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Drept civil
C.M. 1. Exercitarea ocrotirii părinteşti cu privire la persoana şi bunurile copilului presupune şi
îndeplinirea următoarelor condiţii:
a. capacitatea deplină de exerciţiu a părintelui;
b. minoritatea beneficiarului drepturilor şi obligaţiilor care intră în componenţa autorităţii părinteşti;
c. respectul pe care minorul îl datorează părinţilor săi conform art. 485 C. civ.
C.M. 2. Nedemnul este înlăturat:
a. de la succesiunea oricărui defunct;
b. doar de la moştenirea legală, putând oricând să moştenească pe cale testamentară, prin simplul
fapt că de cuius a făcut un testament în favoarea sa;
c. atât de la moştenirea legală, cât şi de la cea testamentară.
L.-C.G. 3. Confirmarea unui act anulabil translativ de proprietate:
a. produce asupra dreptului dobânditorului efecte similare îndeplinirii condiţiei suspensive;
b. poate fi solicitată de partea interesată printr-o notificare adresată celui îndreptăţit să ceară
anularea actului, urmând ca, în cazul nepromovării acţiunii în anulare în termen de 6 luni, dreptul
dobânditorului să se consolideze;
c. produce efecte retroactive, urmând să poată fi invocată împotriva celor care au cumpărat acelaşi
bun de la transmiţătorul din actul anulabil, între momentul încheierii actului anulabil şi acela al
confirmării dreptului primului dobânditor, cunoscând existenţa primei vânzări, actualmente
confirmată.
L.-C.G. 4. Dacă proprietarul unui teren edifică pe acesta o lucrare întrebuinţând materiale altuia:
a. până la finalizarea lucrării, proprietarul materialelor poate pretinde sistarea lucrărilor şi restituirea
materialelor;
b. constructorul va putea fi obligat de proprietarul materialelor să demoleze construcţia, dacă acesta
dovedeşte că a fost edificată cu rea-credinţă;
c. poate fi ţinut să restituie materialele care i-au prisosit şi pe care le depozitase în curte.
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C.M. 5. Ad probationem, darul manual poate fi dovedit:
a. prin orice mijloc de probă, de către orice persoană interesată;
b. numai prin înscrisuri, care pot fi completate cu martori sau prezumţii, de către avânzii-cauză ai
donatorului;
c. prin orice mijloc de probă admis de lege, cu excepţia celor obţinute prin fraudă.
C.M. 6. În ceea ce priveşte actele de stare civilă:
a. acestea sunt mijlocul exclusiv de dovadă a filiaţiei, întrucât art. 409 alin. (1) C. civ. dispune că
„Filiaţia se dovedeşte prin actul de naştere întocmit în registrul de stare civilă, precum şi cu
certificatul de naştere eliberat pe baza acestuia”;
b. acestea sunt principalul instrument de dovedire a filiaţiei;
c. dovada filiaţiei se poate face în faţa instanţelor judecătoreşti prin orice mijloc de probă.
C.M. 7. Dacă la moştenirea lui de cuius vin soţul supravieţuitor, un nepot de fiu, doi fii, un frate
uterin şi un frate consangvin:
a. situaţia nu este posibilă, deoarece clasa întâi de moştenitori înlătură de la moştenire pe colateralii
privilegiaţi;
b. situaţia nu este posibilă, deoarece fiii înlătură atât nepotul de fiu, cât şi pe cei doi fraţi prin
aplicarea principiului proximităţii gradului de rudenie;
c. soţul supravieţuitor primeşte cota sa succesorală în raport cu clasa I de moştenitori.
L.-C.G. 8. Persoanele juridice pot fi înfiinţate:
a. fie prin lege adoptată de Parlament, fie prin hotărâre sau ordonanţă a Guvernului, fie prin hotărâre a
consiliului judeţean sau local, în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice, unităţilor administrativteritoriale, precum şi a operatorilor economici constituiţi de acestea;
b. prin contract de societate şi statut, în cazul asociaţiilor, organizaţiilor cooperatiste ş.a., cu
prealabila autorizare a unei autorităţi judiciare sau administrative;
c. prin contract de asociere în cazul societăţilor bancare şi de asigurare ş.a., cu prealabila autorizare
a unei autorităţi judiciare sau administrative.
C.M. 9. Pot constitui obiect al contractului de mandat următoarele acte:
a. acceptarea unei moştenirii, întocmirea unui testament, încheierea unei donaţii;
b. preluarea unui bun mobil ce urmează a fi vândut, ipotecarea unui imobil, încheierea unei adopţii;
c. denunţarea locaţiunii fără termen, renunţarea la moştenire, încheierea unei tranzacţii.
C.M. 10. Libertatea recunoscută părţilor de a se învoi în legătură cu stabilirea şi executarea
obligaţiei de întreţinere:
a. este absolută;
b. poate privi chiar existenţa obligaţiei de întreţinere;
c. nu împiedică ca oricare dintre părţi să se adreseze instanţei de tutelă cu o cerere pentru majorarea, diminuarea sau sistarea prestaţiilor.
C.M. 11. Sunt căzute în desuetudine următoarele cazuri de nedemnitate prevăzute de vechiul Cod
civil:
a. atentatul la viaţa lui de cuius;
b. acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui care lasă moştenirea;
c. nedenunţarea omorului a cărui victimă a căzut de cuius.
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C.M. 12. Persoana adoptată cu efecte restrânse de de cuius:
a. face parte, în mod automat, din clasa a II-a de moştenitori;
b. poate avea vocaţie succesorală legală faţă de alte persoane adoptate de de cuius;
c. descendenţii săi pot veni la moştenirea lui de cuius prin reprezentare.
L.-C.G. 13. Vânzarea unei cantităţi de produse alimentare cu puţin timp înainte de expirarea termenului de valabilitate:
a. se poate realiza numai de către reprezentantul împuternicit cu procură specială;
b. valorează acceptare tacită a moştenirii;
c. este valabilă dacă a fost încheiată de un minor cu vârsta de 16 ani, chiar fără acordul părinţilor săi,
dacă nu i-a produs vreun prejudiciu.
L.-C.G. 14. Cursul prescripţiei se întrerupe:
a. ca urmare a solicitării unui nou termen de plată de către debitor, însă numai dacă aceasta este
urmată de plata datoriei;
b. ca urmare a invocării pe cale de excepţie a dreptului a cărui acţiune se prescrie, însă numai dacă
acţiunea a fost admisă;
c. ca urmare a punerii în întârziere a celui în folosul căruia curge prescripţia, numai dacă aceasta
este urmată de chemarea lui în judecată în termen de 6 luni de la data punerii în întârziere.
C.M. 15. Fapta persoanei de a-l împiedica, fără voie, pe defunct să-şi revoce actul de ultimă voinţă:
a. nu constituie o cauză de nedemnitate;
b. constituie o cauză a nedemnităţii judiciare;
c. constituie o cauză a nedemnităţii de drept.
C.M. 16. Cei cărora le este interzis să cumpere ori să vândă:
a. nu pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu, nici în numele persoanei ocrotite;
b. pot să ceară anularea vânzării în numele persoanei ocrotite;
c. pot să ceară anularea vânzării atât în nume propriu, cât şi în numele persoanei ocrotite.
L.-C.G. 17. În următoarele situaţii, posesia lui A va fi exercitată sub nume de proprietar:
a. după ce A, locatarul unui imobil, cumpără acel bun de la B, pe care îl consideră cu bună-credinţă
drept proprietar;
b. după ce A, locatarul unui imobil, refuză să mai plătească chiria pentru contractul în derulare,
pretinzând că a devenit proprietar ca urmare a unei succesiuni;
c. după ce A, locatarul unui imobil, vinde acel bun lui B, care îl consideră cu bună-credinţă drept proprietar.
C.M. 18. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor:
a. nu se pierde dacă soţul supravieţuitor se căsătoreşte anterior partajului succesoral;
b. are drept obiect totalitatea bunurilor gospodăriei casnice;
c. reprezintă un drept asupra căruia soţul supravieţuitor este moştenitor rezervatar absolut, adică nu
poate face obiectul liberalităţilor mortis causa consimţite de de cuius.
C.M. 19. Măsurile disciplinare ale părinţilor faţă de copii lor pot include:
a. pedepse corporale aplicate cu respectarea demnităţii copilului;
b. privarea copilului de acces la telefonul său mobil;
c. privarea copilului de dulciuri.
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L.-C.G. 20. În exercitarea dreptului de proprietate asupra bunului comun, fiecare coproprietar este
îndreptăţit să:
a. solicite un partaj judiciar de folosinţă, dacă nu se ajunge la un acord între coproprietari cu privire la
destinaţia economică pe care să i-o atribuie acelui bun;
b. culeagă fructele industriale, numai în măsura în care a contribuit efectiv la producerea acestora;
c. se opună încheierii unui contract de locaţiune având ca obiect bunul comun pentru o durată de 2
ani, chiar dacă coproprietarii care deţin majoritatea cotelor-părţi şi-au dat acordul pentru
încheierea acestuia.
L.-C.G. 21. Desemnarea tutorelui minorului de către părinţii fireşti:
a. se poate realiza prin contract de mandat sau prin act unilateral, încheiate prin act autentic;
b. are drept efect transferul automat al drepturile părinteşti de la părintele firesc la tutore;
c. poate fi revocată printr-un înscris sub semnătură privată.
C.M. 22. A şi B încheie un contract de locaţiune. B, în calitate de locatar, încheie un contract de
sublocaţiune totală cu C. În cazul neachitării chiriei, A are dreptul de a-l urmări direct pe
C până la concurenţa chiriei pe care acesta o datorează lui B:
a. niciodată, având în vedere principiul relativităţii actului juridic, întrucât un act juridic, ca regulă, nu
poate să dea naştere la drepturi subiective şi obligaţii decât în beneficiul, respectiv în sarcina
părţilor actului juridic;
b. chiar dacă C a achitat anticipat chiria către B;
c. nu şi dacă creanţa având ca obiect chiria datorată în temeiul sublocaţiunii a fost cedată.
L.-C.G. 23. A i-a închiriat lui B apartamentul său pentru un an de zile, iar B i-a subînchiriat
apartamentul lui C, pentru o perioadă de 2 luni, cât a fost plecat din localitate, astfel că:
a. A poate să pretindă obligarea lui C la plata chiriei pe care acesta i-o datora lui B, dacă nici B nu-i
plătise lui A chiria;
b. A poate să se îndrepte doar împotriva lui B, întrucât, C fiind terţ faţă de contractul încheiat între B
şi A, acesta nu poate fi obligat la plată de către A;
c. A va putea pretinde obligarea lui C la plata chiriei datorate de B, urmând ca apoi C să se îndrepte
cu o acţiune în regres împotriva lui B, pentru recuperarea diferenţei dintre chiria datorată de el lui
B şi cea datorată de B faţă de C.
L.-C.G. 24. Încetarea funcţiei tutorelui minorului poate fi determinată de faptul că:
a. tutorele a utilizat frecvent sume de bani care depăşesc nevoile întreţinerii minorului şi ale
administrării bunurilor sale, pentru încheierea, în numele minorului, a unor tranzacţii pe piaţa de
capital;
b. tutorele şi-a schimbat domiciliul la o distanţă considerabilă faţă de locul unde se află bunurile
minorului;
c. ca urmare a emancipării minorului în vârstă de 16 ani.
L.-C.G. 25. Capacitatea civilă a persoanei juridice cu scop lucrativ:
a. este specializată în raport cu scopul stabilit prin lege, act de constituire sau statut;
b. este generală, cu excepţia prerogativelor specifice persoanei fizice;
c. este parţial recunoscută şi anticipat, până la data constituirii organelor de administrare.
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Drept procesual civil
A.T. 26. Rolul judecătorului în aflarea adevărului:
a. nu permite restabilirea calificării juridice a actelor şi faptelor deduse judecăţii;
b. se opune, în toate cazurile, pronunţării asupra a ceea ce nu s-a cerut de către părţi;
c. permite punerea în dezbaterea părţilor a oricărei împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu
sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare.
E.H. 27. Suspendarea legală facultativă intervine:
a. când persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului;
b. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra
hotărârii ce urmează a se da;
c. în cazul în care judecătorul formulează declaraţie de abţinere.
E.H. 28. Reclamantul AB introduce o cerere de chemare în judecată având ca obiect revendicarea
unui bun imobil aflat la adresa X, în contradictoriu cu pârâtul CD. După cel de-al treilea
termen de judecată cu procedură completă, în faţa primei instanţe, AB vinde dreptul litigios
privitor la acest proces lui EF. În acest caz:
a. succesorul cu titlu particular EF este obligat să intervină în cauză, dacă are cunoştinţă despre
existenţa procesului, sau poate să fie introdus în cauză, la cerere sau din oficiu;
b. pentru a interveni în proces, succesorul cu titlu particular EF trebuie să formuleze o cerere de
intervenţie voluntară principală;
c. succesorul cu titlu particular EF nu va putea invoca excepţia necompetenţei materiale a instanţei.
D.I.

29. Hotărârea prin care se pronunţă divorţul:
a. în cazul unui divorţ prin acordul părţilor, poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la
comunicare, numai cu privire la soluţia de divorţ;
b. nu se motivează, dacă ambele părţi solicită acest lucru instanţei;
c. nu cuprinde menţiuni cu privire la culpă, atunci când divorţul este pronunţat pentru motive de
sănătate.

E.H. 30. În cazul în care, potrivit legii, urmează să fie ascultat un minor:
a. ascultarea acestuia se va face în camera de consiliu, în prezenţa părinţilor sau a tutorelui;
b. ascultarea acestuia se va face în şedinţă publică;
c. ascultarea acestuia se va face în camera de consiliu, iar instanţa va hotărî, în funcţie de
împrejurări, dacă părinţii, tutorele sau alte persoane vor fi de faţă.
A.T. 31. Persoanele juridice:
a. pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau
avocat, în condiţiile legii;
b. pot fi reprezentate în faţa instanţelor de judecată prin reprezentantul legal, care dovedeşte
această calitate;
c. pot fi reprezentate prin mandatar nespecialist al dreptului, împuternicit de reprezentantul lor legal.
E.H. 32. Mărturisirea:
a. reprezintă recunoaşterea de către una dintre părţi, din proprie iniţiativă, a unui fapt pe care partea
adversă îşi întemeiază pretenţiile sau, după caz, apărarea;
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b. reprezintă recunoaşterea de către una dintre părţi, în cadrul procedurii interogatoriului, a unui fapt
pe care partea adversă îşi întemeiază pretenţiile sau, după caz, apărarea;
c. poate fi doar judiciară.
A.T. 33. Exercitarea apelului împotriva considerentelor hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor
probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces poate determina:
a. respingerea apelului ca inadmisibil;
b. respingerea apelului ca nefondat;
c. admiterea apelului, înlăturarea considerentelor suplimentare şi menţinerea soluţiei.
E.H. 34. Când un înscris necesar soluţionării procesului se află în posesia unui terţ:
a. acesta va putea refuza înfăţişarea înscrisului, în cazurile prevăzute de lege;
b. dacă deţinătorul înscrisului este o persoană juridică, reprezentanţii ei vor putea fi citaţi ca martori;
c. acesta nu va putea fi citat ca martor.
E.H. 35. Prin încheierea de admitere în principiu a partajului:
a. instanţa se poate pronunţa şi asupra cererii de raport al donaţiilor;
b. nu este necesar să se arate calitatea de coproprietari sau cota-parte ce se cuvine fiecăruia, în
cazul în care aceste aspecte nu sunt contestate;
c. se arată bunurile supuse împărţelii, iar în cazul partajului succesoral, şi datoriile şi creanţele
comoştenitorilor faţă de defunct.
A.T. 36. Persoanele care se află în străinătate se citează:
a. prin publicitate în toate cazurile în care nu au domiciliul cunoscut;
b. prin Ministerul Afacerilor Externe, dacă fac parte din personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor
consulare ori sunt cetăţeni români trimişi să lucreze în cadrul personalului organizaţiilor
internaţionale;
c. în toate cazurile, printr-o citaţie scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi
confirmare de primire, dacă au domiciliul sau reşedinţa cunoscută şi dacă prin acte normative nu
se prevede altfel, recipisa de predare a scrisorii la poşta română ţinând loc de dovadă a îndeplinirii
procedurii.
E.H. 37. Cu privire la cercetarea la faţa locului:
a. se poate face doar la cerere;
b. aceasta se admite de către instanţă printr-o încheiere;
c. despre cele consemnate şi măsurile luate la faţa locului, instanţa va întocmi o rezoluţie în care se
vor consemna şi susţinerile ori obiecţiunile părţilor, care va fi semnată de către cei prezenţi.
E.H. 38. Prin cererea de chemare în judecată, introdusă la judecătoria locului prevăzut în contract
pentru executarea obligaţiei de plată (altul decât domiciliul pârâtului), reclamantul AB a
solicitat obligarea pârâtului CD la plata sumei de 232.000 lei, din care: 150.000 lei cu titlu de
debit principal, 80.000 lei cu titlu de penalităţi contractuale şi 2.000 lei cu titlu de cheltuieli
de judecată. Pentru formularea întâmpinării, în vederea invocării prin întâmpinare a unei
excepţii de necompetenţă materială şi teritorială, pârâtul CD trebuie să ştie că:
a. competenţa materială revine judecătoriei, prin urmare, nu se justifică invocarea excepţiei necompetenţei materiale;
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