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PARTEA GENERALĂ 

T i t l u l  I  

Principiile şi limitele aplicării legii  
procesuale penale* 

 
1. În desfăşurarea aceluiaşi proces penal: 
a. funcţia de urmărire penală este compatibilă cu funcţia de 

judecată; 
b. funcţia de judecată este compatibilă cu funcţia de verificare a 

legalităţii trimiterii în judecată; 
c. funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală este 
incompatibilă cu funcţia de judecată. 

 
2. În desfăşurarea aceluiaşi proces penal: 
a. exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exerci-

tarea oricărei alte funcţii judiciare; 
b. funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în 

judecată este incompatibilă cu funcţia de dispoziţie asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza 
de urmărire penală; 

c. funcţia de urmărire penală este incompatibilă cu oricare altă 
funcţie judiciară. 

 
3. Judecătorul de cameră preliminară: 
a. se pronunţă asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi 

penale; 

                                           
* Fiecare grilă are unul sau maximum două răspunsuri corecte; nu pot fi 

corecte toate cele trei variante de răspuns sau niciuna dintre acestea. 
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b. se pronunţă asupra legalităţii actului de trimitere în judecată 
şi probelor pe care se bazează acesta; 

c. se pronunţă asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în 
judecată. 

 
4. Pentru aplicarea principiului ne bis in idem: 
a. trebuie ca pentru persoana care este urmărită sau judecată să 

se fi pronunţat o hotărâre penală definitivă pentru aceeaşi 
faptă. 

b. este suficient ca persoana care este urmărită penal să mai fi 
fost urmărită penal pentru aceeaşi faptă, chiar şi sub altă 
încadrare juridică; 

c. trebuie ca persoana care este judecată pentru săvârşirea unei 
infracţiuni să mai fi fost urmărită penal pentru aceeaşi faptă, 
chiar şi sub altă încadrare juridică. 

 
5. Aplicarea legii procesuale în timp: 
a. se face conform principiului legii penale mai favorabile; 
b. presupune aplicarea legii de la intrarea în vigoare şi până la 

momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute 
în dispoziţii tranzitorii; 

c. presupune aplicarea legii noi actelor de procedură îndeplinite 
sub regimul legii vechi, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare la data îndeplinirii lor. 

 
6. Situaţiile prevăzute în dispoziţiile tranzitorii: 
a. sunt guvernate de principiul aplicării legii penale mai 

favorabile; 
b. sunt guvernate de principiul aplicării legii procesual penale în 

vigoare; 
c. fac excepţie de la principiul aplicării legii procesuale penale 

în timp. 
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T i t l u l  I I  

Acţiunea penală şi acţiunea civilă  
în procesul penal 

 
7. Înainte de a fi ascultat, trebuie să i se pună în vedere că 

are dreptul să nu facă nicio declaraţie: 
a. suspectului; 
b. inculpatului; 
c. oricărui subiect procesual. 
 
8. Legea prevede dreptul de a beneficia de toate înlesnirile 

necesare exercitării apărării: 
a. doar pentru părţi; 
b. doar pentru inculpat sau suspect; 
c. pentru părţi, subiecţi procesuali principali şi avocat. 
 
9. Se asigură dreptul de a vorbi sau a pune concluzii în 

instanţă prin interpret, în mod gratuit:  
a. inculpatului care nu vorbeşte sau înţelege limba română; 
b. părţii vătămate care nu vorbeşte sau înţelege limba română; 
c. avocatului. 
 
10. Se asigură în mod gratuit, prin interpret, posibilitatea de 

a lua cunoştinţă de piesele dosarului: 
a. inculpatului care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română; 
b. subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba 

română; 
c. avocatului care nu vorbeşte limba română. 
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11. În cazul în care asistenţa juridică este obligatorie i se 
asigură posibilitatea de a comunica în mod gratuit cu 
avocatul pentru pregătirea audierii: 

a. inculpatului; 
b. suspectului; 
c. părţii vătămate. 
 
12. Acţiunea penală: 
a. se pune în mişcare prin actul de inculpare; 
b. se poate exercita în tot cursul procesului penal, în condiţiile 

legii; 
c. se poate exercita doar în faza de urmărire penală. 
 
13. Acţiunea penală are ca obiect: 
a. aflarea adevărului; 
b. tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit 

infracţiunea; 
c. condamnarea persoanelor care au săvârşit infracţiunea. 
 
14. Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită: 
a. când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că 

o persoană a săvârşit o infracţiune; 
b. când nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau 

exercitarea acesteia; 
c. când există o plângere sau un denunţ. 
 
15. Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare când: 
a. fapta nu există; 
b. a fost retrasă plângerea prealabilă în cazul infracţiunilor 

pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală; 
c. suspectul nu s-a prezentat în vederea audierii. 
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16. Acţiunea penală când a fost pusă în mişcare nu mai poate 
fi exercitată dacă: 

a. există autoritate de lucru judecat; 
b. inculpatul este cercetat penal pentru aceeaşi faptă în altă ţară; 
c. există o cauză de neimputabilitate. 
 
17. Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare: 
a. când există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; 
b. când inculpatul este minor; 
c. când s-a dispus radierea suspectului persoană juridică. 
 
18. În cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge: 
a. prin renunţarea la urmărirea penală; 
b. prin clasare; 
c. prin suspendarea urmăririi penale. 
 
19. În cursul judecăţii acţiunea penală se stinge: 
a. prin renunţarea la urmărirea penală; 
b. prin rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare; 
c. prin renunţarea la aplicarea pedepsei. 
 
20. În cazul judecăţii acţiunea penală se stinge: 
a. prin achitare; 
b. prin încetarea procesului penal; 
c. prin clasare. 
 
21. În cursul urmăririi penale, acţiunea penală se poate 

stinge: 
a. prin renunţarea la aplicarea pedepsei; 
b. prin amânarea aplicării pedepsei; 
c. prin clasare. 
 



12 Drept procesual penal. Partea generală 

22. Inculpatul poate solicita continuarea procesului penal: 
a. în cazul retragerii plângerii prealabile; 
b. în cazul existenţei unei cauze de neimputabilitate; 
c. în caz de achitare. 
 
23. Instanţa poate pronunţa achitarea în situaţia în care: 
a. fapta nu este prevăzută de legea penală; 
b. fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege; 
c. lipseşte plângerea prealabilă. 
 
24. Instanţa poate pronunţa achitarea în cazul în care: 
a. nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea; 
b. există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; 
c. există o cauză justificativă sau de neimputabilitate. 
 
25. Instanţa poate pronunţa încetarea procesului penal: 
a. când există o cauză de neimputabilitate; 
b. a intervenit prescripţia; 
c. când există o cauză justificativă. 
 
26. Instanţa poate pronunţa încetarea procesului penal atunci 

când: 
a. există autoritate de lucru judecat; 
b. lipseşte autorizarea organului competent necesară pentru 

punerea în mişcare a acţiunii penale; 
c. fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege. 
 
27. Inculpatul poate solicita continuarea procesului penal: 
a. în caz de condamnare; 
b. în caz de prescripţie; 
c. în cazul existenţei unei cauze de nepedepsire. 
 




