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808 grile cu explicaţii ale variantelor de răspuns pentru pregătirea examenelor 

de licenţă, de admitere la INPPA, la INM şi la SNG 
Atenţionări cu privire la cele mai frecvente erori în rezolvarea grilelor  
Liste exhaustive cu excepţii de la reguli, adunate din analiza vastă a doctrinei 
Clarificări ale noţiunilor cu grad ridicat de similitudine  
Comparaţii între instituţiile similare din materie civilă cu cele din materie 

penală. Prezentarea în oglindă, pentru a fi evitate confuziile 
Comparaţii între opiniile Şcolii de la Bucureşti şi cele ale Şcolii de la Cluj 

(Drept penal special) 
Atenţionări privind cele mai recente modificări legislative ale materiei din 
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Test iniţial de verificare a cunoştinţelor 

Grilele 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 căsă-

torite 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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5. Desemnarea unei alte instanţe pentru judecarea cauzei se dispune: 

a) când, din cauza unor împrejurări excepţionale, o instanţă este împiedicată mai mult 
timp să funcţioneze; 

b) la cererea procurorului care efectuează urmărirea penală; 
c) la cererea procurorului care supraveghează urmărirea penală. 
 

6. Reprezintă mijloace materiale de probă:  
a) cuţitul cu care a fost lovită victima; 
b) declaraţiile suspectului; 
c) hainele victimei unei infracţiuni de viol. 
 

7. Constituie metode speciale de supraveghere sau cercetare:  
a) accesul ilegal la un sistem informatic; 
b) livrarea supravegheată; 
c) obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane. 
 

8. Expertiza, spre deosebire de constatare: 
a) poate fi dispusă şi în timpul judecăţii; 
b) poate fi şi obligatorie; 
c) se efectuează doar de experţi oficiali. 
 

9. Măsura reţinerii:  
a) este o măsură restrictivă de libertate; 
b) se poate dispune şi de organele de cercetare penală, altele decât procurorul; 
c) se poate dispune pentru o perioadă mai scurtă de 24 de ore. 

 
10. Controlul judiciar pe cauţiune, spre deosebire de arestarea preventivă:  

a) poate fi dispus chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la art. 223 C. pr. pen., 
necesare pentru a putea fi dispusă măsura arestării preventive; 

b) poate fi dispus în cursul urmăririi penale doar de procuror; 
c) presupune consemnarea unei cauţiuni pe numele persoanei vătămate. 
 




