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ÎNTREBĂRI – TESTE GRILĂ
1. Constituie o încălcare a principiului disponibilităţii:
a. introducerea forţată, din oficiu, de către instanţă, a altor persoane, în
cazurile prevăzute de lege;
b. schimbarea de către instanţă a obiectului cererii de chemare în
judecată;
c. dreptul instanţei de a pune în discuţia părţilor recalificarea căii de
atac atunci când aceasta poartă o denumire greşită
2. Potrivit principiului bunei-credinţe:
a. partea care nu îşi îndeplineşte cu bună-credinţă obligaţiile procesuale
răspunde pentru prejudiciile materiale şi morale cauzate, putând fi
obligată şi la plata unei amenzi judiciare;
b. drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit
scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege, chiar dacă se
încalcă drepturile procesuale ale altei părţi;
c. instanţa poate dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar atunci
când acestea sunt reprezentate.
3. Potrivit principiului rolului activ al judecătorului în aflarea
adevărului:
a. judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut,
putând depăşi chiar limitele învestirii, în afară de cazurile în care
legea ar dispune altfel;
b. judecătorul poate schimba, în orice situaţie, temeiul juridic al cererii
de chemare în judecată;
c. judecătorul poate să dispună administrarea probelor pe care le
consideră necesare, precum şi alte măsuri prevăzute de lege, chiar
dacă părţile se împotrivesc.
4. Cererile accesorii:
a. sunt acele cereri a căror soluţionare depinde de soluţia dată unui
capăt de cerere principal;
b. sunt acele cereri prin care o parte modifică pretenţiile sale anterioare;
c. sunt acele cereri care pot fi formulate şi pe cale principală, însă partea
alege să le formuleze în cadrul unui proces aflat în curs de
desfăşurare.

5. Sunt cereri incidentale:
a. cererea reconvenţională, cererea de intervenţie voluntară;
b. cererea de chemare în judecată prin care reclamantul revendică un
imobil;
c. cererea de revenire a pârâtei la numele avut anterior căsătoriei,
cererea de partaj formulată în cadrul procesului de divorţ de soţul
care a cerut desfacerea căsătoriei.
6. În ceea ce priveşte interesul reclamantului în exercitarea acţiunii
civile:
a. acesta trebuie să fie întotdeauna determinat, legitim, personal, născut
şi actual, sub sancţiunea respingerii cererii de chemare în judecată ca
lipsită de interes;
b. chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula o cerere
cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau
pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu sar putea repara;
c. acesta trebuie să fie determinabil, legitim, personal, născut şi actual.
7. Judecătorul care a pronunţat o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza
în primă instanţă:
a. nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare
sau revizuire şi nici după trimiterea spre rejudecare;
b. poate participa la soluţionarea contestaţiei în anulare sau a revizuirii
formulate împotriva hotărârii pronunţate de el;
c. este incompatibil absolut în judecarea contestaţiei la executare.
8. Soluţionarea cererii de recuzare:
a. de regulă, se realizează fără prezenţa părţilor;
b. se realizează cu ascultarea judecătorului recuzat, sub sancțiunea
nulității încheierii;
c. se realizează printr-o încheiere care se pronunţă în camera de consiliu
9. În cazul în care pârâtul invocă la primul termen de judecată la care
părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe excepţia lipsei capacităţii
de exerciţiu a reclamantului:
a. instanţa va pune la acel termen de judecată în discuţia contradictorie
a părţilor excepţia şi, în măsura în care apreciază că aceasta este
întemeiată, va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în
judecată;

b. dacă instanţa constată că reclamantul este lipsit de capacitate de
exerciţiu, va acorda un termen pentru confirmarea actului de
procedură îndeplinit de acesta, iar dacă la termenul acordat în acest
sens actul nu este confirmat, va dispune anularea lui;
c. instanţa va respinge ca neîntemeiată excepţia, având în vedere că, la
primirea cererii de chemare în judecată, aceasta a verificat
capacitatea de exerciţiu a reclamantului.
10. În ceea ce priveşte admisibilitatea cererii de intervenţie voluntară
principală, în cazul rejudecării fondului după casarea cu reţinere:
a. cererea de intervenţie voluntară principală este admisibilă doar dacă
s-a casat o hotărâre pronunţată în apel;
b. cererea de intervenţie voluntară principală este admisibilă indiferent
dacă a fost casată o hotărâre pronunţată în apel sau o sentinţă
nesupusă apelului;
c. cererea de intervenţie voluntară principală este inadmisibilă
indiferent dacă a fost casată o hotărâre pronunţată în apel sau o
sentinţă nesupusă apelului.
11. Intervenientul voluntar accesoriu:
a. are o poziţie subordonată părţii în favoarea căreia intervine;
b. se bucură de independenţă procesuală;
c. poate exercita căile de atac împotriva hotărârii pronunţate în primă
instanţă, chiar dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat ea
însăşi căile de atac.
12. Poate fi formulată doar de către pârât:
a. cererea de intervenţie voluntară accesorie;
b. cererea de arătare a titularului dreptului;
c. cererea de chemare în garanţie.
13. Instanţa nu se pronunţă asupra admisibilităţii în principiu:
a. în cazul introducerii din oficiu a terţilor;
b. în cazul cererii de chemare în garanţie;
c. în cazul cererii de chemare în judecată a altor persoane.
14. Atunci când procurorul a participat la judecarea cauzei în primă
instanţă:
a. nu poate să exercite căile de atac împotriva acelei hotărâri;
b. poate să exercite căile de atac împotriva acelei hotărâri;
c. datorează taxă de timbru.

15. Tribunalul soluţionează în primă instanţă:
a. cererile de divorţ, atunci când niciuna dintre părţi nu mai locuieşte în
România;
b. conflictele de muncă;
c. litigiile privind actele administrative ale autorităţilor publice
centrale.
16. În materie de asigurări, alegerea competenţei prin convenţie:
a. nu este posibilă;
b. este considerată ca nescrisă dacă a fost făcută înainte de naşterea
dreptului la despăgubire;
c. poate fi făcută şi anterior naşterii dreptului la despăgubire.
17. Necompetenţa este de ordine privată:
a. în cazul încălcării competenţei teritoriale alternative;
b. în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive;
c. în cazul încălcării competenţei materiale.
18. Din punct de vedere al efectelor pe care le produce hotărârea de
declinare a competenţei:
a. are autoritate de lucru judecat atât în ceea ce priveşte instanţa care se
dezînvesteşte, cât şi a celei arătate ca fiind competentă;
b. are autoritate de lucru judecat numai în ceea ce priveşte instanţa care
se dezînvesteşte;
c. are autoritate de lucru judecat numai în ceea ce priveşte instanţa
arătată ca fiind competentă.
19.În cazul probelor administrate în faţa unei instanţe necompetente:
a. întotdeauna rămân câştigate cauzei;
b. pentru motive temeinice, instanţa competentă învestită cu
soluţionarea cauzei va dispune refacerea lor;
c. instanţa competentă este obligată să dispună refacerea probelor,
având în vedere necompetenţa instanţei în faţa căreia acestea au fost
administrate.
20.Spre deosebire de încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea
judecăţii procesului până la soluţionarea cererii de strămutare, aceasta
din urmă:
a. nu se motivează;
b. se poate judeca şi fără citarea părţilor;

c. întotdeauna se soluţionează cu citarea părţilor.
21.În cazul pârâtului care locuieşte în străinătate:
a. acesta trebuie să indice şi domiciliul ales în România unde i se vor
face toate comunicările actelor de procedură;
b. acesta întotdeauna va fi citat potrivit dreptului comun, adică cu 5 zile
înainte de termenul de judecată;
c. recipisa de predare la poşta română a scrisorii recomandate privind
comunicările referitoare la proces vor constitui dovada îndeplinirii
procedurii, indiferent dacă pârâtul şi-a ales sau nu în România un
domiciliu privind comunicarea actelor de procedură.
22.Dacă destinatarul refuză să primească citația și nu are cutie poștală,
agentul procedural:
a. va afişa citaţia pe uşa locuinţei destinatarului;
b. va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare;
c. va restitui citaţia în întregime instanţei.
23.Nulitatea actelor de procedură:
a. poate fi acoperită chiar dacă a intervenit decăderea;
b. nu poate fi acoperită dacă a intervenit decăderea;
c. poate fi acoperită chiar dacă se produce sau subzistă o vătămare.
24.Repunerea în termen:
a. poate fi dispusă de instanţă, din oficiu;
b. va fi soluţionată de instanţa competentă să soluţioneze cererea
privitoare la dreptul neexercitat în termen;
c. va fi soluţionată de instanţa care a soluţionat cauza în primă instanţă,
dacă cererea de repunere în termen are ca obiect repunerea în
termenul de exercitare a unei căi de atac.
25.Prin aceeaşi cerere de chemare în judecată:
a. reclamantul poate formula mai multe capete principale de cerere
împotriva aceleiaşi persoane;
b. reclamantul nu poate formula mai multe capete principale de cerere
împotriva aceleiaşi persoane;
c. reclamantul poate formula doar mai multe capete de cerere accesorii.
26.Cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii prin care
instanţa a anulat cererea de chemare în judecată:

a. se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu,
cu citarea părţilor;
b. se soluţionează prin încheiere supusă apelului în termen de 5 zile de
la pronunţare, cu citarea părţilor;
c. se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu,
cu citarea reclamantului.
27.Netimbrarea sau timbrarea insuficientă a cererii de chemare în
judecată atrage:
a. respingerea cererii de chemare în judecată ca netimbrată;
b. respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată;
c. anularea cererii de chemare în judecată ca netimbrată sau insuficient
timbrată.
28.Cererea de chemare în judecată nu se consideră a fi modificată atunci
când:
a. reclamantul introduce un nou capăt de cerere;
b. se înlocuieşte o cerere în constatare printr-o cerere în realizarea
dreptului sau invers, atunci când cererea în constatare este
admisibilă;
c. reclamantul introduce în cauză un nou pârât.
29.Întâmpinarea:
a. are caracter facultativ;
b. este obligatorie, ori de câte ori legea nu prevede altfel;
c. nedepusă în termen atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai
invoca excepţii absolute şi relative şi de a propune probe.
30.Nedepunerea cererii reconvenţionale în termenul prevăzut de lege:
a. atrage decăderea părţii din dreptul de a o mai formula;
b. atrage respingerea acesteia ca neîntemeiată;
c. atrage judecarea separată a cererii reconvenționale de cererea de
chemare în judecată.
31.Nu se aplică termenul în cunoştinţă:
a. când partea este chemată la interogatoriu şi nu a fost prezentă la
încuviinţarea lui, când s-a stabilit şi termenul pentru luarea acestuia;
b. când părţii, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori
prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea
corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată;

c. când partea este chemată la interogatoriu, deşi a fost prezentă la
încuviinţarea lui, când s-a stabilit şi termenul pentru luarea acestuia.
32.Excepţia lipsei capacităţii de folosinţă:
a. fiind o excepţie de fond, întotdeauna se soluţionează înaintea
excepţiei de necompetenţă teritorială;
b. fiind o excepţie de fond, întotdeauna se soluţionează ulterior
excepţiei de necompetenţă teritorială;
c. în cazul „pârâtului fictiv" se va soluţiona înaintea excepţiei de
necompetenţă teritorială.
33.Înscrisul autentic:
a. este doar înscrisul întocmit de notarul public;
b. este şi acela care este emis de către o autoritate publică şi căruia legea
îi conferă acest caracter;
c. este şi acela întocmit fără respectarea formelor prevăzute pentru
încheierea sa valabilă.
34.Când suma arătată în cuprinsul înscrisului este diferită de cea arătată
în formula „bun şi aprobat":
a. de regulă, se prezumă că obligaţia nu există decât pentru suma cea
mai mică;
b. de regulă, nu este valabil ca înscris sub semnătură privată, fiind cel
mult un început de dovadă scrisă;
c. înscrisul este întotdeauna lovit de nulitate absolută.
35.Dacă partea se obligă să prezinte martorul la termenul de judecată,
fără a fi citat, însă, din motive imputabile, aceasta nu îşi îndeplineşte
obligaţia, instanţa:
a. va dispune decăderea părţii din dreptul de a mai audia martorul;
b. va dispune citarea martorului pentru un nou termen de judecată;
c. va suspenda judecata pricinii până la prezentarea martorului.
36.Nu pot fi martori în procesul civil:
a. cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre
părţi, cu excepţia situaţiei în care părţile convin expres sau tacit ca
aceste persoane să fie audiate;
b. concubinul, în nicio situaţie;
c. persoanele cărora legea le impune să păstreze secretul de serviciu sau
secretul profesional.

37.Prezumţiile judiciare/simple:
a. pot fi primite numai în cazurile în care legea admite dovada cu
martori;
b. scutesc de dovadă pe acela în folosul căruia sunt stabilite în tot ceea
ce priveşte faptele considerate de lege ca fiind dovedite;
c. pot fi primite chiar dacă legea nu admite dovada cu martori.
38.Rezultatul cercetării la faţa locului:
a. se va consemna într-o încheiere;
b. se va consemna într-un proces-verbal, care va fi semnat de către cei
prezenţi;
c. se va consemna într-o minută semnată de către cei prezenţi.
39.Data hotărârii este aceea la care:
a. hotărârea este comunicată părţii;
b. instanţa rămâne în pronunţare, indiferent dacă amână sau nu
pronunţarea;
c. minuta este pronunţată potrivit legii.
40.Renunţarea la judecata cererii de chemare în judecată:
a. poate fi formulată de reclamant sau pârât fie verbal în şedinţa de
judecată, fie prin cerere scrisă;
b. dacă se formulează până la comunicarea cererii pârâtului ,
reclamantul nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată;
c. se poate face doar prin act autentic.
41.Dacă reclamantul renunţă la judecată la primul termen la care părţile
sunt legal citate sau ulterior acestui moment:
a. nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată ocazionate
pârâtului şi solicitate de către acesta;
b. renunţarea nu se poate face decât cu acordul expres al pârâtului;
c. renunţarea nu se poate face decât cu acordul expres sau tacit al
pârâtului.
42.Este caz de suspendare voluntară a judecăţii:
a. încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului, până la numirea unui nou
tutore sau curator;
b. atunci când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de
existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte
judecăţi;
c. atunci când niciuna dintre părţi, legal citate, nu se înfăţişează la

strigarea cauzei şi reclamantul sau pârâtul nu a solicitat judecarea
cauzei în lipsă.
43.Judecata se suspendă de drept:
a. întotdeauna prin decesul uneia dintre părţi, până la introducerea în
cauză a moştenitorilor;
b. când ambele părţi o cer;
c. prin decesul uneia dintre părţi, până la introducerea în cauză a
moştenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen
pentru introducerea în judecată a acestora.
44.Termenul de perimare:
a. este susceptibil atât de întrerupere, cât şi de suspendare;
b. este susceptibil doar de întrerupere, nu şi de suspendare;
c. se întrerupe cât timp partea este împiedicată a stărui în judecată din
cauza unor motive temeinic justificate.
45.În privinţa excepţiei autorităţii de lucru judecat:
a. poate fi invocată de instanţă sau de părţi în orice stare a procesului,
chiar înaintea instanţei de recurs;
b. ca efect al admiterii excepţiei, părţii nu i se poate crea în propria cale
de atac o situaţie mai rea decât aceea din hotărârea atacată;
c. poate fi invocată de instanţă sau de părţi doar în faţa primei instanţe.
46.Este admisibilă direct în apel:
a. cererea reconvențională;
b. compensația judiciară, precum și compensația legală;
c. cererea de intervenție voluntară accesorie.
47.În cazul în care apelul nu se motivează:
a. instanța de apel se va pronunța, în fond, numai pe baza celor invocate
la prima instanță;
b. instanța va anula apelul ca nemotivat;
c. instanța va respinge întotdeauna apelul ca nefondat.
48.Este motiv de contestație în anulare obișnuită:
a. motivul referitor la faptul că dezlegarea dată recursului este
rezultatul unei erori materiale;
b. situația în care instanța de recurs, respingând recursul sau
admițându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de
casare invocate de recurent în termen;

c. situația în care citarea părții pentru termenul la care a avut loc
judecata a fost nelegal îndeplinită, partea nu s-a prezentat și nici nu
a putut invoca acest aspect pe calea apelului sau recursului sau, deși
l-a invocat în recurs, instanța l-a respins pentru că avea nevoie de
verificări de fapt incompatibile cu recursul.
49.Contestația la executare:
a. este o procedură specială;
b. se judecă cu citarea părților;
c. este admisibilă atunci când se invocă apărări de fond împotriva
titlului executoriu, care este emis de către o instanță judecătorească.
50.În cazul contestației la executare:
a. aceasta nu poate fi formulată decât de către debitor, indiferent de
motivul invocat;
b. întâmpinarea nu este obligatorie;
c. se poate invoca perimarea unor acte de executare.
51.În cazul procesului de divorț, instanța se va pronunța din oficiu, chiar
dacă nu a fost învestită în acest sens, și asupra:
a. numelui pe care soții îl vor purta după desfacerea căsătoriei;
b. programului de vizitare a minorului de către părintele care nu
domiciliază împreună cu minorul;
c. obligației de întreținere între foștii soți.
52.Reclamantul poate renunța la judecata cererii de divorț:
a. în tot cursul judecății, chiar dacă pârâtul se împotrivește;
b. doar în fața primei instanțe, până la primul termen de judecată la care
părțile sunt legal citate în fața acesteia;
c. și în fața instanței de apel, însă numai cu acordul expres al pârâtului.
53.Instanța poate încuviința cererea de sechestru asigurător atunci când
creanța nu este exigibilă:
a. atunci când creditorul depune o cauțiune de jumătate din valoarea
reclamată;
b. și atunci când debitorul a micșorat prin fapta sa asigurările date
creditorului;
c. indiferent dacă creditorul a intentat sau nu cererea de chemare în
judecată împotriva debitorului.

54.Pe lângă elementele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în
judecată, cererea de partaj va cuprinde:
a. bunurile supuse partajului;
b. motivarea în fapt a cererii de partaj;
c. motivarea în drept a cererii de partaj.
55.Sunt măsuri care pot fi dispuse pe calea ordonanței președințiale:
a. stabilirea locuinței copiilor minori până la soluționarea litigiului
având ca obiect desfacerea căsătoriei dintre soți;
b. revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei până la
soluționarea litigiului având ca obiect desfacerea căsătoriei dintre
soți;
c. poprirea conturilor pârâtului până la soluționarea litigiului având ca
obiect obligarea acestuia la restituirea împrumutului către reclamant.
56.În privința procedurii ordonanței de plată:
a. aceasta nu se aplică creanțelor înscrise la masa credală în cadrul
procedurii de insolvență;
b. ordonanța de plată va fi emisă în termen de cel mult 30 de zile de la
introducerea cererii, în cazul în care debitorul nu contestă creanța
prin întâmpinare;
c. aceasta este o procedură necontencioasă.
57.În ceea ce privește deliberarea:
a. înainte de închiderea dezbaterilor, completul de judecată deliberează
în secret asupra hotărârii ce urmează să se pronunțe;
b. pe tot parcursul dezbaterilor, completul de judecată deliberează în
secret asupra hotărârii ce urmează să se pronunțe;
c. după închiderea dezbaterilor, completul de judecată deliberează în
secret asupra hotărârii ce urmează să se pronunțe.
58.Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra contestaţiei în
anulare formulate împotriva unei hotărâri pronunţate în recurs se
numește:
a. încheiere;
b. decizie;
c. sentință.
59.Cererea de completare a hotărârii se poate formula:
a. și atunci când instanța a omis să se pronunțe asupra onorariului
interpretului;

b. și atunci când instanța a omis să se pronunțe asupra unei probe;
c. și atunci când instanța a omis să se pronunțe asupra unei chestiuni de
fapt invocate de către pârât prin întâmpinare.
60.Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părțile
sunt legal citate, pretențiile reclamantului:
a. va fi întotdeauna obligat la plata cheltuielilor de judecată către
reclamant;
b. nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția
cazului în care, în prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere
de către reclamant sau se afla de drept în întârziere;
c. în nicio situație nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată
către reclamant.
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