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SIMULARE 
EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT 

 
 
 

 
 
 

OEPA 
 

A.S.-V. 1. Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale: 
a. principiul legalităţii, principiul independenţei, principiul autonomiei şi descentralizării, principiul 

garantării secretului profesional; 
b. principiul loialităţii, principiul independenţei, principiul libertăţii, principiul autonomiei şi descentra-

lizării, principiul păstrării secretului profesional; 
c. principiul legalităţii, principiul libertăţii, principiul independenţei, principiul autonomiei şi descentra-

lizării, principiul păstrării secretului profesional. 
 

A.S.-V. 2. În ceea ce priveşte identitatea clientului său sau a persoanei care îi încredinţează cazul: 
a. avocatul are dreptul de a-i verifica identitatea exactă; 
b. avocatul are obligaţia de a-i verifica identitatea exactă; 
c. avocatul nu poate să-i verifice identitatea exactă. 
 

A.S.-V. 3. În situaţia în care comunicarea informaţiilor pe care avocatul le deţine în legătură cu cazul 
clientului contravin interesului personal al avocatului: 

a. avocatul are dreptul să nu comunice aceste informaţii clientului, fiind obligat doar să renunţe la 
mandatul primit şi să-l informeze pe client despre această renunţare; 

b. avocatul are dreptul să comunice aceste informaţii clientului, putând să renunţe la mandatul primit 
şi să-l informeze pe client despre această renunţare;  

c. avocatul este obligat să comunice clientului aceste informaţii. 
 

A.S.-V. 4. Aportul în numerar este obligatoriu la formarea capitalului social al: 
a. cabinetului individual de avocat; 
b. societăţii civile profesionale; 
c. societăţii profesionale cu răspundere limitată. 
 

A.S.-V. 5. Adunarea generală a baroului alege: 
a. decanul baroului; 
b. prodecanul baroului; 
c. membrii consiliului baroului. 
 

A.S.-V. 6. Avocatul: 
a. poate accepta din partea unul alt avocat sau a unui terţ un onorariu, un comision sau o compen-

saţie pentru faptul că a recomandat un avocat unui client sau că a trimis un client la un avocat; 
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b. nu poate vărsa un onorariu, un comision sau o altă compensaţie în contrapartidă pentru că i-a fost 
procurat un caz; 

c. poate retroceda onorarii pentru încredinţarea parţială sau totală a unei cauze în cadrul raporturilor 
de conlucrare profesională cu alţi avocaţi. 

 
A.S.-V. 7. Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată de un avocat definitiv: 

a. cu o vechime de 6 ani de la definitivarea în profesie; 
b. cu o vechime de 6 ani de la primirea în profesie; 
c. care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită. 
 

A.S.-V. 8. În vederea stabilirii temporare a sediului pentru societăţi: 
a. avocatul va întocmi şi semna cu reprezentantul societăţii un contract de locaţiune sau de 

comodat; 
b. avocatul va întocmi şi semna cu reprezentantul societăţii un contract de asistenţă juridică având 

acest obiect; 
c. perioada pentru care sediul societăţii este stabilit la sediul profesional al avocatului poate fi de 

maximum un an. 
 

A.S.-V. 9. Atrage nevalabilitatea contractului de asistenţă juridică, dacă s-a produs o vătămare ce nu 
poate fi altfel remediată, lipsa elementelor referitoare la: 

a. obiectul contractului; 

b. onorariul; 

c. modul de soluţionare a litigiilor dintre avocat şi client. 
 

A.S.-V. 10. Beneficiarul ajutorului public judiciar: 
a. poate renunţa sau refuza din orice motiv serviciile avocatului care asigură asistenţa judiciară, 

solicitând înlocuirea acestuia şi acordarea asistenţei judiciare, cuvenită în baza ajutorului public 
judiciar, de către un alt avocat; 

b. nu poate renunţa sau refuza serviciile avocatului care asigură asistenţa judiciară, sub sancţiunea 
pierderii ajutorului public judiciar acordat; 

c. poate renunţa sau refuza, doar din motive justificate, serviciile avocatului care asigură asistenţa 
judiciară. 

 
A.S.-V. 11. Cu privire la cauza care i-a fost încredinţată: 

a. avocatul nu poate niciodată fi ascultat ca martor şi furniza relaţii niciunei autorităţi sau persoane; 

b. avocatul poate fi ascultat ca martor şi poate furniza relaţii unei autorităţi sau persoane doar dacă 
are o aprobare scrisă, expresă şi prealabilă din partea consiliului baroului; 

c. avocatul poate fi ascultat ca martor şi poate furniza relaţii unei autorităţi sau persoane doar dacă 
are o aprobare scrisă, expresă şi prealabilă din partea clientului său. 

 
A.S.-V. 102. Avocatul D.B. din Baroul Bucureşti a făcut obiectul unei acţiuni disciplinare formulate de 

către Consiliul Baroului Bucureşti pentru comiterea unei abateri disciplinare constând în 
instigarea la comiterea infracţiunii de fals. Comisia de disciplină constituită la nivelul 
Baroului Bucureşti decide aplicarea avocatului D.B. a sancţiunii disciplinare a mustrării 
conform art. 89 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011, actualizată. Decizia 
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disciplinară a Comisiei disciplinare de la nivelul Baroului Bucureşti poate fi atacată de 
către: 

a. decanul Baroului Bucureşti; 

b. consiliul Baroului Bucureşti; 

c. preşedintele UNBR. 
 

A.S.-V. 13. În ceea ce priveşte perioadele de repaus anual pentru recuperarea capacităţii de muncă: 
a. fiecare formă de exercitare a profesiei este liberă să stabilească perioadele de repaus anual 

pentru fiecare avocat care activează în cadrul său; 
b. fiecare formă de exercitare a profesiei are obligaţia de a notifica prealabil baroului începerea şi 

durata estimată a fiecărei perioade de repaus, pentru fiecare avocat; 
c. în toate contractele de asistenţă juridică, avocatul are obligaţia să-şi asigure substituirea în 

perioadele de repaus anual. 
 

A.S.-V. 14. Avocatul colaborator al unei forme de exercitare a profesiei: 
a. nu are dreptul la clientelă proprie; 
b. are dreptul la clientelă proprie în cadrul formei de exercitare a profesiei la care colaborează; 
c. este răspunzător personal faţă de clientela proprie. 
 

A.S.-V. 15. Avocatul nu îşi poate exercita profesia, în acelaşi timp, în mai multe forme de exercitare a 
profesiei: 

a. cu excepţia societăţii civile profesionale cu răspundere limitată, care poate fi constituită prin aso-
cierea a cel puţin doi avocaţi definitivi, indiferent dacă deţin sau nu ori dacă aparţin sau nu unei 
alte forme de exercitare a profesiei; 

b. cu excepţia cabinetelor grupate, avocatul făcând simultan parte atât din cabinetul propriu indi-
vidual, cât şi din cabinetele grupate; 

c. fără nicio excepţie. 
 

A.S.-V. 16. Este nedemn de a fi avocat: 
a. cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea 

unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; 
b. cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare cu executare 

pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate; 
c. cel care exercită o ocupaţie care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau 

bunele moravuri. 
 

A.S.-V. 17. Societatea A. SRL încheie un contract cu avocatul L.B. din Baroul Arad, pentru redactarea 
întâmpinării şi reprezentarea acesteia la termenul de judecată din 26 septembrie 2016 în 
faţa Tribunalului Arad, achitând, cu ocazia semnării contractului de asistenţă juridică, un 
avans de onorariu şi de cheltuieli. A doua zi, avocatul primeşte o notificare din partea 
clientului său de denunţare unilaterală a contractului de asistenţă juridică. Ca urmare a 
încetării contractului de asistenţă juridică: 

a. avocatul L.B. va putea să păstreze avansul de onorariu, dar va trebui să restituie clientului avansul 
de cheltuieli; 

b. avocatul L.B. va putea să păstreze atât avansul de onorariu, cât şi avansul de cheltuieli; 
c. sumele avansate vor fi returnate clientului dacă, până la momentul încetării contractului de asis-

tenţă juridică, avocatul nu a exercitat activităţile pentru care i se plătise anticipat onorariu sau nu a 
efectuat respectiva cheltuială. 
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A.S.-V. 18. Avocatul: 
a. va respecta opţiunile clientului în ceea ce priveşte scopul şi finalitatea asistenţei şi reprezentării; 
b. este obligat să urmeze toate tehnicile şi procedurile legale indicate în mod expres de către client; 

c. nu este obligat să urmeze acele tehnici şi proceduri legale indicate arbitrar de client. 
 

A.S.-V. 19. Formele de exercitare a profesiei pot fi înstrăinate prin acte între vii către: 
a. avocaţi definitivi; 

b. avocaţi stagiari; 

c. avocaţi aflaţi în exerciţiul profesiei. 
 

A.S.-V. 20. Atunci când este desemnat, avocatul: 
a. poate acorda asistenţă juridică gratuită; 

b. are dreptul să acorde asistenţă juridică gratuită; 

c. are obligaţia să acorde asistenţă juridică gratuită. 
 
 
Drept civil 
 

L.-C.G.  21. Minorul de 15 ani poate încheia personal şi singur următoarele acte, fără vreo aprobare, 
încuviinţare sau autorizare:  

a. un contract de asigurare a unui bun, la cel mai bun preţ de pe piaţă;  

b. recunoaşterea paternităţii unui copil din afara căsătoriei; 

c. acceptarea unei oferte de donaţie. 
 
L.-C.G.  22. În anul 2008, A i-a vândut lui C un bun comun, fără acordul lui B, celălalt coproprietar. În 

cadrul partajul convenţional realizat în anul 2010, părţile au stabilit ca acel bun să-i fie 
atribuit lui A. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: 

a. C va fi recunoscut drept proprietar începând cu anul 2008; 

b. dreptul lui C nu poate fi recunoscut retroactiv, partajul producând efecte constitutive de drepturi; 

c. până la realizarea partajului, dreptul lui C este anulabil, în măsura în care acesta nu a avut 
cunoştinţă de lipsa calităţii de proprietar exclusiv a lui A. 

 
C.M. 23. Părţile pot conveni asupra cuantumului, modalităţilor de executare şi asupra scadenţei 

prestaţiilor de întreţinere, după cum urmează: 
a. fie în natură, fie prin plata unei pensii, fie într-o formă mixtă; 

b. fie printr-o sumă globală pentru o perioadă mai îndelungată, fie pentru toată perioada în care este 
datorată; 

c. în sensul modificării întreţinerii stabilite anterior doar pe cale judecătorească, prin apel la instanţa 
de tutelă. 

 
C.M.  24. Dreptul beneficiarului unui drept de preempţiune convenţional se poate transmite:  

a. prin acte inter vivos;  

b. prin acte inter vivos sau mortis causa;  

c. în principiu, acest drept nu poate fi transmis. 



Simulare examenul de primire în profesia de avocat 

 11 

C.M.  25. Divorţul pronunţat anterior intrării în vigoare a Codului civil: 
a. produce efectele divorţului prin acordul soţilor prevăzut de art. 373 lit. a) C. civ., dacă sunt 

îndeplinite condiţiile art. 374 alin. (1) C. civ.: „Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat 
indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie”; 

b. produce efectele divorţului determinat de vătămarea gravă a raporturilor dintre soţi prevăzut de 
art. 373 lit. b) C. civ., dacă sunt îndeplinite condiţiile art. 379 alin. (1) C. civ.: „În cazul prevăzut la 
art. 373 lit. b), divorţul se poate pronunţa dacă instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în 
destrămarea căsătoriei”; 

c. produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunţat hotărârea judecătorească 
rămasă irevocabilă. 

 
L.-C.G.  26. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: 

a. în litigiile privind bunuri care nu fac parte din domeniul public al statului, în proces va sta unitatea 
administrativ-teritorială din al cărei patrimoniu face parte bunul respectiv sau orice altă persoană 
juridică în măsura în care invocă un drept asupra bunului respectiv; 

b. numai statul şi unităţile administrativ-teritoriale au posibilitatea să înstrăineze bunurile din 
domeniul public; 

c. regiile autonome şi instituţiile publice cărora le-a fost constituit un drept de administrare pot folosi 
şi dispune de acele bunuri în condiţiile legii.  

 
C.M.  27. A se căsătoreşte la vârsta de 16 ani. Ulterior, se constată nulitatea căsătoriei şi reaua-credinţă 

a acestuia. Hotărârea instanţei este definitivă înainte ca A să împlinească 18 ani. În aceste 
condiţii: 

a. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A păstrează capacitatea deplină de exerciţiu dobândită prin 
căsătorie; 

b. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A redevine persoană cu capacitate restrânsă de exerciţiu, 
ceea ce reactivează protecţia părintească; 

c. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A păstrează doar deplina capacitate succesorală. 
 
L.-C.G.  28. Dacă în martie 2012 A i-a împrumutat lui B o maşină de tuns iarba pentru un an de zile şi 

acesta a refuzat să i-o restituie, atunci: 
a. A poate să introducă împotriva lui B o acţiune personală cel târziu în martie 2016; 

b. A poate să introducă împotriva lui B o acţiune întemeiată pe dreptul de proprietate chiar şi în 
martie 2022; 

c. dacă acţiunea personală a fost respinsă ca prescrisă, acţiunea în revendicare ulterioară va putea 
fi respinsă ca urmare a invocării de către B a autorităţii de lucru judecat.  

 
C.M.  29. Dacă la moştenire vin un frate uterin, un frate consangvin şi tatăl lui de cuius: 

a. tatăl ia 1/4, fraţii 3/4; 

b. tatăl ia 1/3, fiecare frate 1/3; 

c. tatăl ia 1/2, colateralii privilegiaţi 1/2. 
 

C.M.  30. În ceea ce priveşte dreptul la prestaţia compensatorie: 
a. soţul interesat poate formula o cerere de acordare a acestei prestaţii şi pe cale separată divorţului;  

b. acesta poate fi valorificat şi în procedura notarială a divorţului; 

c. acesta nu poate fi valorificat decât odată cu divorţul. 
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L.-C.G.  31. Dacă A îi datorează lui B o sumă de bani, A se poate elibera valabil: 
a. compensând această sumă cu o creanţă pe care o are faţă de C, în condiţiile în care B trebuia să 

îi restituie aceeaşi sumă de bani lui C; 
b. prin predarea unei bijuterii de aceeaşi valoare cu suma datorată;  
c. invocând o datorie pe care B o are faţă de A de o valoare mai mare, chiar dacă B obţinuse un 

termen de graţie pentru plata acesteia, caz în care B îi va rămâne dator lui A pentru diferenţă. 
 
L.-C.G.  32. Remiterea de datorie poate fi realizată: 

a. printr-un act cu titlu oneros, caz în care produce efectele unei novaţii prin schimbarea obiectului 
obligaţiei; 

b. printr-un act cu titlu gratuit între vii, caz în care este asimilată donaţiei, deci trebuie să fie realizată 
prin înscris autentic; 

c. în favoarea unui fideiusor, caz în care prestaţia pe care a primit-o creditorul pentru a-l elibera se 
va imputa asupra datoriei. 

 
C.M.  33. Tranzacţia nu poate fi anulată/constatată nulă pentru: 

a. descoperirea ulterioară în arhivele statului de înscrisuri necunoscute de una dintre părţi la data 
încheierii contractului; 

b. încheierea sa în vederea executării unui act anulabil, a cărei cauză de anulabilitate nu era cunos-
cută niciunei părţi; 

c. încheierea sa pe baza unor înscrisuri dovedite ulterior ca fiind false. 
 
L.-C.G.  34. Pe terenul aparţinând lui C, numitul A a ridicat un garaj alipit de zidul casei învecinate 

aparţinând lui B, fără respectarea normativelor tehnice, ceea ce a condus la dezagregarea 
acestuia, afectând şi peretele lui B, astfel că: 

a. C va putea fi ţinut răspunzător, în calitate de proprietar, pentru prejudiciul cauzat lui B, pe temeiul 
răspunderii pentru ruina edificiului, dacă A locuieşte în calitate de superficiar în casa învecinată cu 
cea a lui B;  

b. B va putea să se îndrepte împotriva lui C, proprietarul casei învecinate, pentru repararea preju-
diciului cauzat, dacă A locuia în casa lui C în calitate de locatar;  

c. în ipoteza de la lit. b, C va putea să se îndrepte cu o acţiune în regres împotriva lui A, numai în 
măsura în care dovedeşte că ruina s-a datorat lipsei de întreţinere a garajului. 

 
C.M.  35. Soţul supravieţuitor: 

a. este chemat la moştenire în concurs cu toate clasele de moştenitori; 
b. dobândeşte o cotă de 1/3 din moştenire în concurs cu ascendenţii privilegiaţi sau colateralii 

privilegiaţi; 
c. nu poate dobândi obiecte aparţinând gospodăriei casnice dacă vine la moştenire în concurs cu 

clasa I de moştenitori. 
 

L.-C.G.  36. Se vor aplica regulile din materia gestiunii de afaceri dacă: 
a. cumpărătorul cere obligarea vânzătorului la plata cheltuielilor de reparaţie a bunului vândut, pe 

care i l-a restituit ca urmare a anulării contractului; 
b. ulterior efectuării reparaţiilor efectuate de către gerant a autoturismului aparţinând geratului, 

imobilul a fost distrus într-un incendiu; 
c. gerantul a început gestiunea fără ştirea gerantului şi a continuat-o fără a ţine cont de împotrivirea 

acestuia.  


