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1. Cererea de recuzare:
a) poate fi făcută în scris sau verbal;
b) este admisibilă dacă este formulată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de
incompatibilitate;
c) determină suspendarea judecății cauzei.
Răspuns corect: a)
2. Îndreptarea neregularităților actului de procedură:
a) este posibila doar in masura in care legea nu indica in mod clar sanctiunea expresa
aplicabila;
b) se dispune cu acordul expres al tuturor părţilor;
c) este posibila iar actul de procedura nu va fi anulat daca pana la momentul pronuntarii
asupra exceptiei de nulitate a disparut cauza acesteia.
Răspuns corect: c)
3. Spre deosebire de cererea de chemare în garanţie, cererea de intervenţie voluntară
principală:
a) poate fi formulată şi direct în apel, cu acordul expres al tuturor părţilor;
b) va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
c) nu este supusă procedurii de regularizare.
Răspuns corect: a)
4. Înalta Curte de Casație și Justiție judecă:
a) apelurile împotriva hotărârilor pronunțate de Curțile de Apel în prima instanță;
b) cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept
c) toate cererile de stramutare.
Răspuns corect: b)
5. Perimarea:
a) cererii de chemare în judecată poate fi invocată pentru prima dată în apel;
b) se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului
de către partea care justifică interes;
c) nu poate privi o cerere de recurs.
Răspuns corect: b)

6. Intervine suspendarea de drept a judecății:
a) când amândouă părțile o cer;
b) cererii de chemare ȋn garanție până la soluționarea cererii principale, în cazul disjungerii
cererii de chemare în garanție de cererea principală.
c) dacă o parte a denunțat ca fals un ȋnscris prezentat în proces și este indicat autorul falsului
sau complicele acestuia.
Răspuns corect: b)
7. Cererea de pronunțare a unei hotărâri care să țină loc de contract este de competența:
a) instanței de la locul situării bunului;
b) instanței de la sediul sau domiciliul pârâtului;
c) tribunalului, dacă bunul are o valoare de 300000 de lei.
Răspuns corect: b)
8. Nu poate fi martor într‐un proces civil, nici dacă părțile convin expres în acest sens:
a) cel condamnat pentru mărturie mincinoasă;
b) soțul sau fostul soț al uneia dintre părți;
c) persoana aflată în dușmănie cu una dintre părți.
Răspuns corect: a)
9. Termenul de apel curge:
a) de la comunicarea hotărârii pentru partea care a declarat apel înainte ca hotărârea să‐I fie
comunicată;
b) de la pronunțare pentru procuror când a participat la judecarea cauzei;
c) de la comunicare pentru procuror când a participat la judecarea cauzei.
Răspuns corect: a)
10. Renunțarea la judecată:
a) nu este supusă niciunei căi de atac;
b) făcută de un reclamant este opozabilă și celorlalți reclamanți;
c) dacă este făcută înainte de comunicarea cererii de chemare în judecată, nu este necesar
acordul pârătului.
Răspuns corect: c)

