila 35: a) şi c)
Răspunsul de la lit. a) este corect. A se vedea art. 196 alin. (1) lit. a) şi d) şi alin. (2)
C. civ.
Răspunsul de la lit. c) este corect. A se vedea art. 196 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) C. civ.
ATENŢIE! Lipsa menţiunii în actul de înfiinţare a aporturilor fondatorilor sau
asociaţilor este o cauză de nulitate absolută a persoanei juridice, dar nerespectarea
numărului minim de fondatori sau asociaţi este o cauză de nulitate relativă!
Răspunsul de la lit. b) este greşit. A se vedea art. 196 alin. (1) lit. f) şi h) şi alin. (2)
C. civ.
Răspuns grila 4 – corespondentul grilei 53 din Secţiunea Drept civil
Răspuns grila 53: b) şi c) – A se vedea art. 385 alin. (1) şi (2) C. civ.
ATENŢIE!
Regimul matrimonial încetează, de regulă, la data introducerii cererii de
divorţ, NU la data pronunţării hotărârii de divorţ şi nici la data rămânerii
definitive a hotărârii de divorţ! Prin excepţie, se poate cere constatarea
încetării regimului matrimonial de la data separaţiei în fapt a soţilor. A se
vedea art. 385 C. civ.
 A nu se confunda regimul matrimonial cu starea de coproprietate a
bunurilor comune soţilor, care, spre deosebire de regimul matrimonial,
încetează la partaj!
Răspuns grila 5 – corespondentul grilei 65 din Secţiunea Drept civil
Răspuns grila 65: c)
Răspunsul de la lit. c) este corect. A se vedea art. 414 alin. (1) C. civ.
Răspunsul de la lit. a) este greşit, nefiind posibilă recunoaşterea unui copil născut în
timpul căsătoriei, atât timp cât prezumţia de paternitate care operează potrivit art. 414
alin. (1) C. civ. nu a fost înlăturată. Recunoaşterea copilului făcută în lipsa înlăturării prezumţiei de paternitate care operează pentru copii născuţi în timpul căsătoriei este lovită de nulitate
absolută, potrivit art. 418 alin. (1) lit. a) C. civ. ATENŢIE! Nu se poate face de către un alt
bărbat, în mod valabil, o recunoaştere a copilului născut în timpul căsătoriei mamei, atât
timp cât prezumţia de paternitate a soţului mamei nu a fost înlăturată!
Răspunsul de la lit. b) este greşit, deoarece soţul mamei, dacă nu recunoaşte copilul
conceput în timpul căsătoriei, atunci nu poate introduce cu succes acţiune în contestarea
filiaţiei. Dacă doreşte înlăturarea prezumţiei de paternitate care operează asupra copilului
născut în timpul căsătoriei sale cu mama copilului pe care nu îl recunoaşte, soţul mamei
trebuie să introducă o acţiune în tăgada paternităţii.
ATENŢIE!
Pentru copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei operează
prezumţia de paternitate, considerându-se că are ca tată pe soţul mamei,
potrivit art. 414 alin. (1) C. civ.
Cât timp această prezumţie nu este înlăturată, nicio recunoaşterea filiaţiei
făcută de un alt bărbat faţă de acel copil NU este valabilă. Prin urmare,
este nulă recunoaşterea copilului născut sau conceput în timpul

