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TITLUL I  

Teste-grilă. Procedură penală. Partea generală 

C a p i t o l u l  I  

Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale1 

1. În conformitate cu prevederile Noului Cod de procedur  penal , în procesul 
penal se exercit : 

a) trei func ii judiciare; 
b) dou  func ii judiciare; 
c) patru func ii judiciare. 
 
2. În desf şurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare: 
a) este incompatibil  cu exercitarea unei alte func ii judiciare, f r  excep ie; 
b) este incompatibil  cu exercitarea unei alte func ii judiciare, cu excep ia func iei de 

dispozi ie asupra drepturilor şi libert ilor fundamentale ale persoanei în faza de urm rire 
penal , care este compatibil  cu func ia de judecat ; 

c) este incompatibil  cu exercitarea unei alte func ii judiciare, cu excep ia func iei de 
verificare a legalit ii trimiterii ori netrimiterii în judecat , care este compatibil  cu func ia 
de judecat . 

 
3. Potrivit principiului prezumţiei de nevinov ţie: 
a) dup  administrarea întregului probatoriu, orice îndoial  în formarea convingerii 

organelor judiciare se interpreteaz  în defavoarea suspectului sau inculpatului; 
b) orice persoan  este considerat  nevinovat  pân  la stabilirea vinov iei sale 

printr-o hot râre penal  chiar nedefinitiv ; 
c) dup  administrarea întregului probatoriu, orice îndoial  în formarea convingerii 

organelor judiciare se interpreteaz  în favoarea suspectului sau inculpatului. 
 
4. În cadrul procesului penal: 
a) cet enii români apar inând minorit ilor na ionale au dreptul s  se exprime în 

limba matern  în fa a instan elor de judecat , actele procedurale întocmindu-se în limba 
român ; 

b) p r ilor şi subiec ilor procesuali care nu vorbesc sau nu în eleg limba român  ori 
nu se pot exprima li se asigur , contra cost, posibilitatea de a lua cunoştin  de piesele 
dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instan , prin interpret; 

c) actele procedurale nu se întocmesc numai în limba român . 

                                                            
1 Fiecare gril  are unul sau maximum dou  r spunsuri corecte; nu pot fi corecte toate cele trei variante de 

r spunsuri sau niciunul dintre acestea. 
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5. Prezumţia de nevinov ţie: 
a) reprezint  o prezum ie absolut  ce poate fi r sturnat  numai printr-o hot râre 

penal  definitiv ; 
b) nu este consacrat  expres în Noul Cod de procedur  penal ; 
c) este consacrat  expres de Constitu ia României. 
 
6. Conform Noului Cod de procedur  penal , exercitarea funcţiilor judiciare: 
a) nu poate fi realizat  de c tre organele de urm rire penal ; 
b) se realizeaz  din oficiu, în afar  de cazul când, prin lege, se dispune altfel; 
c) nu implic , în toate cazurile, imposibilitatea cumul rii oric rora dintre acestea de 

c tre aceeaşi persoan . 
 
7. Potrivit Noului Cod de procedur  penal , dreptul la ap rare: 
a) este recunoscut numai subiec ilor procesuali principali; 
b) trebuie s  fie, întotdeauna, exercitat cu bun -credin , potrivit scopului pentru care 

a fost recunoscut de lege; 
c) nu este garantat tuturor participan ilor în procesul penal. 
 
8. În cadrul procesului penal, procurorul: 
a) nu este unicul titular al func iei de acuzare; 
b) poate renun a la exercitarea ac iunii penale dac , în raport cu elementele concrete 

ale cauzei, nu exist  un interes public în realizarea obiectului acesteia; 
c) nu poate s  renun e, în nicio ipotez , la exercitarea ac iunii penale. 
 
9. Are dreptul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prev zute de lege, 

orice persoan  faţ  de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului penal: 
a) o m sur  restrictiv  de libertate; 
b) o m sur  privativ  de libertate; 
c) o m sur  restrictiv  de libertate sau o m sur  privativ  de libertate. 
 
10. În conformitate cu principiul prezumţiei de nevinov ţie, pe parcursul fazei 

de urm rire penal , suspectul este considerat nevinovat pân  la momentul: 
a) punerii în mişcare a ac iunii penale; 
b) sesiz rii instan ei de judecat ; 
c) niciuna dintre variantele de sus. 
 
11. Reprezint  limite ale principiului fundamental al afl rii adev rului: 
a) aplicarea principiului non reformatio in peius, în ipoteza judec rii unei c i de atac; 

b) existen a unui impediment la punerea în mişcare sau la exercitarea ac iunii penale; 
c) neexercitarea rolului activ de c tre instan a de judecat .  
 
12. Prezumţia de nevinov ţie: 
a) constituie o prezum ie relativ ; 
b) este consacrat  expres de Constitu ia României; 
c) reprezint  o prezum ie absolut  ce poate fi r sturnat  numai printr-o hot râre 

penal  definitiv . 
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13. Constituie o înc lcare a prezumţiei de nevinov ţie: 
a) prelungirea m surii arest rii preventive; 
b) participarea procurorului de caz la o conferin  de pres  în cadrul c reia afirm  c  

inculpatul este autorul infrac iunii de omor; 
c) dispunerea intercept rii comunic rilor.  
 
14. Prezumţia de nevinov ţie: 
a) poate fi înc lcat  şi dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de achitare; 
b) constituie numai o garan ie procedural , nu şi un veritabil drept subiectiv; 
c) se poate înc lca prin comportamentul unui judec tor sau al unei instan e, cât şi 

prin comportamentul reprezentantului unui organ nejudiciar.  
 
15. Se impune ascultarea prin intermediul interpretului în ipoteza în care per-

soana audiat  este: 
a) cet ean str in, chiar dac  vorbeşte limba român ; 
b) cet ean român, apar inând minorit ii maghiare, care deşi cunoaşte limba român  

inten ioneaz  s  se exprime în limba matern ; 
c) cet ean român, care nu se poate exprima în limba român .  
 
16. Dreptul la ap rare se poate exercita prin: 
a) substitui ii procesuali; 
b) sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii; 
c) exercitarea c ilor de atac. 
 
17. Asupra actelor şi m surilor din cadrul urm ririi penale, care restrâng drep-

turile şi libert ţile fundamentale ale persoanei, dispune: 
a) judec torul de camer  preliminar ; 
b) judec torul desemnat cu atribu ii în acest sens, cu excep ia cazurilor prev zute de 

lege; 
c) procurorul. 
 
18. Reprezint  garanţii în vederea asigur rii efectivit ţii principiului legalit ţii 

procesului penal: 
a) aplicarea sanc iunii amenzii judiciare; 
b) aplicarea sanc iunii nulit ii actelor procesuale sau procedurale nelegale; 
c) dreptul la ap rare.  
 
19. Urm rirea penal  parcurge:  
a) trei etape procesuale; 
b) dou  faze procesuale; 
c) dou  etape procesuale. 
 
20. Prezumţia de nevinov ţie nu este r sturnat  în ipoteza în care: 
a) exist  probe certe de vinov ie; 
b) inculpatul nu şi-a dovedit nevinov ia, îns  nici organele judiciare nu au admi-

nistrat probe din care s  reias , cu certitudine, vinov ia acestuia; 
c) în urma administr rii tuturor probelor, exist  îndoial  asupra vinov iei incul-

patului. 
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21. Constituie principii ale procesului penal, consacrate expres de Noul Cod de 
procedur  penal : 

a) garantarea dreptului de ap rare; 
b) garantarea dreptului la libertate şi siguran ; 
c) principul rolului activ. 
 
22. În cadrul procesului penal: 
a) limba oficial  nu este doar limba român ; 
b) este asigurat  p r ilor şi altor persoane chemate în cadrul procesului penal 

folosirea limbii materne, îns  doar în unit ile administrativ-teritoriale locuite şi de 
popula ie de na ionalitate diferit  de cea român ; 

c) în cazurile în care asisten a juridic  este obligatorie, suspectului sau inculpatului i 
se asigur  în mod gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea 
preg tirii audierii, a introducerii unei c i de atac sau a oric rei alte cereri ce ine de 
solu ionarea cauzei. 

 
23. Legea procesual penal : 
a) nu se aplic  în baza principiului activit ii; 
b) se aplic  retroactiv în toate cazurile în care este mai favorabil ; 
a) poate ultraactiva, în ipoteza în care exist  o prevedere în acest sens în dispozi iile 

tranzitorii ale legii. 
 
24. Prezumţia de nevinov ţie: 
a) presupune c  oric rei persoane îi incumb  obliga ia de a-şi proba nevinov ia; 
b) presupune c  orice individ este considerat nevinovat pân  la momentul stabilirii 

vinov iei sale printr-o hot râre penal  definitiv ; 
c) ca drept subiectiv, este protejat  şi prin incriminarea inducerii în eroare a organelor 

judiciare (art. 268 NCP). 
 
25. Prezumţia de nevinov ţie: 
a) este garantat  prin reglementarea separa iei func iilor judiciare; 
b) nu poate fi înc lcat  dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de achitare; 
c) îşi g seşte aplicabilitatea, de cele mai multe ori, ca regul  de prob . 
 
26. În exercitarea funcţiei de dispoziţie asupra drepturilor şi libert ţilor 

fundamentale ale persoanei în faza de urm rire penal , judec torul de drepturi şi 
libert ţi: 

a) nu poate solu iona cererea inculpatului, fa  de care s-a luat m sura arestului la 
domiciliu, de a-i permite acestuia p r sirea imobilului; 

b) se pronun  cu privire la înlocuirea m surii arestului la domiciliu cu m sura 
arest rii preventive; 

c) se pronun  cu privire la solu ionarea contesta iei formulate împotriva ordonan ei 
procurorului vizând m surile asigur torii. 
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27. În cadrul fazei de camer  preliminar : 
a) judec torul de camer  preliminar  evalueaz  temeinicia sau netemeinicia trimiterii 

în judecat ; 
b) inculpatul nu poate contesta temeinicia acuza iei formulate de procuror; 
c) procedura este nepublic , necontradictorie şi scris . 
 
28. Cu privire la prezumţia de nevinov ţie: 
a) înc lcarea acestei prezum ii, ca drept subiectiv, conduce la aplicarea sanc iunii 

nulit ii actelor prin care a fost adus  atingere dreptului protejat; 
b) este suficient pentru înc lcarea acesteia, chiar şi în absen a unei constat ri formale, 

s  existe motive care s  sugereze c  instan a îl priveşte pe acuzat ca pe un vinovat; 
c) înc lcarea acestei prezum ii, ca drept subiectiv, poate conduce la angajarea r s-

punderii delictuale a autorit ii sau persoanei vinovate, în ipoteza în care este adus  atingere 
onoarei sau reputa iei. 

 
29. Pentru a se putea invoca incidenţa ne bis in idem, trebuie îndeplinite urm -

toarele condiţii: 
a) noul proces penal s  se îndrepte împotriva aceleiaşi persoane; 
b) noul proces penal s  priveasc  fapte identice, ori fapte care sunt în mod substan ial 

aceleaşi; 
c) s  existe o hot râre judec toreasc , chiar nedefinitiv . 
 
30. Principiul oficialit ţii (obligativit ţii) procesului penal: 
a) în cazul în care este înc lcat, nu poate atrage aplicarea unor sanc iuni disciplinare 

magistratului sau organului de cercetare penal  vinovat; 
b) cunoaşte o serie de excep ii, care au caracter absolut; 
c) în cazul în care este înc lcat, poate atrage angajarea r spunderii penale. 
 
31. Principiul oficialit ţii (obligativit ţii) procesului penal: 
a) poate s  fie limitat, prin reglementarea expres  de c tre legiuitor a anumitor 

excep ii, ce prezint  caracter relativ; 
b) cunoaşte ca excep ii numai cazurile de disponibilitate; 
c) se aplic  numai în privin a laturii penale a procesului penal. 
 
32. Potrivit Noului Cod de procedur  penal , procesul penal are: 
a) trei faze procesuale: urm rirea penal , judecata şi punerea în executare a 

hot rârilor penale; 
b) patru faze procesuale: urm rirea penal , camera preliminar , judecata şi punerea 

în executare a hot rârilor; 
c) patru faze procesuale: investigarea faptei şi a persoanei, urm rirea penal , judecata 

şi punerea în executare a hot rârilor. 
 
33. Potrivit Noului Cod de procedur  penal , camera preliminar  are: 
a) dou  etape procesuale; 
b) trei etape procesuale; 
c) patru etape procesuale. 
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34. Respectarea demnit ţii umane: 
a) poate fi asigurat  de c tre instan  prin declararea şedin ei nepublice; 
b) trebuie asigurat  şi în cadrul locurilor de deten ie; 
c) nu este un principiu prev zut expres în Noul Cod de procedur  penal . 
 
35. Dreptul de a consulta dosarul: 
a) este un drept absolut; 
b) este un drept ce poate fi restrâns; 
c) reprezint  o expresie a dreptului la ap rare. 
 
36. Prezumţia de nevinov ţie: 
a) nu este înc lcat  în cazul în care instan a acord  celui p gubit o desp gubire 

provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente; 
b) este înc lcat  în cazul efectu rii unor perchezi ii corporale; 
c) nu este înc lcat  în ipoteza încheierii unui acord de recunoaştere a vinov iei. 


