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1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE PROCESULUI CIVIL
1. Nu se încalcă principiul egalită ii în fa a legii:
a. dacă judecătorul ordonă probe din oficiu;
b. prin faptul că doar pârâtul poate invoca lipsa procedurii prealabile;
c. prin necomunicarea întâmpinării către reclamant.
2. Niciun judecător nu poate:
a. refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau
incompletă;
b. da sau restabili calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse
judecăţii;
c. depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar
dispune altfel.
3. Principiul contradictorialită ii 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.
4. Principiul contradictorialită ii 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.
5. Dreptul la un proces echitabil implică:
a. obligaţia oricărei persoane de a sprijini realizarea justiţiei;
b. judecarea cauzei într-un termen optim şi previzibil;
c. judecarea cauzei de către o instanţă stabilită de lege.
6. Dreptul la apărare al păr ii în proces:
a. implică dreptul de a nu răspunde la interogatoriu;
b. implică dreptul de a administra probe;
c. trebuie exercitat cu bună-credinţă.
7. Păr ile 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.
8. Judecătorul este îndreptă it:
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.
9. 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;
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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.
10. 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.
11. Potrivit legii, păr ile 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.
12. Principiul disponibilită ii:
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.
13. Principiul contradictorialită ii:
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.
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14. Instan a poate să pună în discu ia păr ilor necesitatea introducerii în proces şi a altor persoane, în virtutea:
a. principiului aflării adevărului;
b. principiului nemijlocirii;
c. principiului contradictorialităţii.
15. 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.
16. Dacă o pricină nu poate fi solu ionată 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.
17. Sunt considerate limitări ale principiului disponibilită ii:
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.
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18. Principiul contradictorialită ii este înlăturat:
a. când ambele părţi, legal citate, nu se înfăţişează în instanţă, chiar
dacă au cerut judecata în lipsă;
b. când instanţa competentă să judece conflictul de competenţă
hotărăşte, în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin hotărâre
definitivă;
c. când partea chemată la interogatoriu nu răspunde sau nu se
înfăţişează.
19. Sunt considerate excep ii de la principiul nemijlocirii:
a. cazurile în care legea impune ca anumite acte de procedură să se
facă numai în forma scrisă (cererea de chemare în judecată,
întâmpinarea etc.);
b. cercetarea procesului în camera de consiliu, când legea prevede
expres aceasta;
c. administrarea probelor prin comisie rogatorie.
20. Dreptul la apărare nu este încălcat:
a. dacă partea chemată la interogatoriu refuză să răspundă, fără motive
temeinice, iar instanţa socoteşte această împrejurare ca o mărturisire
în favoarea celui care a propus interogatoriul;
b. dacă judecătorul dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar
dacă acestea sunt reprezentate;
c. dacă partea, persoană fizică, este asistată de un consilier juridic.
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Răspunsuri
1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE PROCESULUI CIVIL
1. a, b
2. a, c
3. a, b
Răspunsul de la lit. c este greşit, întrucât ipoteza grilei are formă
negativă, iar prin varianta de la lit. c se exprimă tocmai o aplicaţie a
principiului contradictorialităţii.
4. b, c
5. b, c
6. b, c
7. a, c (art. 44 NCPC).
Răspunsul de la lit. b este greşit, întrucât părţile au dreptul, nu
obligaţia să îl recuze pe judecătorul considerat incompatibil.
8. a, b
9. c
10. b
11. b, c
12. c
13. a, c

