
 

 

PARTEA GENERALĂ 

Grilele pot avea unul sau două răspunsuri corecte. 



 
 



§1. Teste grilă 

1. Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau 
inculpatului are loc: 

a) în caz de achitare; 
b) în caz de renunţare la urmărirea penală; 
c) în caz de amnistie antecondamnatorie. 
 
2. Stingerea acţiunii penale se poate realiza: 
a) în cazul urmăririi penale, prin clasare sau prin renunţare la 

urmărirea penală în condiţiile legii; 
b) în faza de judecată, prin pronunţarea unei hotărâri nedefi-

nitive de condamnare; 
c) în cursul judecăţii prin achitare, stabilită prin hotărâre defi-

nitivă. 
 
3. Drepturile persoanei vătămate sunt: 
a) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată; 
b) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire 

la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă; 
c) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire 

la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a 
indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electro-
nică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie 
comunicate. 

 
4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (I.C.C.J.) judecă în primă 

instanţă: 
a) infracţiunile săvârşite de senatori, deputaţi, membri din 

România în Parlamentul European; 
b) infracţiunile săvârşite de judecătorii curţilor de apel; 
c) infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie (I.C.C.J.). 
 
5. Funcţiile judiciare se pot exercita: 
a) întotdeauna din oficiu; 
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b) din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel; 
c) împreună, neexistând nicio formă de incompatibilitate.  
 
6. În baza principiului aflării adevărului organele judiciare: 
a) strâng probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea inculpa-

tului; 
b) au obligaţia de a strânge şi a administra probe atât în fa-

voarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului; 
c) desfăşoară toate activităţile expres prevăzute de lege. 
 
7. În baza caracterului echitabil şi a termenului rezonabil al 

procesului penal: 
a) organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea pe-

nală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a dreptu-
rilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali; 

b) procesul penal se desfăşoară cu celeritate; 
c) organele judiciare desfăşoară urmărirea penală şi judecata în 

scopul aflării adevărului. 
 
8. Calitatea de suspect se dobândeşte: 
a) odată cu începerea urmăririi penale in rem şi in personam; 
b) când urmărirea penală a fost începută in rem, iar procurorul, 

constatând că există date şi probe că o anumită persoană a să-
vârşit fapta, dispune ca aceasta să se efectueze în continuare faţă 
de persoana respectivă; 

c) odată cu înregistrarea plângerii la organul de urmărire pe-
nală. 

 
9. Suspectul are următoarele drepturi: 
a) dreptul de a participa la întreaga activitate de urmărire pe-

nală; 
b) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este 

cercetat şi încadrarea juridică a acesteia; 
c) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile 

legii, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii. 
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10. Suspectul are aceleaşi drepturi: 
a) cu ale părţii responsabile civilmente care răspunde solidar 

alături de el; 
b) cu drepturile învinuitului; 
c) cu drepturile inculpatului, dacă legea nu prevede altfel. 
 
11. Persoana vătămată este: 
a) persona care exercită acţiunea penală în cadrul procesului 

penal; 
b) persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau mo-

rală prin fapta penală; 
c) persoana prejudiciată în orice fel, în cadrul procesului penal. 
 
12. Partea civilă poate renunţa la pretenţiile civile: 
a) în tot sau în parte; 
b) numai în parte; 
c) nu mai poate renunţa câtă vreme au fost formulate. 
 
13. Partea civilă poate renunţa la pretenţiile civile: 
a) pe tot parcursul procesului penal; 
b) până la terminarea dezbaterilor în apel; 
c) până la terminarea dezbaterilor în primă instanţă. 
 
14. Inculpatul poate încheia cu partea civilă şi cu partea res-

ponsabilă civilmente: 
a) numai un acord de mediere; 
b) o tranzacţie sau un acord de mediere; 
c) o recunoaştere care ţine loc de exercitare a acţiunii civile. 
 
15. Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte 

acţiunea civilă: 
a) toate drepturile recunoscute de lege unei părţi din procesul 

civil; 
b) toate drepturile prevăzute de lege pentru partea civilă; 
c) toate drepturile prevăzute de lege pentru inculpat. 
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16. Acţiunea penală se pune în mişcare: 
a) prin rechizitoriu, ordonanţă, declaraţie orală; 
b) prin ordonanţă şi declaraţie orală; 
c) prin actul de inculpare prevăzut de lege. 
 
17. Condiţiile punerii în mişcare a acţiunii penale sunt: 
a) existenţa indiciilor şi a probelor din care rezultă presupune-

rea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune; 
b) existenţa faptei şi a făptuitorului; 
c) existenţa probelor din care rezultă presupunerea rezonabilă 

că o persoană a săvârşit o infracţiune şi inexistenţa cazurilor pre-
văzute de art. 16 NCPP. 

 
18. Printre cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exer-

citarea acţiunii penale se numără şi: 
a) lipseşte plângerea, autorizarea sau sesizarea organului com-

petent, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale; 
b) a intervenit amnistia, reabilitarea, prescripţia, decesul sus-

pectului ori a inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea 
suspectului ori inculpatului persoană juridică; 

c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea. 
 
19. Acţiunea penală se stinge: 
a) numai în faza de judecată; 
b) pe tot parcursul procesului penal; 
c) în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii. 
 
20. Procesul penal poate continua la cererea suspectului sau a 

inculpatului: 
a) în caz de amnistie, prescripţie sau deces; 
b) în caz de amnistie, prescripţie, retragere a plângerii preala-

bile; 
c) în caz de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de neim-

putabilitate. 
 
21. Acţiunea penală se exercită: 
a) de Ministerul Public şi Ministerul Justiţiei; 


