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ÎNTREBĂRI - TESTE GRILĂ:

1. Potrivit principiului bunei credințe:
a) Drepturile procesuale trebuie exercitate exclusiv potrivit scopului avut în vedere la
formularea cererii principale;
b) Drepturile procesuale trebuie exercitate fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi;
c) Partea care îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv va putea fi obligată, potrivit
legii, la plata unei amenzi penale.
2. Principiul contradictorialității presupune:
a) Tratarea egală a părților pe toată durata desfășurării procesului;
b) Instanța nu poate hotărî asupra unei cereri decât după înfățișarea părților;
c) Părţile au dreptul de a discuta şi argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în
cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanţă din oficiu.
3.
a)
b)
c)

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă:
Recursurile în interesul legii;
Conflictul de competență ivit între două tribunale;
Cererile îndreptate împotriva statului.

4. O cerere de partaj, având ca obiect două imobile aflate în același județ, dar în
circumscripțiile a două instanțe diferite, va fi judecată:
a) Instanța imediat superioară și comună celor două instanțe;
b) De instanța domiciliului sau reședinței pârâtului, dacă domiciliul sau reședința acestuia
coincide cu instanța în a cărei circumscripție se află unul dintre imobile;
c) Înalta Curte de Casație și Justiție.
5. Există conflict de competență atunci când:
a) două sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece acelaşi proces;
b) două sau mai multe instanţe au fost investite cu o cerere având același obiect și aceleași
părți;
c) când, în cadrul unei cereri privind împărțirea judiciară a unui imobil, se constată că acesta
se află în circumscripția mai multor instanțe.
6. Încheierea prin care se dispune asupra admisibilității în principiu a cererii de
intervenție voluntară:
a) Nu poate fi atacată decât odată cu fondul, în cazul în care cererea de intervenție a fost
admisă în principiu;
b) Poate fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile, care curge de la pronunțare pentru
partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă, în cazul în care prima instanță
respinge cererea de intervenție ca inadmisibilă;
c) Poate fi atacată numai cu recurs în termen de 15 zile, care curge de la pronunțare pentru
partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă, în cazul în care instanța de apel
respinge cererea de intervenție ca inadmisibilă.
7. Cererea de chemare în garanție:
a) Poate fi formulată de reclamant sau de intervenientul principal numai în fața primei instanțe,
până la terminarea cercetării procesului;
b) Nu poate fi disjunsă de judecata cererii principale;
c) Nu obligă instanța să se pronunțe asupra admisibilității ei în principiu.
8. În cazul în care reclamantul nu a propus o probă prin cererea de chemare în judecată,
instanța o poate încuviința, la cerere, și în cursul procesului atunci când:
a) Nevoia administrării probei este susținută de reclamant;
b) Administrarea probei nu duce la amânarea judecății;
c) Lista cu martorii va fi depusă cel târziu la următorul termen de judecată, în cazul probei
testimoniale.
9.
a)
b)
c)

O parte este prezumată a avea termen în cunoștință:
Pentru toate celelalte termene de judecată ulterioare primului termen la care a primit citația;
Numai pentru termenul de judecată la care a primit citația;
Pentru toate celelalte termene de judecată ulterioare primului termen de judecată.

10. În privința termenelor procedurale:
a) În cazul transmiterii actului prin poștă sau prin servicii de curierat, termenul se consideră a
fi respectat dacă data înregistrării actului la instanță este anterioară sau coincide cu ziua când
termenul se împlinește;
b) În cazul transmiterii actului prin poștă sau prin servicii de curierat, termenul se consideră a
fi respectat dacă data predării actului la poștă sau serviciu de curierar este anterioară sau
coincide cu ziua când termenul se împlinește;
c) Termenul se împlinește, în toate cazurile, la ora 24.00 a ultimei zile în care se poate
îndeplini actul de procedură.
11. Cererea de strămutare pe motiv de siguranță publică:
a) Poate fi formulată numai de către partea interesată;
b) Este de competența instanței superioare celei de la care se cere strămutarea;
c) Poate fi formulată în orice fază a procesului.
12. Înscrisul pe suport informatic:
a) Este admis ca probă doar în cazul în care instanța deține aparatura necesară analizei
acestora;
b) Este admis ca probă în aceleași condiții ca înscrisul pe suport de hârtie;
c) Este admis ca probă doar în cazul în care conține semnătura electronică.
13. Protecția dreptului subiectiv pretins de o persoană se realizează prin:
a) Cerere accesorie;
b) Cerere adițională;
c) Acțiune civilă.
14. Capacitatea procesuală civilă:
a) Este un element al acțiunii civile;
b) Este o condiție de exercitare a acțiunii civile;
c) Reprezintă aplicarea pe plan procesual a capacității de folosință.
15. Calitatea procesuală a părților depinde de:
a) Vârsta acestora;
b) Identitatea lor cu subiectele raportului juridic litigios;
c) Reprezentantul lor.
16. Interesul părții civile de a acționa în instanță trebuie să fie:
a) Actual;
b) Previzibil;
c) Moral.
17. X, avocat în Baroul Suceava este căsătorit cu Y, judecător la Judecătoria Suceava. În
care dintre cazurile de mai jos Y este incompatibil:
a) Când judecă o cauză în care unul dintre avocați este colegul de barou al lui X;
b) Când nașa de botez a lui X este parte în procesul judecat de el;
c) Când judecă o cauză în care o fostă vecină a lui X este parte în procesul judecat de el.

18. Judecătorul s-a pronunțat într-un partaj judiciar privind bunurile dobândite în
timpul căsătoriei între părțile M și N. Ulterior, acesta este investit cu divorțul dintre N și
S. Care sunt instrumentele juridice pe care N le poate folosi:
a) Strămutarea;
b) Recuzarea;
c) Niciuna dintre ele.
19. Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată:
a) La următorul termen de judecată, după termenul la care s-a respins;
b) În 30 de zile de la data pronunțării soluției cererii de recuzare;
c) Odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza.
20. Curatela specială este instituită:
a) Pe o perioadă determinată de reprezentantul legal;
b) Pe o perioadă nedeterminată;
c) Pe o perioadă până la numirea reprezentantului legal.
21. Cererea de chemare în garanție:
a) Poate fi formulată de reclamant sau de intervenientul voluntar numai în fața primei instanțe
până la închiderea dezbaterilor în fond;
b) Nu poate fi disjunsă de judecarea cererii principale;
c) Obligă instanța să se pronunțe asupra admisibilității ei în principiu.
22. Conflictul de competență:
a) Se judecă în cameră de consiliu, cu citare părți, și se soluționează printr-o hotărâre
definitivă;
b) Se soluționează de instanța imediat superioară și comună instanțelor aflate în conflict;
c) Se judecă doar de Înalta Curte de Casație și Justiție.
23. Judecătoria este competentă să soluționeze:
a) Căile de atac împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate
jurisdicțională;
b) Cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, conform legii;
c) Cererile referitoare la servituți și drepturi de proprietate.
24. Citarea prin publicitate presupune în mod obligatoriu:
a) Afișarea citației la ușa instanței;
b) Afișarea citației pe ușa ce deservește intrarea în blocul de locuințe în care domiciliază
partea;
c) Publicarea citației în Monitorul Oficial.
25. Nulitatea hotărârii judecătorești intervine dacă:
a) Hotărârea nu a fost pronunțată în ședință publică;
b) În cuprinsul hotărârii a fost greșit indicată calea de atac;
c) Minuta nu este semnată pe fiecare pagină de judecător.
26. Sunt scutiți de a depune mărturie:
a) Slujitorii cultelor;

b) Fostul concubin al părții;
c) Angajatorul părții.
27. Cercetarea la fața locului este încuviințată atunci când:
a) Reclamantul solicită administrarea ei;
b) Instanța apreciază necesitatea ei;
c) Martorii susțin că este necesară.
28. Instanța de tutelă poate soluționa:
a) Cereri privind autorizarea minorului pentru a se căsători, în condițiile legii;
b) Cereri privind plata cheltuielilor de întreținere ale familiei ce locuiește într-un bloc;
c) Cereri privind concedierea unei mame ce are în grijă exclusivă 4 copii.
29. Numărul de exemplare al cererii de chemare în judecată este determinat de :
a) Numărul de reclamanți;
b) Numărul de pârâți;
c) Numărul de membri ai completului de judecată.
30. Nulitatea citației intervine atunci când din cuprinsul acesteia:
a) Lipsește anul, luna, ziua și ora emiterii citației;
b) Lipsește cuantumul taxei de timbru;
c) Lipsește calitatea celui citat.
31. Repunerea în termen a părții ce a pierdut un termen procedural:
d) Este admisibilă dacă se face dovada că întârzierea s-a datorat faptului că partea și-a
schimbat domiciliul în timpul judecării cauzei;
e) Impune formularea unei cereri în acest sens;
f) Este inadmisibilă atunci când nu este motivată în drept.
32. Nedepunerea întâmpinării de către pârât atrage sancțiunea:
a) Decade pârâtul din dreptul de a se apăra;
b) Decade pârâtul din dreptul de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică;
c) Decade pârâtul din dreptul de a-și angaja un apărător.
33. Excepțiile procesuale privesc:
a) Chestiuni de fond;
b) Neregularități ale compunerii completului de judecată;
c) Propunerea de probe.
34. Nu pot fi martori într-un proces de divorț:
a) Rudele și afinii, până la gradul al treilea inclusiv;
b) Concubina fiului major rezultat din căsătoria părților;
c) Persoanele condamnate pentru mărturie mincinoasă.
35. În materie de partaj judiciar:
a) Dacă printre cei interesați se află și dispăruți, împărțeala nu se poate face decât prin
vânzarea bunurilor la licitație publică, prin intermediul executorului judecătoresc;

b) Nu se poate dispune judecarea separată a cererii reconvenționale prin care se solicită
completarea masei de partajat;
c) În cazul în care partajul nu se poate realiza în niciuna dintre modalitățile prevăzute de lege,
instanța va hotărî suspendarea dosarului.
36. Deschiderea dezbaterilor în fond are loc când:
a) Din dezbateri, rezultă necesitatea refacerii unor probe;
b) Instanța consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale
cauzei;
c) părțile declară că nu mai au cereri de formulat și nu mai sunt alte incidente de soluționat.
37. Hotărârea judecătorească pronunțată în primă instanță ca urmare a renunțării
reclamantului la însuși dreptul pretins:
a) Are autoritate de lucru judecat;
b) Nu poate obliga reclamantul la cheltuieli de judecată;
c) Este supusă căii de atac a apelului.
38. Judecarea cauzelor se suspendă de drept:
a) Când niciuna dintre părți, legal citate, nu se înfățișează la strigarea cauzei;
b) Când persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului;
c) Când dezlegarea cauzei depinde, în parte, de inexistența unui drept care face obiectul unei
alte judecăți.
39. Părțile în procedura executării silite sunt
a) Creditorul și debitorul;
b) Creditorul, debitorul și executorul judecătoresc;
c) Creditorul, debitorul și instanța de executare.
40. Termenul general de prescripție a dreptului de a obține executarea silită este:
a) 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii;
b) 3 ani de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită;
c) 3 ani de la data ultimului act de executare.
41. Prezența personală a soților – părți într-un proces de divorț - în fața instanțelor de
fond este obligatorie cu excepția situațiilor:
a) Când unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate;
b) Când unul dintre soți este plecat în străinătate;
c) Când unul dintre soți nu este de acord cu divorțul.
42. Desfacerea căsătoriei prin divorț poate fi cerută:
a) Atât de soți cât și de copiii majori rezultați din căsătorie;
b) De soți;
c) Atât de soți cât și de părinții soțului care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
43. În procedura ordonanței președințiale:
a) Pot fi dispuse măsuri care sa rezolve litigiul în fond;
b) Judecata se face de urgență și cu precădere;
c) Întâmpinarea este obligatorie.

44. Contestaţia la executare împotriva somaţiei emise de executorul judecătoresc
comunicată la 20.03.2015, poate fi formulată până la data de:
a) 05.04.2015;
b) 04.04.2015;
c) 30.03.2015.
45. Excepția litispendenței:
a) Poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu;
b) Poate fi invocată în fața oricăreia dintre instanțele investite cu cereri având aceeași cauză,
același obiect și aceleași părți, dacă instanțele sunt de același grad;
c) Poate fi invocată în fața instanței de grad superior, în cazul în care două instanțe de grad
diferit sunt investite cu cereri având aceeași cauză, același obiect și aceleași părți.
46. Este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere
forma scrisa, în afară de cazurile în care:
a) Există un început de dovadă scrisă, potrivit legii;
b) Partea a pierdut înscrisul doveditor;
c) Părțile convin să folosească această probă.
47. Dacă, în timpul deliberării, instanța găsește că sunt necesare probe sau lamuriri noi
va dispune:
a) Amânarea pronunțării și solicitarea depunerii de concluzii scrise de către părți;
b) Repunerea pe rol a cauzei, cu citarea partilor;
c) Repunerea pe rol a cauzei, fără citarea părților.
48. Perimarea cererii de chemare în judecată:
a) Intervine daca cererea a rămas în nelucrare timp de 6 luni;
b) Se constată din oficiu sau la cererea părții interesate;
c) Nu poate fi ridicată pentru prima oara la instanța de apel.
49. Partea care pretinde cheltuieli de judecată:
a) Trebuie sa facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data
deschiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei;
b) Trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data
închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei;
c) Trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai tarziu la data
pronunțării hotărârii judecătorești.
50. În virtutea principiului rolului activ, judecătorul:
a) Este îndreptățit să ceară părților să prezinte explicații, oral sau în scris, chiar dacă nu sunt
menționate în cererea de chemare în judecată;
b) Poate schimba, în orice situație, temeiul juridic al cererii de chemare în judecată;
c) Poate dispune administrarea și a altor probe decât cele solicitate de părți, numai în măsura
în care părțile sunt de acord.
51. Cererea accesorie:
a) Este aceea a cărei soluționare depinde de soluția dată unui capăt de cerere principal;

b) Este aceea prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare;
c) Este acea cerere care poate fi formulată și pe cale principală, dar partea alege să o formuleze
în cadrul unui proces aflat în curs de desfășurare.
52. Sunt condiții de exercitare a acțiunii civile:
a) Părțile, obiectul, cauza;
b) Pretenția concretă dedusă judecății, interesul, dreptul care întotdeauna trebuie să fie actual
la momentul formulării cererii de chemare în judecată, capacitatea procesuală, calitatea
procesuală;
c) Formularea unei pretenții, interesul, calitatea procesuală, capacitatea procesuală.
53. 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 excepții și de a
propune probe.
54. Cererea reconvențională:
a) Este de competența instanței sesizate cu cererea principală;
b) Este o cerere accesorie;
c) Poate fi formulată și oral, la primul termen de judecată.
55. Excepția lipsei de interes:
a) Este o excepție absolută;
b) Este o excepție de procedură;
c) Este o excepție relativă.
56. Obiectul probei:
a) Revine reclamantului;
b) Este reprezentat de faptele juridice care tind la dovedirea raportului juridic litigios;
c) Include norma juridică, în vigoare în România, aplicabilă în speță.
57. Procedura falsului:
a) Poate fi folosită doar în cazul înscrisurilor autentice;
b) Poate fi folosită doar în cazul înscrisurilor sub semnătură privată;
c) Poate fi folosită în cazul înscrisurilor autentice și a înscrisurilor sub semnătură privată.
58. În cazul ordonanței președințiale:
a) Sunt admisibile orice mijloace de probă;
b) Nu sunt admisibile probele a căror administrare necesită timp îndelungat;
c) O expertiză este întotdeauna admisibilă.
59. Reclamantul poate renunța la judecata cererii de divorț:
a) În tot cursul judecății, chiar dacă pârâtul se împotrivește;
b) În tot cursul judecății, doar dacă pârâtul nu se împotrivește;
c) Doar în fața primei instanțe.

60. Dacă în cuprinsul hotărârii judecătorești există erori referitoare la susținerile
părților, acestea pot solicita:
a) Îndreptarea hotărârii;
b) Completarea hotărârii;
c) Lămurirea hotărârii.

DECAN,
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