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ÎNTREBĂRI – TESTE GRILĂ
1. Minorul are capacitatea de exerciţiu restrânsă:
a) daca a împlinit 14 ani;
b) dacă a împlinit 16 ani;
c) de la 12 ani, pentru motive temeinice, precum căsătoria, cu incuviințarea
instanței de tutelă.
2. Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face singur:
a) acte de conservare;
b) acte de administrare;
c) acte de dispoziţie de mică valoare.
3. Ca urmare a admiterii acțiunii în tăgada paternității copilului din
căsătorie, copilul:
a) va purta numele mamei dinaintea căsătoriei;
b) va lua numele pe care mama il purta la nașterea lui;
c) va păstra numele tatălui față de care a fost admisă acțiunea în tăgada
paternității.
4. Data prezumată a morţii celui dispărut este:
a) data la care hotărârea declarativă de moarte a rămas definitivă;
b) data la care hotararea declarativă de moarte a rămas definitivă și irevocabilă;
c) data pe care hotărârea declarativă de moarte rămasă definitivă a stabilit-o ca
fiind aceea a morţii.
5. Starea civilă se poate dovedi, înaintea instanţei judecătoreşti, prin
orice mijloace de probă, dacă:
a) există registre de stare civilă;
b)registrele de stare civilă s-au pierdut ori au fost distruse, în tot sau în parte;
c) procurarea din străinătate a certificatului de stare civilă sau a extrasului de pe
actul de stare civilă ar presupune costuri mari pentru persoana interesată.
6. Numirea tutorelui se face:
a) de către consiliul de familie;
b) de către instanța de tutelă doar cu acordul tutorelui;
c) de către consiliul de familie doar cu acordul tutorelui.

7. In privința actelor juridice ale minorului, tutorele:
a) nu poate, în numele minorului, să facă donaţii şi nici să garanteze obligaţia
altuia, cu nicio excepție;
b) poate să facă acte de înstrăinare, împărţeală, ipotecare ori de grevare cu alte
sarcini reale a bunurilor minorului, să renunţe la drepturile patrimoniale ale
acestuia, precum şi să încheie în mod valabil orice alte acte ce depăşesc dreptul
de administrare;
c) are îndatorirea de a-l reprezenta pe minor în actele juridice, dar numai până
când acesta împlineşte vârsta de 14 ani.
8. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani:
a) poate să încheie actele juridice cu încuviinţarea scrisă a tutorelui sau, după
caz, a curatorului;
b) poate să facă donaţii şi să garanteze obligaţia altuia;
c) poate încheia acte juridice cu tutorele său sau cu o rudă în linie dreaptă ori
cu fraţii sau surorile tutorelui.
9. Sunt cauze de nulitate a unei persoane juridice:
a) lipsa actului de înfiinţare sau neîncheierea acestuia sub forma înscrisului sub
semnătură privată în situaţiile anume prevăzute de lege;
b) cel putin unul dintre fondatori sau asociaţi au fost, potrivit legii, incapabili, la
data înfiinţării persoanei juridice;
c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri.
10. In cazul persoanei juridice:
a) nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen de un an de
la data înregistrării sau înfiinţării acesteia, după caz;
b) nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen de trei ani de
la data înregistrării sau înfiinţării acesteia, după caz;
c) nulitatea absolută nu poate fi acoperită.
11. In cazul persoanei juridice:
a) efectele nulității persoanei juridice se produc pentru trecut;
b) constatarea sau, după caz, declararea nulităţii atrage desființarea actelor
juridice încheiate anterior în numele persoanei juridice de către organele de
administrare, direct sau prin reprezentare, după caz;
c) prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulităţii se numesc
şi lichidatorii.

12. In privința conţinutului capacităţii de folosinţă:
a) persoana juridică poate avea orice drepturi şi obligaţii civile, afară de acelea
care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparţine decât persoanei fizice;
b) persoana juridică poate avea doar acele drepturi şi obligaţii civile care sunt
necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau
statut;
c) actele juridice încheiate de persoana juridică cu nerespectarea limitelor
capacității de folosință sunt anulabile.
13. Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate
ori ameninţate poate cere oricând instanţei:
a)interzicerea săvârşirii faptei ilicite;
b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă;
c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite.
14. În cazul persoanei fizice:
a) capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu
moartea acesteia;
b) capacitatea de exercitiu deplină se dobândește întotdeauna de la 18 ani;
c) în cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a dobandit capacitate
deplină de exercitiu anticipat păstrează capacitatea deplină de exerciţiu
dobandită ca urmarea încheierii căsătoriei.
15. Nu are capacitate de exerciţiu:
a) persoana lipsită de discernământ;
b) interzisul judecătoresc;
c) persoana pusă sub curatelă.
16. Un minor de 15 ani săvârșește o faptă ilicită. Răspunderea lui
civilă delictuală:
a) se angajează daca se dovedește că a acționat cu discernământ;
b) intervine deoarece se prezumă că minorul de 15 ani are discernamnt;
c) nu este angajată deoarece minorul nu are capacitate de exercițiu deplină.
17. Dreptul la propria imagine este un drept:
a) accesoriu dreptului la viață;
b) real nepatrimonial;

c) personal nepatrimonial.
18. In situația în care părinții nu au nume de familie comun copilul
din căsătorie:
a) ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite;
b) copilul ia numele mamei;
c) copilul ia numele tatălui.
19. Filiația față de tată a copilului din căsătorie:
a) poate fi dovedită prin orice mijloc de probă;
b) rezultă din faptul nașterii;
c) rezultă din prezumția de paternitate.
20. Domiciliul legal este:
a) cel stabilit prin hotărâre judecătorească în cazurile expres și limitativ
prevăzute de lege;
b) cel stabilit de lege în scopul ocrotirii anumitor categorii de persoane fizice;
c) forțat.
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