
307. Partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană, împotriva căreia ar putea să 
se îndrepte cu o cerere _________ în _________ _________ în despăgubiri: 
a) conexă […] garan ie […] şi; 
b) conexă […] garan ie […] sau; 
c) separată […] garan ie […] şi. 
 
308. Termenul de depunere a cererii de chemare în garanţie pentru pârât poate fi: 
a) cu cel pu in 10 zile înaintea termenului fixat, atunci când reclamantul îşi modifică cererea de 
chemare în judecată; 
b) înăuntrul termenului de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată; 
c) peste termenul de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. 
 
309. Pentru reclamant şi intervenientul principal, se prevede obligativitatea introducerii cererii 
de chemare în garanţie cel mai târziu până la terminarea: 
a) dezbaterii în fond a procesului înaintea primei instan e; 
b) dezbaterii procesului înaintea primei instan e; 
c) cercetării procesului înaintea primei instan e. 
 
310. Cel chemat în garanţie de către reclamant poate să cheme în garanţie o altă persoană: 
a) numai după admiterea în principiu a cererii reclamantului; 
b) cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instan e; 
c) şi după rejudecarea fondului în primă instan ă, după casarea cu trimitere. 
 
311. Este adevărată următoarea afirmaţie: 
a) instan a va comunica celui chemat în garan ie cererea şi copii de pe înscrisurile ce o înso esc, 
precum şi copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar; 
b) chematul în garan ie devine parte în proces numai după admiterea în principiu a cererii sale; 
c) actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite şi fa ă de chematul în garan ie, deoarece Codul de 
procedură civilă prevede obligativitatea ca acesta să îşi procure singur actele de procedură ulterioare 
introducerii sale for ate. 
 
312. Ca regulă, chemarea în garanţie: 
a) se judecă odată cu fondul; 
b) poate fi disjunsă şi judecată separat de cererea principală; 
c) este o cerere adi ională. 
 
313. În caz de disjungere a cererii de chemare în garanţie, instanţa rămâne competentă să 
soluţioneze cererea: 
a) în toate cazurile; 
b) în toate cazurile, cu excep ia celor în care legea prevede altfel; 
c) prin prorogare judecătorească. 
 
314. Încheierea prin care s-a dispus disjungerea cererii de chemare în garanţie de cea 
principală: 
a) se pronun ă în şedin ă secretă; 
b) este premergătoare cu caracter preparatoriu; 
c) este supusă numai recursului la instan a ierarhic superioară. 
 
315. Perimarea cererii principale: 
a) atrage şi perimarea cererii de chemare în garan ie, în toate cazurile; 
b) atrage perimarea cererii de chemare în garan ie, numai dacă este formulată după primul termen de 
judecată la care păr ile sunt legal citate; 
c) nu are efecte asupra cererii de chemare în garan ie. 
 



316. Încheierea de respingere, în primă instanţă, ca _________ a cererii de chemare în garanţie 
poate fi atacată în termen de ________ zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentă, 
respectiv de la comunicare pentru partea lipsă, numai cu ________, care se judecă în termen de 
cel mult _________ zile de la _________, judecarea cererii principale _________ până la 
soluţionarea căii de atac exercitate: 
a) tardiv formulată […] 5 […] apel […] certificată […] 48 […] nu este […] 10 […] înregistrare […] 
suspendându-se; 
b) nulă […] 5 […] recurs […] certificată […] 24 […] este […] 10 […] depunere […] suspendându-se; 
c) inadmisibilă […] 5 […] apel […] certificată […] 24 […] nu este […] 10 […] înregistrare […] 
suspendându-se. 
 
 
 

III. Arătarea titularului dreptului 
 
 
 
317. Asemănător cererii de chemare în judecată a altei persoane, care ar putea să pretindă, pe 
calea unei cereri separate, aceleaşi drepturi ca şi reclamantul, cererea de arătare a titularului 
dreptului: 
a) va fi motivată; 
b) se va depune numai în primă instan ă; 
c) poate fi formulată până la terminarea cercetării procesului în primă instan ă. 
 
318. Termenul de depunere a cererii de intervenţie forţată a titularului dreptului este: 
a) imperativ; 
b) cel prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării, când aceasta este obligatorie; 
c) primul termen de judecată, cel mai târziu, în cazurile prevăzute de lege. 
 
319. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de arătare a titularului dreptului atrage: 
a) sanc iunea decăderii din exercitarea dreptului de a mai putea formula o astfel de cerere; 
b) sanc iunea anulării cererii; 
c) sanc iunea inadmisibilită ii cererii. 
 
320. Cererea de chemare în garanţie, împreună cu înscrisurile care o însoţesc şi o copie de pe 
cererea de chemare în judecată, de pe întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar, va fi 
comunicată: 
a) celui arătat ca titular al dreptului şi pârâtului, dacă a fost formulată de reclamant sau intervenientul 
principal; 
b) celui arătat ca titular al dreptului; 
c) şi reclamantului, dacă a fost formulată de intervenientul principal. 
 
321. În cazul în care cererea de arătare a titularului dreptului este depusă chiar la un termen de 
judecată, în vederea citării părţilor, care nu sunt prezente, şi a efectuării comunicărilor, se va 
dispune: 
a) suspendarea cauzei; 
b) aducerea cu mandat a ter ului; 
c) amânarea cauzei. 
 
322. Acela arătat ca titular al dreptului: 
a) va fi scos din proces dacă ter ul recunoaşte sus inerile pârâtului; 
b) va fi scos din proces dacă ter ul recunoaşte sus inerile pârâtului şi reclamantul consimte; 
c) dobândeşte calitatea de intervenient principal. 
 



323. Dacă reclamantul nu este de acord cu înlocuirea sau când cel arătat ca titular nu se 
înfăţişează sau contestă cele susţinute de pârât, terţul dobândeşte calitatea de intervenient 
principal, ceea ce conduce la concluzia că: 
a) interven ia principală are loc nu doar din ini iativa unui ter ; 
b) şi pârâtul poate formula cerere de interven ie principală; 
c) nu suntem în prezen a unei interven ii principale. 
 
 
 

IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane 
 
 
 
324. Judecătorul, din oficiu, va dispune introducerea în proces a altor persoane: 
a) în cazurile expres prevăzute de lege; 
b) în procedura necontencioasă; 
c) în materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecă ii o impune. 
 
325. Judecătorul va dispune, din oficiu, introducerea în proces a altor persoane, chiar dacă 
părţile se împotrivesc: 
a) în procedura necontencioasă; 
b) în materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecă ii o impune; 
c) în cazurile expres prevăzute de lege. 
 
326. În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul: 
a) va pune în discu ia păr ilor necesitatea introducerii în cauză a altor persoane; 
b) va respinge cererea de chemare în judecată, fără a se pronun a pe fond, dacă niciuna dintre păr i nu 
solicită introducerea în cauză a ter ului; 
c) nu poate lărgi cadrul procesual, dacă păr ile se împotrivesc. 
 
327. Instanţa este obligată să dispună introducerea în proces a altor persoane în: 
a) toate cauzele referitoare la filia ie, căci părin ii şi copilul vor fi cita i, chiar şi atunci când nu au 
calitatea de reclamant sau de pârât; 
b) cazul minorilor abandona i în unită i spitaliceşti; 
c) cazul minorului pentru care a fost desemnat un tutore, în condi iile legii şi care nu a împlinit vârsta 
de 14 ani, atunci când instan a de tutelă este sesizată de oricare dintre persoanele prevăzute de lege cu 
privire la actele sau faptele tutorelui, păgubitoare pentru minor, deoarece plângerea se solu ionează cu 
citarea păr ilor şi a membrilor consiliului de familie. 
 
328. În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, introducerea 
terţului în cauză poate avea loc: 
a) numai dacă toate păr ile solicită acest lucru; 
b) dacă numai una dintre păr i solicită instan ei introducerea în cauză a ter ului;  
c) până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instan e. 
 
329. În materie contencioasă, hotărârea de respingere a cererii de chemare în judecată, ca 
urmare a împotrivirii părţilor cu privire la introducerea în cauză a altor persoane: 
a) este supusă numai recursului, în termen de 5 zile de la pronun are sau, după caz, de la comunicare, 
la instan a ierarhic superioară; 
b) este definitivă; 
c) este supusă numai apelului, în termen de 30 zile de la comunicare. 
 
330. Când necesitatea introducerii în cauză a altor persoane este constatată cu ocazia 
deliberării, instanţa: 



a) va amâna deliberarea, dispunând citarea ter ului pentru a da lămuriri în vederea solu ionării 
litigiului; 
b) repune cauza pe rol, dispunând citarea păr ilor; 
c) amână judecata, dispunând citarea păr ilor pentru noul termen de judecată. 
 
331. Necesitatea introducerii în cauză a altor persoane poate fi constatată:  
a) cu ocazia deliberării; 
b) în timpul procedurii de judecată în complet de divergen ă; 
c) la cererea preşedintelui instan ei. 
 
332. Celui introdus în proces, când raportul juridic dedus judecăţii o impune: 
a) i se vor comunica, în copie, încheierea prin care instan a a dispus introducerea sa în proces, cererea 
de chemare în judecată, întâmpinarea, cererile incidentale, precum şi înscrisurile anexate acestora; 
b) i se va expedia cita ia, din oficiu, prin agen ii procedurali ai instan ei sau prin orice alt salariat al 
acesteia, precum şi prin agen i ori salaria i ai altor instan e în ale căror circumscrip ii se află cel căruia 
i se comunică actul, în plic închis, care va purta men iunea „PENTRU JUSTI IE. A SE ÎNMÂNA 
CU PRIORITATE”; 
c) i se va pune în vedere, prin cita ie, termenul până la care va putea să arate excep iile, dovezile şi 
celelalte mijloace de apărare de care în elege să se folosească. 
 
333. În materie necontencioasă, terţul introdus în proces: 
a) dobândeşte calitatea de reclamant; 
b) preia procedura în starea în care se află în momentul introducerii în proces; 
c) trebuie să îşi procure singur actele de procedură ulterioare. 
 
 
 

Sec iunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată 
 

§1. Dispoziţii generale 
 
 
 
334. Conform Codului de procedură civilă, reprezentarea poate fi: 
a) legală; 
b) conven ională; 
c) judiciară. 
 
335. Minorii sub 14 ani şi societăţile comerciale nu pot sta personal în proces, dar îşi pot 
exercita drepturile şi obligaţiile prin: 
a) părin i (în cazul minorilor) şi administrator (în cazul societă ilor comerciale); 
b) tutore (în cazul minorilor) şi administrator (în cazul societă ilor comerciale); 
c) tutore (în cazul minorilor) şi consiliul de administra ie, prin preşedinte (în cazul societă ilor 
comerciale). 
 
336. În raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi 
obligaţii, statul participă prin: 
a) Ministerul Justi iei, afară de cazul în care legea stabileşte un alt organ în acest sens; 
b) Ministerului Afacerilor Interne, fără excep ie; 
c) Ministerul Publice, în toate cazurile. 
 
337. Reprezentarea judiciară intervine când: 
a) cel care nu este în stare să facă fa ă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi sus inerea unui 
proces civil;  
b) legea prevede în mod expres; 



c) circumstan ele cauzei o impun, pentru a se asigura dreptul păr ii la un proces echitabil. 
 
338. În materie de reprezentare judiciară: 
a) curatorul special numit de către instan a care judecă procesul are aceleaşi drepturi şi obliga ii 
prevăzute de lege pentru reprezentantul legal; 
b) curatorul special numit de către instan a care judecă procesul trebuie asistat, în fa a primei instan e, 
de către avocat; 
c) curatorul special este numit de către instan a care judecă procesul printr-o încheiere care va 
cuprinde limitele şi durata reprezentării. 
 
339. Reprezentarea judiciară presupune numirea unui: 
a) curator special, în condi iile legii; 
b) administrator-sechestru, în condi iile legii; 
c) procuror, în condi iile legii. 
 
340. Renunţarea la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, achiesarea la hotărârea pronunţată, 
încheierea unei tranzacţii, precum şi orice alte acte procedurale de ________ nu se pot face de 
reprezentant decât în baza unui ________ ori cu încuviinţarea ________ a instanţei sau a 
autorităţii administrative competente: 
a) administrare […] mandat special […] prealabilă; 
b) dispozi ie […] mandat special […] prealabilă; 
c) conservare […] mandat de delegare […] prealabilă. 
 
341. În orice proces, actele procedurale de dispoziţie făcute de reprezentanţii minorilor, ai 
persoanelor puse sub interdicţie şi ai dispăruţilor: 
a) duc la amânarea procesului; 
b) vor împiedica judecarea cauzei, numai dacă instan a apreciază că ele nu sunt în interesul acestor 
persoane; 
c) nu împiedică judecarea cauzei, chiar dacă instan a apreciază că ele nu sunt în interesul acestor 
persoane. 
 
342. Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în 
numele părţii: 
a) poate da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor; 
b) dacă lipsa dovezii calită ii de reprezentant nu se acoperă, cererea va fi anulată; 
c) va acorda un termen pentru acoperirea lipsurilor, care nu poate fi mai mic de 5 zile. 
 
343. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe: 
a) nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac; 
b) fiind relativă, nu poate fi invocată din oficiu; 
c) poate fi invocată numai de către păr i. 
 
 
 

§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională 
 
 
 
344. Persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat: 
a) numai în primă instan ă; 
b) în fa a primei instan e;  
c) în apel. 
 
345. Persoanele fizice pot fi reprezentate de un mandatar: 
a) în fa a primei instan e şi în apel; 



b) în tot cursul procesului; 
c) numai în fa a primei instan e şi în apel. 
 
346. În cazul în care mandatarul persoanei fizice este soţul mandantului: 
a) acesta poate pune concluzii în fa a oricărei instan e, fără să fie asistat de avocat; 
b) acesta, dacă este absolvent de drept, poate pune concluzii în recurs; 
c) şi absolvent de drept, nu trebuie asistat de avocat la redactarea motivelor de recurs. 
 
347. La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, persoanele fizice: 
a) vor fi asistate şi, după caz, reprezentate numai de către un avocat, în condi iile legii, cu excep ia 
cazului în care mandatarul persoanei fizice, licen iat în drept, este so  sau o rudă până la gradul al 
doilea inclusiv, sub sanc iunea nulită ii; 
b) vor fi asistate şi, după caz, reprezentate numai de către un avocat, în condi iile legii, cu excep ia 
cazului în care mandatarul persoanei fizice, licen iat în drept, este so  sau o rudă până la gradul al 
doilea inclusiv, sub sanc iunea inadmisibilită ii; 
c) vor fi asistate şi, după caz, reprezentate numai de către un avocat, în condi iile legii, cu excep ia 
cazului în care mandatarul persoanei fizice, licen iat în drept, este so  sau o rudă până la gradul al 
treilea inclusiv, sub sanc iunea nulită ii. 
 
348. În condiţiile legii, persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de 
judecată: 
a) numai prin consilier juridic; 
b) prin avocat; 
c) printr-un curator special. 
 
349. În cazul reprezentării judiciare a unei entităţi fără personalitate juridică, constituită 
potrivit legii: 
a) reprezentantul trebuie asistat de către avocat pentru redactarea cererii de recurs; 
b) reprezentantul trebuie asistat de către avocat pentru redactarea motivelor de recurs; 
c) reprezentantul nu trebuie asistat de către avocat pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, 
doar dacă este licen iat în drept. 
 
350. Asociaţiile care nu au personalitate juridică pot fi reprezentate convenţional în faţa 
instanţelor de judecată: 
a) prin curator special; 
b) prin avocat; 
c) prin consilier juridic, dar numai dacă este asistat de către avocat. 
 
351. La redactarea cererii de recurs: 
a) persoanele juridice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sanc iunea nulită ii, numai de către 
un avocat sau consilier juridic; 
b) asocia iile fără personalitate juridică vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sanc iunea 
nulită ii, numai de către un avocat sau consilier juridic; 
c) societă ile fără personalitate juridică vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sanc iunea 
nulită ii, numai de către un avocat sau consilier juridic. 
 
352. Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care are calitatea de 
avocat se dovedeşte prin: 
a) înscris autentic; 
b) procură; 
c) declara ie verbală făcută în instan ă şi consemnată în încheierea de şedin ă, cu arătarea limitelor şi a 
duratei reprezentării. 
 
353. În ipoteza reprezentării convenţionale a persoanei fizice de către un mandatar neavocat, 
dreptul de reprezentare poate fi dat prin: 



a) declara ie verbală făcută în instan ă şi consemnată în încheierea de şedin ă, cu arătarea limitelor şi a 
duratei reprezentării; 
b) înscris autentic; 
c) înscris sub semnătură privată. 
 
354. Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant: 
a) chiar dacă acest drept nu i-a fost dat anume; 
b) în tot cursul procesului, cu excep ia recursului; 
c) numai dacă acest drept i-a fost dat anume. 
 
355. Dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat mandatarului cu procură generală, 
numai dacă: 
a) mandantul nu are domiciliu şi nici reşedin ă în ară; 
b) procura este dată unui prepus; 
c) acest drept i-a fost dat anume mandatarului. 
 
356. Mandatul general:  
a) este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în fa a aceleiaşi instan e, fără excep ie; 
b) nu este presupus dat în cazul actelor de dispozi ie; 
c) poate fi restrâns, în mod expres, la anumite acte. 
 
357. Avocatul, care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului, poate face orice 
acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen şi care s-ar pierde prin neexercitarea lor 
la timp:  
a) chiar dacă partea se împotriveşte; 
b) numai cu mandat special; 
c) chiar fără o nouă împuternicire. 
 
358. Spre deosebire de introducerea căii de atac, susţinerea acesteia se poate face: 
a) chiar şi fără mandat; 
b) doar personal, de către partea interesată; 
c) numai în temeiul unei noi împuterniciri. 
 
359. Mandatul încetează: 
a) prin moartea celui care l-a dat; 
b) dacă mandantul a devenit incapabil; 
c) prin retragerea lui de către moştenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului. 
 
360. Mandatul nu încetează: 
a) atunci când are ca obiect încheierea unor acte succesive în cadrul unei activită i cu caracter de 
continuitate, dacă aceasta activitate este în curs de desfăşurare, cu respectarea dreptului de revocare 
sau renun are al păr ilor ori al moştenitorilor acestora; 
b) prin moartea mandantului; 
c) prin revocarea sa de către mandant. 
 
361. Mandatul poate fi revocat:  
a) oricând; 
b) expres; 
c) tacit. 
 
362. În materie de revocare a mandatului: 
a) aceasta poate avea loc prin împuternicirea dată unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere;  
b) atunci când păr ile au declarat mandatul irevocabil, revocarea se consideră a fi justificată dacă este 
determinată de culpa mandantului sau de un caz fortuit ori de for ă majoră; 



c) când mandatul a fost dat aceluiaşi mandatar de mai multe persoane pentru o afacere comună, poate 
fi revocat şi fără acordul majorită ii mandan ilor. 
 
363. Renunţarea mandatarului la mandat: 
a) nu poate fi opusă celeilalte păr i decât de la comunicare; 
b) poate fi opusă celeilalte păr i şi înainte de comunicare; 
c) nu poate avea loc în cursul termenului de exercitare a căilor de atac. 
 
364. Mandatarul care renunţă la împuternicire este ţinut să înştiinţeze: 
a) pe cel care i-a dat mandatul, cu cel pu in 15 zile înainte de termenul imediat următor renun ării; 
b) instan a, cu cel pu in 5 zile înainte de termenul imediat următor renun ării; 
c) atât pe cel care i-a dat mandatul, cât şi instan a, cu cel pu in 5 zile înainte de termenul imediat 
următor renun ării. 
 
 
 

Sec iunea a 5-a. Asistenţa judiciară 
 
 
 
365. Asistenţa judiciară cuprinde, printre altele: 
a) acordarea unor scutiri sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege; 
b) apărarea şi asisten a gratuită printr-un avocat desemnat de barou; 
c) numirea unui curator special de către instan a de judecată. 
  
366. Asistenţa judiciară poate fi acordată: 
a) oricând în cursul procesului; 
b) în tot; 
c) numai în parte. 
 
367. Poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii: 
a) reclamantul; 
b) chematul în garan ie; 
c) ter ul introdus din oficiu. 
 
368. În privinţa persoanelor juridice, Codul de procedură civilă prevede ca acestea pot beneficia 
de: 
a) reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru ac iuni şi 
cereri introduse la instan ele judecătoreşti, în condi iile legii speciale; 
b) apărarea şi asisten a gratuită printr-un avocat desemnat de barou, în condi iile legii speciale privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,; 
c) scutiri de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, în condi iile legii speciale. 
 
 


