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I. Partea general
1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009
1. Atunci când noua reglementare rezolv o problem controversat , oferind ca
solu ie legislativ una dintre solu iile date în jurispruden a sau în doctrina corespunz toare reglement rii anterioare, judecarea situa iilor juridice n scute anterior intr rii
în vigoare a Codului civil are loc:
a. în baza soluţiei oferite de noua reglementare, cu argumentele pe care le ofer ;
b. în baza soluţiei oferite de noua reglementare, care trebuie îns motivat pe argumentele
deduse din vechea reglementare, f r a se putea considera c s-a atribuit efect retroactiv legii
noi;
c. în baza soluţiei oferite de reglementarea veche, deoarece s-ar atribui efect retroactiv
legii noi.
2. Validitatea clauzei de inalienabilitate instituit prin conven ie încheiat înainte de
intrarea în vigoare a Codului civil se apreciaz în func ie de:
a. legea în vigoare la data întocmirii convenţiei;
b. prevederile noului Cod civil;
c. pentru perioada anterioar intr rii în vigoare a noului Cod civil, în funcţie de vechea
reglementare, iar pentru perioada ulterioar intr rii în vigoare a noului Cod civil, în funcţie de
noua reglementare.
3. Pentru actul juridic, regula stabilit în privin a legii aplicabile const în:
a. aplicabilitatea legii în vigoare la data încheierii actului juridic, în privinţa condiţiilor de
validitate;
b. aplicabilitatea legii în vigoare la data încheierii actului juridic, în privinţa efectelor
produse de acel act juridic, iar pentru efectele care se vor produce, aplicabilitatea legii în
vigoare la data producerii efectelor actului juridic;
c. aplicabilitatea legii în vigoare la data încheierii actului juridic, chiar şi pentru efectele
produse dup intrarea în vigoare a unei noi legi.
4. Cauzele de ineficacitate ale actului juridic încheiat sub imperiul vechiului Cod
civil, în lipsa unor derog ri exprese în Legea nr. 71/2011, sunt guvernate de:
a. legea în vigoare la data încheierii actului juridic, dac împrejurarea ce a condus la
ineficacitatea actului a survenit sub imperiul vechii reglement ri;
b. legea în vigoare la data încheierii actului juridic, dac împrejurarea ce a condus la
ineficacitatea actului a survenit sub imperiul noii reglement ri;
c. prevederile noului Cod civil, dac împrejurarea ce a condus la ineficacitatea actului a
survenit sub imperiul noii reglement ri.
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5. Dac la data de 7 august 2012 p r ile doresc s modifice un contract pe care l-au
încheiat anterior intr rii în vigoare a noului Cod civil:
a. dispoziţiile modificatoare sunt supuse condiţiilor de fond şi de form prev zute de
legea în vigoare la data modific rii;
b. dispoziţiile modificatoare sunt supuse condiţiilor de fond şi de form prev zute de
legea în vigoare la data încheierii contractului;
c. elementele care nu fac obiectul modific rii r mân supuse dispoziţiilor legii în vigoare
la data încheierii contractului.
6. Dreptul credirentierului la rezolu iunea contractului de rent viager constituit
cu titlu oneros, chiar şi în lipsa unui pact comisoriu:
a. este aplicabil contractelor încheiate sub imperiul vechiului Cod civil, cu condiţia ca
neexecutarea s aib loc dup intrarea în vigoare a noului Cod civil;
b. nu este aplicabil contractelor încheiate sub imperiul vechiului Cod civil, indiferent de
momentul în care loc neexecutarea;
c. este aplicabil doar contractelor încheiate ulterior intr rii în vigoare a noului Cod civil.
7. Constituie excep ii de la regula potrivit c reia legea în vigoare la data încheierii
unui act juridic va reglementa atât efectele trecute (pentru efectele produse sub imperiul
legii vechi), cât şi efectele viitoare (pentru efectele care se vor produce ulterior intr rii în
vigoare a legii noi):
a. dispoziţiile art. 1.271 C. civ., privitoare la impreviziune;
b. dispoziţiile art. 1.274 C. civ., privitoare la transferul riscurilor în contractele translative
de proprietate;
c. dispoziţiile art. 1.717 C. civ., privitoare la defecţiunea imputabil cump r torului.
8. Constituie aplica ii ale regulii privind aplicabilitatea legii în vigoare la data
încheierii unui act juridic atât în privin a efectelor trecute (principiul neretroactivit ii),
cât şi în privin a efectelor viitoare (principiul ultraactivit ii legii vechi):
a. dispoziţiile privitoare la clauza de inalienabilitate instituit prin convenţie;
b. dispoziţiile privitoare la contractul de mandat încheiat înainte de intrarea în vigoare a
noului Cod civil, pentru care p rţile nu au prev zut un termen;
c. dispoziţiile privitoare la îmbun t ţirile efectuate de locator dup intrarea în vigoare a
noului Cod civil.
9. R mân supuse dispozi iilor legale care le-au instituit, f r nicio excep ie:
a. prescripţiile extinctive începute şi neîmplinite la data intr rii în vigoare a legii noi;
b. dec derile începute şi neîmplinite la data intr rii în vigoare a legii noi;
c. uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intr rii în vigoare a legii noi.
10. Invocarea, ulterior intr rii în vigoare a noului Cod civil, a uzucapiunii împlinit
sub imperiul legii vechi va fi guvernat de:
a. dispoziţiile legii vechi, fiind vorba de ultraactivitatea legii vechi pentru o situaţie
juridic pendente;
b. dispoziţiile legii vechi, fiind vorba de neretroactivitatea legii noi;
c. dispoziţiile noului Cod civil.
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11. În privin a legii aplicabile în cazul uzucapiunii:
a. dac posesia a început sub imperiul vechii reglement ri, atunci aceast reglementare
este aplicabil uzucapiunii;
b. dac posesia asupra unui bun imobil a început dup intrarea în vigoare a Codului civil
din 2009, dar la data începerii posesiei nu era deschis cartea funciar pentru imobilul
respectiv, uzucapiunea este supus dispoziţiilor Codului civil din 1864;
c. dac posesia asupra unui bun imobil a început dup intrarea în vigoare a Codului civil
din 2009, dar la data începerii posesiei era deschis cartea funciar pentru imobilul respectiv,
uzucapiunea este supus dispoziţiilor Codului civil din 2009.
12. Obliga iile extracontractuale în cazul gestiunii de afaceri sunt guvernate de:
a. legea în vigoare la data la care a început gestiunea;
b. legea în vigoare la data la care gestiunea a luat sfârşit;
c. legea în vigoare la data la care gestiunea a luat sfârşit, în privinţa modurilor de stingere
a obligaţiilor n scute pe acest temei.
13. În materie de moştenire:
a. validitatea clauzei de inalienabilitate instituit prin testament este guvernat de legea în
vigoare la data deschiderii succesiunii;
b. efectele clauzei de inalienabilitate instituit prin testament sunt guvernate de legea în
vigoare la data încheierii testamentului;
c. atât validitatea, cât şi efectele clauzei de inalienabilitate sunt guvernate de legea în
vigoare la data deschiderii succesiunii.

2. Actul juridic civil
14. Actul juridic unilateral:
a. este rezultatul clasific rii actelor juridice, dup criteriul conţinutului lor, în acte juridice
unilaterale şi bilaterale;
b. fiind rezultatul manifest rii unilaterale de voinţ a emitentului, nu este supus comunic rii
c tre cealalt parte;
c. poate produce efecte ex tunc.
15. Oferta de purg :
a. presupune acordul de voinţ dintre dobânditorul imobilului ipotecat şi creditorul
ipotecar, constând în asumarea obligaţiei de c tre primul de a pl ti celui de-al doilea datoriile
şi sarcinile ipotecare pân la concurenţa preţului prev zut în actul cu titlu oneros prin care a
dobândit imobilul sau, dup caz, pân la valoarea de preţuire a imobilului dobândit prin act cu
titlu gratuit;
b. purgarea imobilului se realizeaz întotdeauna numai prin plata preţului de c tre
dobânditor;
c. stabilirea faptului c oferta de purg a luat naştere sau nu în mod valabil presupune
cercetarea voinţei dobânditorul imobilului ipotecat şi creditorului ipotecar.
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16. În categoria actelor juridice plurilaterale, pot fi incluse şi:
a. împrumutul de consumaţie cu dobând ;
b. partajul între soţi;
c. tranzacţia.

17. Ca regul , încheierea actelor juridice cu titlu gratuit de c tre persoanele cu
capacitate de exerci iu restrâns :
a. este posibil f r îngr diri din partea legiuitorului;
b. este posibil numai prin reprezentant legal sau, dup caz, cu autorizarea prealabil a
ocrotitorului legal;
c. nu este posibil încheierea unor astfel de acte juridice.
18. Contractul de antrepriz este:
a. un act juridic comutativ şi declarativ de drepturi;
b. un act juridic comutativ şi cu titlu oneros;
c. un act juridic comutativ şi real.
19. Clasificarea actelor juridice dup scopul urm rit la încheierea lor prezint
importan :
a. în materie de publicitate imobiliar ;
b. în materie de formare valabil a acestora;
c. în materia viciilor de consimţ mânt.
20. Vânzarea unui drept litigios este:
a. act juridic comutativ;
b. act juridic aleatoriu;
c. act juridic constitutiv.
21. Sunt specifice actelor aleatorii urm toarele:
a. reuşita acţiunii revocatorii presupune dovada fraudei s vârşit de c tre debitor, dar nu
şi participarea la fraud a terţului dobânditor al bunului;
b. ridic problema resciziunii pentru leziune;
c. fac parte din categoria actelor cu titlu oneros.
22. Mecenatul este:
a. un act juridic dezinteresat;
b. o liberalitate;
c. un act juridic aleatoriu.
23. Sunt specifice actelor dezinteresate urm toarele:
a. faptul c li se aplic regulile prev zute în materie succesoral în leg tur cu reducţiunea
şi raportul;
b. faptul c legiuitorul prevede, de regul , anumite condiţii de form pentru încheierea lor
valabil ;
c. pentru bunurile imobile, faptul c trebuie s respecte condiţiile privitoare la publicitatea
imobiliar .
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24. Calitatea de habentes causam o poate avea dobânditorul unui drept printr-un:
a. act juridic translativ de drepturi;
b. act juridic declarativ de drepturi;
c. act juridic constitutiv de drepturi.
25. Dup criteriul efectelor produse, actele juridice se împart în:
a. acte juridice constitutive, acte juridice translative şi acte juridice declarative;
b. acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale şi acte juridice generatoare de
drepturi de creanţ ;
c. acte juridice de conservare, acte juridice de administrare şi acte juridice de dispoziţie.
26. Cesiunea de crean este un act juridic:
a. constitutiv de drepturi, deoarece din momentul încheierii sale valabile se nasc
obligaţiile debitorului cedat faţ de creditorul cesionar;
b. ce produce efecte ex tunc, dar şi ex nunc;
c. supus rezoluţiunii.
27. În m sura în care nu sunt
restrâns poate încheia:
a. acte juridice de administrare, f r
autorizarea instanţei de tutel ;
b. acte juridice de administrare, f r
autorizarea instanţei de tutel ;
c. acte juridice de administrare, cu
autorizarea instanţei de tutel .

lezionare, persoana cu capacitate de exerci iu
încuviinţarea prealabil a ocrotitorului legal, dar cu
încuviinţarea prealabil a ocrotitorului legal şi f r
încuviinţarea prealabil a ocrotitorului legal şi f r

28. Constituirea unei ipoteci este un act juridic:
a. translativ de drepturi;
b. de conservare;
c. de dispoziţie.
29. Asigurarea unui bun de c tre o persoan f r capacitate de exerci iu constituie:
a. un act juridic de conservare;
b. un act juridic de administrare;
c. un act juridic nul, chiar şi f r dovedirea unui prejudiciu.
30. În cazul actelor juridice solemne:
a. forma scris este cerinţa legal care determin , uneori, caracterul solemn al actului
juridic;
b. forma autentic este cerinţa legal care determin , uneori, caracterul solemn al actului
juridic;
c. înregistrarea actului juridic la instituţiile sau autorit ţile publice competente este
cerinţa legal care determin , uneori, caracterul solemn al actului juridic.
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31. Clasificarea actelor juridice în acte juridice consensuale, acte juridice formale şi
acte juridice reale:
a. se realizeaz în temeiul criteriului privind importanţa actelor juridice civile;
b. prezint importanţ în privinţa sancţiunii aplicabile în situaţia în care p rţile, deşi au
convenit o anumit form pentru încheierea un act juridic, nu o respect ;
c. fiecare dintre cele trei categorii de acte juridice reclam un regim al probelor diferit.
32. Clasificarea actelor juridice în acte juridice patrimoniale şi acte juridice
nepatrimoniale prezint importan :
a. în materia ocrotirii persoanelor cu handicap;
b. în materia nulit ţilor, deoarece problema „restituirii prestaţiilor” se analizeaz în mod
diferit pentru fiecare dintre cele dou categorii de acte juridice;
c. în materia simulaţiei, care prezint particularit ţi diferite pentru fiecare dintre cele dou
categorii de acte juridice.
33. Actul juridic mortis causa se caracterizeaz prin aceea c :
a. îşi produce efectele întotdeauna la moartea autorului s u;
b. nu poate fi decât un act juridic tipic;
c. nu poate fi decât un act juridic solemn.
34. Contractul de între inere se încadreaz în categoria actelor juridice:
a. incompatibile cu modalit ţile;
b. care pot fi sau nu afectate de modalit ţi;
c. inseparabile de modalit ţi.
35. În situa ia unui contract de împrumut, garantat cu ipotec :
a. desfiinţarea, prin rezoluţiune, a contractului de împrumut are ca şi consecinţ stingerea
contractului de ipotec prin care s-a garantat obligaţia de restituire a sumei de bani
împrumutate;
b. stingerea ipotecii nu produce niciun efect asupra raportului obligaţional principal
întemeiat pe contractul de împrumut, creditorul ipotecar dobândind calitatea nou de creditor
chirografar;
c. supravieţuirea contractului de împrumut şi, respectiv, a celui de ipotec se analizeaz
în mod distinct, prin raportare la elementele proprii ale fiec ruia.
36. În situa ia titlurilor de valoare:
a. înscrisul constatator (instrumentum) încorporeaz creanţa ce a luat naştere din actul
juridic (negotium);
b. debitorul poate invoca excepţia nevalabilit ţii cauzei pentru a refuza executarea;
c. este necesar analiza cauzei pentru care au fost încheiate în vederea stabilirii
valabilit ţii lor.
37. Clasificarea actelor juridice în acte juridice strict personale şi acte juridice care
pot fi încheiate şi prin reprezentant are repercusiuni:
a. la nivelul valabilit ţii actelor juridice;
b. în privinţa regimului probatoriu;
c. asupra suspend rii execut rii, din motive de forţ major , pe durata imposibilit ţii de
executare.

