Capitolul I. Drept civil
Secţiunea I. Partea generală şi persoanele
§ 1. TESTE GRILĂ
1. În cazul solidarităţii active:
a) fiecare creditor este îndreptăţit să solicite
debitorului plata întregii datorii;
b) fiecare creditor este îndreptăţit să pretindă de la debitor numai partea sa;
c) debitorul ce a plătit întreaga datorie unuia
dintre creditori nu este liberat şi faţă de ceilalţi creditori.
2. Dreptul real şi dreptul de creanţă se
aseamănă, printre altele, prin aceea că:
a) au determinate atât subiectul activ, cât şi
subiectul pasiv;
b) sunt evaluabile pecuniar;
c) sunt însoţite de prerogativa preferinţei.
3. Obligaţiile scriptae in rem:
a) sunt îndatoririle ce revin deţinătorilor anumitor lucruri, în considerarea importanţei lor
deosebite;
b) sunt obligaţiile corelative drepturilor reale;
c) se mai numesc obligaţii opozabile şi terţilor.
4. Constituie o obligaţie de mijloace:
a) obligaţia pe care şi-o asumă medicul de a
depune toată priceperea sa în tratarea pacientului;
b) obligaţia de a câştiga un anumit proces,
asumată de avocat faţă de clientul său;
c) obligaţia de a preda un anumit lucru.
5. După cum pot fi înlocuite sau nu în
executarea unei obligaţii, fără a afecta
valabilitatea plăţii, bunurile se clasifică
în:
a) divizibile şi indivizibile;

b) frugifere şi nefrugifere;
c) fungibile şi nefungibile.
6. După scopul urmărit la încheierea lor,
actele juridice se clasifică în:
a) acte juridice cauzale şi acte juridice abstracte;
b) acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice
cu titlu gratuit;
c) patrimoniale şi nepatrimoniale.
7. Este vorba de un viciu de consimţământ în cazul în care:
a) lipseşte discernământul;
b) manifestarea de voinţă este prea vagă;
c) partea a avut, la încheierea actului juridic,
o falsă reprezentare a calităţilor substanţiale
ale obiectului acestuia.
8. În materia violenţei, ca viciu de consimţământ:
a) sancţiunea care intervine este nulitatea
absolută a actului juridic;
b) ameninţarea trebuie să provină de la cocontractant;
c) temerea insuflată celui ameninţat trebuie
să fie considerabilă şi actuală.
9. Indivizibilitatea:
a) este o formă de proprietate comună;
b) izvorăşte fie din lege, fie din natura obiectului obligaţiei;
c) se transmite şi succesorilor.
10. Este vorba de un drept real accesoriu
în cazul:
a) dreptului ce izvorăşte din fidejusiune;
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b) dreptului de gaj;
c) dreptului de servitute.
11. Prerogativa urmăririi:
a) constă în posibilitatea titularului oricărui
drept patrimonial de a urmări bunul în mâinile oricărei persoane l-ar deţine;
b) constă în posibilitatea titularului unui drept
real de a fi satisfăcut cu prioritate faţă de
titularii altor drepturi;
c) este specifică numai drepturilor reale, nu
şi drepturilor de creanţă.
12. Obligaţia reală:
a) este obligaţia corelativă unui drept real;
b) se transmite o dată cu bunul, fără a fi nevoie de vreo formalitate specială;
c) constă în îndatorirea de a transmite sau
de a constitui un drept real.
13. Dintre următoarele bunuri, sunt mobile prin determinarea legii:
a) drepturile de proprietate intelectuală (de
creaţie intelectuală);
b) dreptul de proprietate asupra unui autoturism;
c) toate drepturile de creanţă.
14. În cazul actelor juridice între vii translative, dreptul de proprietate asupra
bunurilor determinate generic se transmite din momentul:
a) individualizării sau predării, afară de cazul
când părţile au prevăzut altfel;
b) realizării acordului de voinţă;
c) semnării înscrisului ce constată contractul.
15. În funcţie de efectele lor, actele juridice se clasifică în:
a) consensuale, solemne şi reale;
b) inter vivos şi mortis causa;
c) constitutive, translative şi declarative.
16. Falsa reprezentare a realităţii la încheierea actului juridic atrage nulitatea
relativă a acestuia în cazul în care priveşte:
a) calităţile substanţiale ale obiectului acelui
act juridic;

b) identitatea fizică a obiectului acelui act
juridic;
c) valoarea contraprestaţiei celeilalte părţi.
17. Dobânditorul unui drept subiectiv
(privit ut singuli) are calitatea de avândcauză faţă de:
a) actul juridic prin care a dobândit acel
drept;
b) actele juridice încheiate anterior de cel de
la care a dobândit dreptul respectiv, însă
numai dacă sunt în legătură cu acel drept şi
au fost respectate formalităţile de opozabilitate faţă de terţi;
c) toate actele juridice încheiate anterior de
cel de la care a dobândit acel drept.
18. În cazul solidarităţii pasive:
a) izvorul acesteia este legea sau natura
obiectului obligaţiei;
b) creditorul este îndreptăţit să solicite oricăruia dintre debitori plata întregii datorii;
c) se menţine solidaritatea în raporturile dintre debitorul ce a plătit întreaga datorie şi
ceilalţi codebitori.
19. Cesiunea de creanţă:
a) presupune, pentru valabilitatea ei, consimţământul debitorului cedat;
b) este un mijloc juridic direct de schimbare
a persoanei creditorului;
c) este o excepţie reală de la principiul relativităţii efectelor actului juridic.
20. Dreptul de ipotecă este:
a) un drept real principal ce garantează o
obligaţie;
b) o garanţie reală mobiliară;
c) un drept real imobiliar accesoriu.
21. Abuzul de drept subiectiv civil:
a) înseamnă depăşirea limitelor externe, de
ordin material sau juridic, ale dreptului respectiv;
b) constituie o excepţie de la principiul pacta
sunt servanda;
c) presupune, printre altele, exercitarea
dreptului subiectiv cu rea-credinţă.
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22. Prin obligaţie de a da se înţelege
îndatorirea:
a) de a preda un lucru;
b) de a transmite un drept de creanţă;
c) de a transmite sau constitui un drept real.
23. Categoria bunurilor incorporale include, printre altele:
a) dreptul de proprietate asupra unui bun
mobil prin natura lui;
b) titlurile de valoare;
c) toate drepturile subiective, cu excepţia
dreptului de proprietate.
24. În funcţie de modul de formare, actele
juridice se clasifică în:
a) acte juridice strict personale şi acte juridice care pot fi încheiate şi prin reprezentant;
b) unilaterale, bilaterale şi multilaterale;
c) consensuale, solemne şi reale.
25. Dolul:
a) este o eroare provocată;
b) afectează valabilitatea contractului şi
atunci când împrejurarea ascunsă de una
dintre părţi era cunoscută de cocontractant;
c) este aplicabil numai actelor juridice bilaterale.
26. Persoana debitorului poate fi schimbată prin:
a) cesiunea de datorie fără a fi necesar consimţământul creditorului;
b) subrogaţie reală;
c) delegaţie.
27. Indiviziunea:
a) nu poate înceta prin partaj;
b) nu prezintă deosebiri faţă de devălmăşie;
c) are ca obiect un patrimoniu sau o fracţiune dintr-un patrimoniu.
28. Dreptul de uzufruct este:
a) un drept real accesoriu;
b) un drept real principal ce conferă titularului prerogativele de a folosi lucrul şi de a-i
culege fructele;
c) un drept de creanţă principal.
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29. Obligaţia conjunctă:
a) presupune că datoria sau, după caz,
creanţa este divizibilă;
b) se mai numeşte şi obligaţie solidară;
c) există, în cazul pluralităţii active, numai
dacă a fost prevăzută expres în actul juridic
civil.
30. Obligaţiile naturale:
a) nu se bucură de vreo sancţiune juridică;
b) pot fi valorificate numai pe cale de excepţie (apărare);
c) sunt îndatoriri care decurg din regulile de
convieţuire socială.
31. Dintre următoarele bunuri, sunt imobile prin obiectul la care se aplică:
a) dreptul de proprietate asupra unui teren;
b) fondul de comerţ;
c) dreptul de creanţă corelativ obligaţiei debitorului de a constitui un drept de superficie.
32. Este vorba de un act juridic declarativ
în cazul:
a) convenţiei de partaj;
b) cesiunii de creanţă;
c) convenţiei de ipotecă.
33. Dolul:
a) este aplicabil şi actelor juridice unilaterale;
b) nu afectează valabilitatea contractului
atunci când provine de la reprezentantul
cocontractantului;
c) incident (secundar) atrage nulitatea relativă.
34. Intervine nulitatea relativă în cazul:
a) predecesului legatarului;
b) neefectuării formalităţilor de publicitate
imobiliară;
c) dolului principal.
35. Este vorba de reorganizarea persoanei juridice în cazul:
a) fuziunii;
b) schimbării sediului;
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c) schimbării persoanelor din organele de
conducere.
36. Obligaţia asumată sub condiţie:
a) rezolutorie cazuală este nulă;
b) pur potestativă din partea creditorului
este valabilă;
c) suspensivă pur potestativă din partea
debitorului este valabilă.
37. Pentru a avea calitatea de persoană
juridică, entitatea trebuie:
a) să aibă o locaţie proprie;
b) să aibă un scop nedeterminat;
c) să aibă un patrimoniu distinct.
38. În cazul raporturilor civile care au în
conţinutul lor un drept real:
a) este determinat doar subiectul activ al
raportului juridic;
b) este nedeterminat doar subiectul pasiv al
raportului juridic;
c) sunt determinate atât subiectul activ, cât
şi subiectul pasiv.
39. În cazul raporturilor civile care au în
conţinutul lor un drept relativ:
a) este determinat doar subiectul pasiv al
raportului juridic;
b) este nedeterminat doar subiectul activ al
raportului juridic;
c) sunt determinate atât subiectul activ, cât
şi subiectul pasiv.
40. Când printr-o faptă ilicită cauzatoare
de prejudicii se aduce atingere unui
drept absolut:
a) se va naşte un raport juridic real;
b) se va naşte un raport juridic obligaţional;
c) va fi determinat numai subiectul pasiv;
d) va fi determinat atât subiectul pasiv, cât şi
cel activ.
41. În cazul raportului juridic având în
conţinut dreptul de uzufruct:
a) subiectul activ trebuie să fie alcătuit din
mai multe persoane;

b) subiectul pasiv este alcătuit din toate
celelalte subiecte de drept civil, cu excepţia
titularului dreptului;
c) subiectul pasiv poate fi numai o persoană
determinată.
42. Devălmăşia presupune:
a) că două persoane deţin în proprietate o
universalitate de lucruri, fiecare având o
cotă-parte ideală, abstractă şi neprecizată;
b) este o formă de coproprietate;
c) că nici dreptul de proprietate, nici lucrurile
ce o compun nu sunt fracţionate.
43. Prin act juridic civil se înţelege:
a) instrumentum;
b) negotium;
c) atât instrumentum, cât şi negotium;
d) niciuna dintre variantele de la lit. a), b) şi
c).
44. Promisiunea publică de recompensă
constituie un act juridic:
a) bilateral;
b) unilateral;
c) multilateral.
45. Testamentul:
a) este supus comunicării;
b) este un act juridic unilateral irevocabil;
c) este revocabil.
46. Actele juridice cu titlu gratuit pot fi
încheiate direct şi nemijlocit:
a) inclusiv de persoanele cu capacitate de
exerciţiu restrânsă;
b) şi de persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă, dacă există încuviinţarea
ocrotitorului legal;
c) numai de persoanele capabile;
d) de cel lipsit temporar de discernământ,
prin tutore.
47. Contractul de antrepriză este un act
juridic:
a) aleatoriu;
b) comutativ;
c) solemn;
d) cu titlu oneros.
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48. Vânzarea drepturilor litigioase constituie un act juridic:
a) cu titlu gratuit;
b) aleatoriu;
c) cu titlu oneros;
d) declarativ.
49. Mecenatul constituie:
a) un act juridic cu titlu oneros;
b) o liberalitate;
c) un act dezinteresat;
d) un act juridic solemn, cu titlu gratuit.
50. Liberalităţile sunt acte juridice prin
care dispunătorul:
a) îşi reduce patrimoniul cu folosul patrimonial procurat gratificatului;
b) procură un folos material unei persoane,
fără să-şi micşoreze patrimoniul;
c) se liberează de o datorie procurând un
avantaj material unei persoane, micşorându-şi patrimoniul.
51. Convenţia de împărţeală (partaj) constituie un act juridic:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
52. Actul confirmativ constituie un act
juridic:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
53. Cesiunea de creanţă constituie un act
juridic:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
54. Convenţia de ipotecă constituie un
act juridic:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
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55. Convenţia de instituire a uzufructului
constituie un act juridic:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
56. Donaţia constituie un act juridic:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
57. Produce efecte numai pentru viitor:
a) actul juridic translativ;
b) actul juridic declarativ;
c) actul juridic constitutiv.
58. Are calitatea de având-cauză dobânditorul unui drept printr-un act:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
59. Poate constitui just titlu pentru uzucapiunea prescurtată actul juridic:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
60. Este supus rezoluţiunii/rezilierii actul
juridic sinalagmatic:
a) translativ;
b) declarativ;
c) constitutiv.
61. Întreruperea prescripţiei constituie:
a) act de administrare;
b) act de dispoziţie;
c) act de conservare.
62. Somaţia constituie:
a) act de administrare;
b) act de dispoziţie;
c) act de conservare.
63. Asigurarea unui bun constituie:
a) act de administrare;
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b) act de dispoziţie;
c) act de conservare.
64. Locaţiunea unui bun constituie:
a) întotdeauna un act de administrare;
b) act de dispoziţie, dacă este încheiat pentru o durată de peste 3 ani;
c) act de conservare;
d) act de dispoziţie, dacă este încheiat pentru o durată de peste 5 ani.
65. Grevarea cu sarcini reale a unui bun
constituie:
a) act de administrare;
b) act de dispoziţie;
c) act de conservare.
66. Renunţarea la un drept constituie:
a) act de administrare;
b) act de dispoziţie;
c) act de conservare.
67. Actele de administrare patrimoniale
pot fi încheiate:
a) numai de cel cu capacitate de exerciţiu
deplină;
b) şi de minorul cu capacitate de exerciţiu
restrânsă, numai cu încuviinţarea prealabilă
a ocrotitorului legal;
c) şi de minorul fără capacitate de exerciţiu,
numai cu încuviinţarea prealabilă a reprezentantului legal.
68. Actele de dispoziţie pot fi încheiate:
a) de cel cu capacitate de exerciţiu deplină;
b) şi de minorul cu capacitate de exerciţiu
restrânsă, numai cu încuviinţarea prealabilă
a ocrotitorului legal şi cu autorizarea autorităţii tutelare;
c) şi de minorul fără capacitate de exerciţiu,
numai cu încuviinţarea prealabilă a reprezentantului legal.
69. În funcţie de importanţa lor, actele
juridice civile pot fi:
a) consensuale, solemne şi reale;
b) de dispoziţie, de administrare şi de conservare;
c) principale şi accesorii.

70. Actul juridic real este acel act juridic
care ia naştere în mod valabil:
a) prin simpla manifestare de voinţă a
părţilor;
b) prin manifestarea de voinţă, însoţită de
remiterea materială a bunului;
c) prin simpla remitere a bunului;
d) dacă manifestarea de voinţă îmbracă
întotdeauna forma autentică.
71. În cazul actului juridic solemn:
a) modificarea sa nu se poate face decât tot
prin forma solemnă;
b) nerespectarea formei prescrise de lege
atrage anularea actului;
c) dacă se încheie prin mandatar, acesta
trebuie să prezinte procură autentică.
72. Actele juridice mortis causa:
a) constituie majoritatea actelor civile;
b) îşi produc efectele necondiţionat de moartea autorului lor;
c) îşi produc efectele condiţionat de moartea
autorului lor;
d) îşi produc efectele numai la moartea
autorului lor;
e) sunt solemne.
73. Renunţarea la moştenire:
a) este susceptibilă de sarcină şi de termen;
b) este susceptibilă de condiţie şi de termen;
c) este incompatibilă cu modalităţile.
74. Contractul de împrumut:
a) este incompatibil cu modalităţile;
b) este inseparabil de modalităţi;
c) poate fi afectat de modalităţi.
75. Testamentul este un act juridic:
a) care poate fi încheiat şi prin mandatar;
b) care poate fi încheiat şi prin mandatar,
numai dacă acesta are procură specială,
autentică;
c) strict personal.
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76. Contractul de arendare scris este un
act juridic:
a) cu executare uno ictu;
b) cu executare succesivă;
c) prevăzut ad validitatem.
77. La actele juridice cu executare succesivă, când executarea este ireversibilă:
a) efectele nulităţii se produc numai pentru
trecut;
b) efectele nulităţii se produc numai pentru
viitor;
c) efectele nulităţii se produc atât pentru trecut, cât şi pentru viitor;
d) pentru fiecare termen curge câte o prescripţie distinctă.
78. După criteriul obligativităţii sau neobligativităţii lor, condiţiile actului juridic
civil se împart în:
a) condiţii de fond şi de formă;
b) condiţii generale şi speciale;
c) condiţii esenţiale şi neesenţiale;
d) condiţii de validitate şi de eficacitate.
79. Prin capacitatea de a încheia actul
juridic civil se înţelege:
a) manifestarea de voinţă făcută cu intenţia
de a produce efecte juridice;
b) aptitudinea subiectului de drept civil de a
deveni titular de drepturi şi obligaţii civile
prin încheierea actelor juridice civile;
c) aptitudinea exteriorizării hotărârii de a încheia un act juridic civil.
80. După natura lor, distingem între incapacităţi:
a) absolute şi relative;
b) de folosinţă şi de exerciţiu;
c) cu caracter de sancţiune şi cu caracter de
protecţie;
d) stabilite de legea civilă şi stabilite de legea penală.
81. Capacitatea de a încheia actul juridic
civil este:
a) o stare de drept, spre deosebire de discernământ, care este o stare de fapt;
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b) o parte a capacităţii civile de exerciţiu;
c) o condiţie de fond, esenţială, de eficacitate şi specială a actului juridic civil.
82. Capacitatea de a încheia actul juridic
civil este o:
a) parte a capacităţii civile de folosinţă;
b) parte a capacităţii civile de exerciţiu;
c) cerinţă a valabilităţii consimţământului.
83. Capacitatea de a încheia actul juridic
este o condiţie:
a) de fond;
b) de formă;
c) neesenţială şi specială.
84. Constituie cerinţe ale valabilităţii consimţământului:
a) să provină de la o persoană cu capacitate
de exerciţiu;
b) să fie exprimat cu intenţia de a produce
efecte juridice;
c) să nu fie exteriorizat;
d) să fie probat.
85. Încheierea actului juridic cu nerespectarea unei incapacităţi speciale de
folosinţă se sancţionează cu:
a) nulitatea absolută sau, după caz, nulitatea relativă;
b) nulitatea absolută în toate cazurile;
c) inopozabilitatea.
86. Lipsa discernământului la încheierea
actului juridic atrage sancţiunea:
a) nulităţii relative;
b) nulităţii absolute;
c) revocării, dacă e vorba de un testament;
d) rezoluţiunii, dacă e vorba de un contract
sinalagmatic cu executare uno ictu.
87. Consimţământul nu e valabil dacă:
a) manifestarea de voinţă este tacită (se deduce);
b) manifestarea de voinţă s-a făcut cu o
rezervă mentală, cunoscută de destinatarul
acesteia;
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c) când s-a făcut sub condiţie suspensivă
pur potestativă din partea creditorului.
88. Prin excepţie, tăcerea valorează consimţământ:
a) când are această valoare potrivit obiceiului;
b) când legea prevede expres aceasta;
c) când, prin voinţa expresă a părţilor, se
atribuie tăcerii o semnificaţie juridică.
89. Este sancţionată cu nulitatea absolută:
a) eroarea asupra identităţii fizice a obiectului (error in corpore);
b) eroarea asupra calităţilor substanţiale ale
obiectului actului juridic (error in substantiam);
c) eroarea asupra naturii juridice a actului ce
se încheie (error in negotium);
d) eroarea cade asupra persoanei cocontractante (error in personam).
90. Majorul nu va putea solicita anularea
actului juridic:
a) când falsa reprezentare cade asupra valorii economice a contraprestaţiei;
b) când falsa reprezentare cade asupra stării civile a cumpărătorului;
c) când s-a profitat de starea de necesitate
în care se afla la încheierea actului;
d) când falsa reprezentare cade asupra solvabilităţii cocontractantului.
91. În cazul contractului de vânzare-cumpărare, pentru a se admite anularea pentru eroare:
a) trebuie ca fiecare parte să se fi aflat în
eroare;
b) este suficient să cadă în eroare numai
una dintre părţi;
c) este suficient să cadă în eroare numai
cumpărătorul.
92. Dolul:
a) principal atrage nulitatea absolută;
b) este o eroare provocată;
c) incident (secundar) atrage nulitatea relativă.

93. În materie testamentară, dolul:
a) există ori de câte ori legatarul a simulat
grijă şi afecţiune pentru testator;
b) atrage, în toate cazurile, nevalabilitatea
testamentului în integralitatea sa;
c) se înfăţişează sub forma captaţiei şi sugestiei;
d) poate fi dovedit, în cazul testamentului
autentic, numai pe calea procedurii înscrierii
în fals.
94. Eroarea-gravă poate fi probată:
a) numai cu înscrisuri şi interogatoriu;
b) numai cu martori;
c) cu orice mijloc de probă, inclusiv cu martori şi prezumţii.
95. Necomunicarea stării de graviditate
celuilalt soţ la încheierea căsătoriei constituie:
a) dol prin captaţie;
b) error in personam;
c) dol prin reticenţă.
96. Victima dolului are deschisă:
a) acţiunea în nulitate;
b) acţiunea în anulare;
c) acţiunea în răspundere civilă delictuală;
d) acţiunea în răspundere civilă contractuală; o acţiune în anulare cumulată cu o
acţiune în răspundere civilă contractuală;
e) o acţiune în nulitate cumulată cu o acţiune în răspundere civilă delictuală.
97. Intervine nulitatea relativă în cazul:
a) dolului principal;
b) neexecutării culpabile a obligaţiei asumate prin contract;
c) neefectuării formalităţilor de publicitate
imobiliară.
98. Dolul:
a) este aplicabil numai actelor juridice bilaterale;
b) este o eroare provocată;
c) afectează valabilitatea contractului şi
atunci când împrejurarea ascunsă de una
dintre părţi era cunoscută de cocontractant;

§ 1. Teste grilă
d) incident (secundar) atrage nulitatea relativă.
99. Falsa reprezentare a realităţii la încheierea actului juridic atrage nulitatea
relativă a acestuia în cazul în care priveşte:
a) calităţile substanţiale ale obiectului acelui
act juridic;
b) identitatea obiectului acelui act juridic;
c) natura actului juridic.
100. În materia violenţei, ca viciu de consimţământ:
a) sancţiunea care intervine este nulitatea
relativă a actului juridic;
b) ameninţarea trebuie să provină de la
cocontractant;
c) partea care a încheiat actul juridic sub
imperiul ameninţării este îndreptăţită să
exercite şi o acţiune în răspundere civilă
delictuală.
101. Violenţa constituie viciu de consimţământ dacă:
a) ameninţarea nu este justă;
b) provine numai de la persoana cu care s-a
contractat;
c) este indiferentă.
102. Când un creditor foloseşte un mijloc
legal într-un scop ilicit, debitorul are deschisă:
a) o acţiune întemeiată pe dol prin sugestie;
b) o acţiune întemeiată pe abuz de drept,
dacă nu sunt întrunite condiţiile viciului de
consimţământ;
c) o acţiune întemeiată pe violenţă-viciu de
consimţământ.
103. Constituie viciu de consimţământ:
a) eroarea indiferentă;
b) dolul secundar (incident);
c) violenţa.
104. Ca regulă, viciile de consimţământ:
a) atrag nulitatea absolută;
b) atrag nulitatea relativă;
c) nu afectează valabilitatea actului juridic.
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105. Nu există un element obiectiv în
structura:
a) erorii;
b) dolului;
c) violenţei.
106. Intervine nulitatea absolută în cazul:
a) dolului principal;
b) lipsei discernământului;
c) erorii asupra naturii actului juridic.
107. Pentru a se admite anularea actului
pentru violenţă:
a) ameninţarea cu un rău trebuie să provină
numai de la cealaltă parte contractantă;
b) ameninţarea cu un rău poate să provină
şi de la un terţ;
c) ameninţarea cu un rău poate fie doar o
temere reverenţiară.
108. Intervine nulitatea relativă în cazul:
a) predecesului legatarului;
b) neefectuării formalităţilor de publicitate
imobiliară;
c) dolului principal.
109. Există opţiune între acţiunea în
anulare pentru viciu de consimţământ şi
acţiunea în răspundere civilă delictuală
în cazul:
a) erorii;
b) dolului;
c) leziunii;
d) violenţei.
110. Este vorba de un viciu de consimţământ în cazul în care:
a) lipseşte discernământul;
b) manifestarea de voinţă este prea vagă;
c) partea a avut, la încheierea actului juridic,
o falsă reprezentare a calităţilor substanţiale
ale obiectului acestuia.
111. Eroarea asupra persoanei cu care
s-a contractat:
a) atrage nulitatea absolută a actului juridic;
b) este, în toate cazurile, viciu de consimţământ;
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c) poate atrage anularea actului juridic, în
condiţiile legii.

c) sancţiunea care intervine este nulitatea
absolută.

112. Atunci când falsa reprezentare
priveşte natura actului juridic care se
încheie este vorba de:
a) error in negotium;
b) error in corpore;
c) error in substantiam.

118. Acţiunea în resciziune:
a) se va admite chiar dacă, la încheierea
actului juridic atacat, minorul a creat, prin
mijloace viclene, aparenţa că este major;
b) se va respinge ca prescrisă în toate cazurile în care se intentează după expirarea
unui termen de 18 luni de la data încheierii
actului juridic;
c) se va respinge în cazul în care, prin intermediul ei, se atacă un act juridic aleatoriu.

113. Dolul:
a) este aplicabil şi actelor juridice unilaterale;
b) nu afectează valabilitatea contractului
atunci când provine de la reprezentantul
cocontractantului;
c) incident (secundar) atrage nulitatea relativă.
114. Dolul:
a) se sancţionează cu nulitatea absolută a
actului juridic;
b) nu afectează valabilitatea contractului
atunci când împrejurarea ascunsă de una
dintre părţi era cunoscută de cocontractant;
c) este aplicabil numai actelor juridice bilaterale.
115. Dolul:
a) este o eroare provocată;
b) atrage nulitatea absolută;
c) se prezumă.
116. Dolul:
a) se sancţionează cu nulitatea absolută a
actului juridic;
b) afectează valabilitatea contractului şi atunci
când împrejurarea ascunsă de una dintre
părţi era cunoscută de cocontractant;
c) nu se prezumă.
117. În materia violenţei, ca viciu de consimţământ:
a) ameninţarea trebuie să provină de la
cocontractant;
b) temerea insuflată celui ameninţat trebuie
să fie considerabilă şi actuală;

119. Dolul:
a) se prezumă;
b) nu afectează valabilitatea contractului
atunci când împrejurarea ascunsă de una
dintre părţi era cunoscută de cocontractant;
c) este aplicabil numai actelor juridice bilaterale.
120. În materia violenţei, ca viciu de consimţământ:
a) sancţiunea care intervine este nulitatea
absolută a actului juridic;
b) ameninţarea trebuie să provină de la
cocontractant;
c) temerea insuflată celui ameninţat trebuie
să fie considerabilă şi actuală.
121. Sunt acte juridice unilaterale:
a) oferta de purgă;
b) donaţia;
c) actul de confirmare.
122. După importanţa lor, actele juridice
civile se clasifică în:
a) acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice
cu titlu gratuit;
b) acte juridice de conservare, de administrare şi de dispoziţie;
c) acte juridice comutative şi acte juridice
aleatorii.
123. Actele juridice aleatorii:
a) sunt acele acte juridice în care există
şanse de câştig şi de pierdere pentru cel
puţin una dintre părţi;

