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Prefaţă
Procedura în general, chiar dacă în acest volum vorbim doar despre procedura
civilă, are menirea de a-l învăţa pe jurist să aducă o stare de fapt îmbrăcată într-o haină
juridică în faţa instanţei de judecată. Cunoaşterea dreptului substanţial ar fi cu totul
inutilă fără a cunoaşte modul în care dreptul subiectiv sau interesul legitim
fundamentat pe normele acestuia poate fi recunoscut, fie pentru că a fost contestat, fie
pentru că unica modalitate de recunoaştere este posibilă pe calea justiţiei (diferenţe în
funcţie de care procedura aplicabilă este una contencioasă sau graţioasă).
Pentru că oferă juristului metoda de a ajunge la un scop propus, procedura trebuie
cunoscută în toate detaliile ei, în orice moment, în cursul unui proces sau în afara
acestuia (în scopul pregătirii lui), pentru că orice instrument oferit de ea poate să se
dovedească necesar a fi utilizat oricând, fără a fi permis uneori un prea mare răgaz
pentru gândire. Imaginaţi-vă un chirurg care intră într-o sală de operaţie cunoscând în
amănunt anatomia corpului uman, dar fără a şti în detaliu instrumentele cu care trebuie
să opereze.
Pentru că procedura civilă are acest scop, examenele pentru verificarea cunoştinţelor în acest domeniu au un grad ridicat de dificultate, surmontabil însă cu pregătirea
necesară.
O carte de grile, alături de manuale, tratate, monografii etc., are menirea de a
uşura depăşirea cu succes a unui astfel de examen. Dar acesta nu este singurul ei scop.
De aceea, ea nu se adresează în exclusivitate absolvenţilor care doresc să promoveze
un examen de intrare într-o profesie juridică, ci şi juristului profesionist care doreşte
să-şi verifice la un moment dat cunoştinţele.
Această carte de grile şi-a propus chiar mai mult de atât. Fiind scrisă de doi
profesori de procedură civilă, cu experienţă în predarea acestei discipline nu doar
studenţilor, ci şi practicienilor, ea şi-a propus să fie un instrument de înţelegere,
recapitulare şi memorare a multiplelor detalii cuprinse în reglementarea acestei
discipline.
În acest scop, ea este împărţită în două părţi, una reprezentând teste de verificare a
cunoştinţelor pe instituţii juridice şi o parte de teste recapitulative, după modelul
examenelor de admitere în două profesii juridice: aceea de avocat şi aceea de
judecător, respectiv procuror, cele două autoare fiind avocat, respectiv judecător, în
afara funcţiei de profesor.
Prima parte are explicaţii sumare ale răspunsurilor, după modelul altor cărţi de
teste-grilă, întrucât această parte se presupune a fi utilizată pe parcursul procesului de
învăţare sau recapitulare a anumitor instituţii, când cunoştinţele sunt proaspete şi
permit recompunerea cu uşurinţă a argumentelor ce stau la baza răspunsului.
A doua parte cuprinde opt grile, câte patru grile după modelul celor de la admiterea în fiecare dintre cele două profesii juridice deja amintite.
Dintre acestea, trei în cazul celor pentru admiterea în profesia de avocat, două în
cazul celei de magistrat (judecător sau procuror) conţin explicaţii detaliate ale
răspunsurilor. Acestea sunt destinate nu doar explicitării soluţiei, ci şi recapitulării
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cunoştinţelor teoretice, ajutând la fixarea lor şi oferind metode simple de memorare,
de diferenţiere ale instituţiilor la care se referă întrebarea de alte instituţii. Unele grile
implică cunoaşterea mai multor instituţii, cum este firesc în cazul celor recapitulative,
verificând şi capacitatea de sinteză a celui care rezolvă testul.
Pornind de la experienţa practică a celor care le-au scris şi care pregătesc de mulţi
ani, cu foarte bune rezultate, studenţi pentru admiterea în profesiile juridice, la
facultăţi de drept de prestigiu, grilele atrag atenţia asupra posibilelor capcane în care
uneori este atras cel care nu a apucat încă să profeseze şi care, din nevoia prea mare de
teoretizare şi analiză, poate ajunge la un rezultat greşit, explicând de ce, uneori, unele
raţionamente ce par plauzibile la prima vedere sunt, de fapt, greşite.
Sperăm ca prin aceste explicaţii să oferim celui care rezolvă grila o privire în
mintea celui care o redactează, dar şi celor care redactează grile pentru admiterile în
profesii o privire în mintea celui care rezolvă grila, pentru a fi atenţi la enunţuri şi a
evita inducerea unor posibile confuzii, examenul de tip grilă nepermiţând explicaţii
suplimentare pentru verificarea modului în care a raţionat cel care a dat răspunsul.
Unele teste recapitulative nu cuprind explicaţii, ci doar răspunsuri, scopul
acestora fiind acela de a permite celui care le rezolvă să verifice în ce măsură reuşeşte
să aplice metoda de a raţiona învăţată din cele precedente şi să recompună (cel puţin
mintal) explicaţiile din acestea.
Un ultim sfat: în cadrul examenelor, completaţi grilele pe măsură ce le rezolvaţi şi
nu încercaţi să revedeţi răspunsurile la finalul testelor, pentru că, în loc să fiţi mai
concentraţi în câteva minute de revizuire, riscaţi să bulversaţi ce aţi realizat în aproape
o oră de muncă atentă.
Vă dorim spor la învăţat şi să simţiţi bucuria cât mai multor răspunsuri corecte!
Autoarele
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1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE PROCESULUI CIVIL
1.
a.
b.
c.

Desfăşurarea cu celeritate a judecăţii:
este o exigenţă a dreptului la un proces echitabil;
este o cerinţă a principiului exercitării cu bună-credinţă a drepturilor procesuale;
este recomandată pentru buna gestionare a resurselor justiţiei, dar nu reprezintă o
exigenţă a unui principiu fundamental al procesului civil.

2. În privinţa limbii de desfăşurare a procesului civil:
a. cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să întocmească cereri
şi acte procedurale în limba maternă;
b. cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul
de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de
a pune concluzii prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel;
c. cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale nu au dreptul să se exprime în
limba maternă în faţa instanţelor de judecată, dacă înţeleg sau vorbesc limba
română.
3.
a.
b.
c.

Nu se încalcă principiul egalităţii în faţa legii:
dacă judecătorul ordonă probe din oficiu;
prin faptul că doar pârâtul poate invoca lipsa procedurii prealabile;
prin necomunicarea întâmpinării către reclamant.

4.
a.
b.
c.

Niciun judecător nu poate:
refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă;
da sau restabili calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii;
depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel.

5. Principiul contradictorialităţii nu presupune că:
a. obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor;
b. părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi
termenele stabilite de lege sau de judecător;
c. părţile trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în timp util motivele de fapt şi de
drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, astfel încât fiecare dintre ele să
îşi poată organiza apărarea.
6. Principiul contradictorialităţii presupune:
a. comunicarea, din oficiu, a înscrisurilor depuse de o parte către cealaltă parte, numai
dacă aceasta din urmă nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă;
b. în cazul unei divergenţe de opinii între judecători, citarea părţilor pentru termenul
la care dezbaterile se reiau asupra punctelor rămase în divergenţă;
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c. punerea în discuţia părţilor a încuviinţării în principiu a cererii de intervenţie
accesorie.
7.
a.
b.
c.

Dreptul la un proces echitabil implică:
obligaţia oricărei persoane de a sprijini realizarea justiţiei;
judecarea cauzei într-un termen optim şi previzibil;
judecarea cauzei de către o instanţă stabilită de lege.

8.
a.
b.
c.

Dreptul la apărare al părţii în proces:
implică dreptul de a nu răspunde la interogatoriu;
implică dreptul de a administra probe;
trebuie exercitat cu bună-credinţă.

9. Părţile sunt obligate:
a. să urmărească desfăşurarea fără întârziere şi finalizarea procesului;
b. să îl recuze pe judecătorul aflat într-una dintre situaţiile de incompatibilitate
prevăzute de lege;
c. să îşi exercite drepturile procedurale potrivit scopului în vederea căruia au fost
recunoscute de lege.
10. Judecătorul este îndreptăţit:
a. să ordone probe din oficiu, chiar dacă părţile se împotrivesc;
b. să ceară părţilor să prezinte explicaţii, oral sau în scris, cu privire la situaţia de fapt
şi motivele de drept pe care acestea le invocă;
c. să modifice cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată.
11. Judecătorul:
a. poate dispune introducerea în cauză a altor persoane doar în procedura
necontencioasă;
b. trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut doar dacă apreciază că toate
pretenţiile reclamantului sunt întemeiate;
c. va ţine seama de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de
buna-credinţă, ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere.
12. Judecătorul:
a. dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, numai
dacă părţile le-au dat o altă denumire, fiind obligat să pună în discuţia părţilor
calificarea juridică exactă;
b. dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar
dacă părţile le-au dat o altă denumire, fiind obligat să pună în discuţia părţilor
calificarea juridică exactă;
c. nu este în drept să pună în dezbaterea părţilor împrejurări de fapt sau de drept care
nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare, deoarece ar încălca principiul
disponibilităţii.
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13. Potrivit legii, părţile sunt obligate:
a. să se prezinte personal la toate termenele de judecată;
b. să îşi exercite drepturile procedurale cu bună-credinţă;
c. să urmărească desfăşurarea fără întârziere şi finalizarea procesului.
14. Principiul disponibilităţii:
a. constituie o aplicare a principiului contradictorialităţii;
b. are un caracter absolut;
c. include şi dreptul părţilor de a efectua, în condiţiile legii, acte procedurale de
dispoziţie.
15. Principiul contradictorialităţii:
a. se aplică şi în faza căilor de atac şi a executării silite;
b. guvernează şi etapa deliberării şi pronunţării hotărârii;
c. se manifestă atât în raporturile dintre părţi, cât şi în raporturile dintre părţi şi instanţă.
16. Instanţa poate să pună în discuţia părţilor necesitatea introducerii în proces
şi a altor persoane, în virtutea:
a. principiului aflării adevărului;
b. principiului nemijlocirii;
c. principiului contradictorialităţii.
17. Judecătorul:
a. poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condiţiile legii;
b. poate dispune introducerea în cauză a altor persoane în toate situaţiile în care
consideră necesar pentru pronunţarea unei hotărâri temeinice şi legale;
c. dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar
dacă părţile le-au dat o altă denumire.
18. Dacă o pricină nu poate fi soluţionată în baza legii:
a. va putea fi judecată în baza uzanţelor şi a dispoziţiilor legale privitoare la situaţii
asemănătoare;
b. nu va putea fi judecată în baza dispoziţiilor legale privitoare la situaţii
asemănătoare;
c. va trebui judecată ţinând seama de principiile generale ale dreptului, de cerinţele
echităţii şi de buna-credinţă, dacă nu poate fi soluţionată nici în baza uzanţelor,
nici a dispoziţiilor legale privitoare la situaţii asemănătoare.
19. Sunt considerate limitări ale principiului disponibilităţii:
a. dreptul judecătorului de a da sau restabili calificarea juridică a actelor şi faptelor
deduse judecăţii;
b. obligaţia instanţei de a se pronunţa din oficiu asupra numelui ce va fi purtat de soţi
după divorţ;
c. dreptul instanţei de a încuviinţa probe numai pentru o parte.

