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Prefa
Procedura în general, chiar dac în acest volum vorbim doar despre procedura
civil , are menirea de a-l înv a pe jurist s aduc o stare de fapt îmbr cat într-o hain
juridic în fa a instan ei de judecat . Cunoaşterea dreptului substan ial ar fi cu totul
inutil f r a cunoaşte modul în care dreptul subiectiv sau interesul legitim
fundamentat pe normele acestuia poate fi recunoscut, fie pentru c a fost contestat, fie
pentru c unica modalitate de recunoaştere este posibil pe calea justi iei (diferen e în
func ie de care procedura aplicabil este una contencioas sau gra ioas ).
Pentru c ofer juristului metoda de a ajunge la un scop propus, procedura trebuie
cunoscut în toate detaliile ei, în orice moment, în cursul unui proces sau în afara
acestuia (în scopul preg tirii lui), pentru c orice instrument oferit de ea poate s se
dovedeasc necesar a fi utilizat oricând, f r a fi permis uneori un prea mare r gaz
pentru gândire. Imagina i-v un chirurg care intr într-o sal de opera ie cunoscând în
am nunt anatomia corpului uman, dar f r a şti în detaliu instrumentele cu care trebuie
s opereze.
Pentru c procedura civil are acest scop, examenele pentru verificarea cunoştinelor în acest domeniu au un grad ridicat de dificultate, surmontabil îns cu preg tirea
necesar .
O carte de grile, al turi de manuale, tratate, monografii etc., are menirea de a
uşura dep şirea cu succes a unui astfel de examen. Dar acesta nu este singurul ei scop.
De aceea, ea nu se adreseaz în exclusivitate absolven ilor care doresc s promoveze
un examen de intrare într-o profesie juridic , ci şi juristului profesionist care doreşte
s -şi verifice la un moment dat cunoştin ele.
Aceast carte de grile şi-a propus chiar mai mult de atât. Fiind scris de doi
profesori de procedur civil , cu experien în predarea acestei discipline nu doar
studen ilor, ci şi practicienilor, ea şi-a propus s fie un instrument de în elegere,
recapitulare şi memorare a multiplelor detalii cuprinse în reglementarea acestei
discipline.
În acest scop, ea este împ r it în dou p r i, una reprezentând teste de verificare a
cunoştin elor pe institu ii juridice şi o parte de teste recapitulative, dup modelul
examenelor de admitere în dou profesii juridice: aceea de avocat şi aceea de
judec tor, respectiv procuror, cele dou autoare fiind avocat, respectiv judec tor, în
afara func iei de profesor.
Prima parte are explica ii sumare ale r spunsurilor, dup modelul altor c r i de
teste-gril , întrucât aceast parte se presupune a fi utilizat pe parcursul procesului de
înv are sau recapitulare a anumitor institu ii, când cunoştin ele sunt proaspete şi
permit recompunerea cu uşurin a argumentelor ce stau la baza r spunsului.
A doua parte cuprinde opt grile, câte patru grile dup modelul celor de la admiterea în fiecare dintre cele dou profesii juridice deja amintite.
Dintre acestea, trei în cazul celor pentru admiterea în profesia de avocat, dou în
cazul celei de magistrat (judec tor sau procuror) con in explica ii detaliate ale
r spunsurilor. Acestea sunt destinate nu doar explicit rii solu iei, ci şi recapitul rii
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cunoştin elor teoretice, ajutând la fixarea lor şi oferind metode simple de memorare,
de diferen iere ale institu iilor la care se refer întrebarea de alte institu ii. Unele grile
implic cunoaşterea mai multor institu ii, cum este firesc în cazul celor recapitulative,
verificând şi capacitatea de sintez a celui care rezolv testul.
Pornind de la experien a practic a celor care le-au scris şi care preg tesc de mul i
ani, cu foarte bune rezultate, studen i pentru admiterea în profesiile juridice, la
facult i de drept de prestigiu, grilele atrag aten ia asupra posibilelor capcane în care
uneori este atras cel care nu a apucat înc s profeseze şi care, din nevoia prea mare de
teoretizare şi analiz , poate ajunge la un rezultat greşit, explicând de ce, uneori, unele
ra ionamente ce par plauzibile la prima vedere sunt, de fapt, greşite.
Sper m ca prin aceste explica ii s oferim celui care rezolv grila o privire în
mintea celui care o redacteaz , dar şi celor care redacteaz grile pentru admiterile în
profesii o privire în mintea celui care rezolv grila, pentru a fi aten i la enun uri şi a
evita inducerea unor posibile confuzii, examenul de tip gril nepermi ând explica ii
suplimentare pentru verificarea modului în care a ra ionat cel care a dat r spunsul.
Unele teste recapitulative nu cuprind explica ii, ci doar r spunsuri, scopul
acestora fiind acela de a permite celui care le rezolv s verifice în ce m sur reuşeşte
s aplice metoda de a ra iona înv at din cele precedente şi s recompun (cel pu in
mintal) explica iile din acestea.
Un ultim sfat: în cadrul examenelor, completa i grilele pe m sur ce le rezolva i şi
nu încerca i s revede i r spunsurile la finalul testelor, pentru c , în loc s fi i mai
concentra i în câteva minute de revizuire, risca i s bulversa i ce a i realizat în aproape
o or de munc atent .
V dorim spor la înv at şi s sim i i bucuria cât mai multor r spunsuri corecte!
Autoarele
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1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE PROCESULUI CIVIL
1.
a.
b.
c.

Desf şurarea cu celeritate a judec ii:
este o exigen a dreptului la un proces echitabil;
este o cerin a principiului exercit rii cu bun -credin a drepturilor procesuale;
este recomandat pentru buna gestionare a resurselor justi iei, dar nu reprezint o
exigen a unui principiu fundamental al procesului civil.

2. În privin a limbii de desf şurare a procesului civil:
a. cet enii români apar inând minorit ilor na ionale au dreptul s întocmeasc cereri
şi acte procedurale în limba matern ;
b. cet enii str ini şi apatrizii care nu în eleg sau nu vorbesc limba român au dreptul
de a lua cunoştin de toate actele şi lucr rile dosarului, de a vorbi în instan şi de
a pune concluzii prin traduc tor autorizat, dac legea nu prevede altfel;
c. cet enii români apar inând minorit ilor na ionale nu au dreptul s se exprime în
limba matern în fa a instan elor de judecat , dac în eleg sau vorbesc limba
român .
3.
a.
b.
c.

Nu se încalc principiul egalit ii în fa a legii:
dac judec torul ordon probe din oficiu;
prin faptul c doar pârâtul poate invoca lipsa procedurii prealabile;
prin necomunicarea întâmpin rii c tre reclamant.

4.
a.
b.
c.

Niciun judec tor nu poate:
refuza s judece pe motiv c legea nu prevede, este neclar sau incomplet ;
da sau restabili calificarea juridic a actelor şi faptelor deduse judec ii;
dep şi limitele învestirii, în afar de cazurile în care legea ar dispune altfel.

5. Principiul contradictorialit ii nu presupune c :
a. obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi ap r rile p r ilor;
b. p r ile au obliga ia s îndeplineasc actele de procedur în condi iile, ordinea şi
termenele stabilite de lege sau de judec tor;
c. p r ile trebuie s îşi fac cunoscute reciproc şi în timp util motivele de fapt şi de
drept pe care îşi întemeiaz preten iile şi ap r rile, astfel încât fiecare dintre ele s
îşi poat organiza ap rarea.
6. Principiul contradictorialit ii presupune:
a. comunicarea, din oficiu, a înscrisurilor depuse de o parte c tre cealalt parte, numai
dac aceasta din urm nu a solicitat judecarea cauzei în lips ;
b. în cazul unei divergen e de opinii între judec tori, citarea p r ilor pentru termenul
la care dezbaterile se reiau asupra punctelor r mase în divergen ;
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c. punerea în discu ia p r ilor a încuviin rii în principiu a cererii de interven ie
accesorie.
7.
a.
b.
c.

Dreptul la un proces echitabil implic :
obliga ia oric rei persoane de a sprijini realizarea justi iei;
judecarea cauzei într-un termen optim şi previzibil;
judecarea cauzei de c tre o instan stabilit de lege.

8.
a.
b.
c.

Dreptul la ap rare al p r ii în proces:
implic dreptul de a nu r spunde la interogatoriu;
implic dreptul de a administra probe;
trebuie exercitat cu bun -credin .

9. P r ile sunt obligate:
a. s urm reasc desf şurarea f r întârziere şi finalizarea procesului;
b. s îl recuze pe judec torul aflat într-una dintre situa iile de incompatibilitate
prev zute de lege;
c. s îşi exercite drepturile procedurale potrivit scopului în vederea c ruia au fost
recunoscute de lege.
10. Judec torul este îndrept it:
a. s ordone probe din oficiu, chiar dac p r ile se împotrivesc;
b. s cear p r ilor s prezinte explica ii, oral sau în scris, cu privire la situa ia de fapt
şi motivele de drept pe care acestea le invoc ;
c. s modifice cauza sau obiectul cererii de chemare în judecat .
11. Judec torul:
a. poate dispune introducerea în cauz a altor persoane doar în procedura
necontencioas ;
b. trebuie s se pronun e asupra a tot ceea ce s-a cerut doar dac apreciaz c toate
preten iile reclamantului sunt întemeiate;
c. va ine seama de principiile generale ale dreptului, de cerin ele echit ii şi de
buna-credin , ori de câte ori legea îi rezerv judec torului puterea de apreciere.
12. Judec torul:
a. d sau restabileşte calificarea juridic a actelor şi faptelor deduse judec ii, numai
dac p r ile le-au dat o alt denumire, fiind obligat s pun în discu ia p r ilor
calificarea juridic exact ;
b. d sau restabileşte calificarea juridic a actelor şi faptelor deduse judec ii, chiar
dac p r ile le-au dat o alt denumire, fiind obligat s pun în discu ia p r ilor
calificarea juridic exact ;
c. nu este în drept s pun în dezbaterea p r ilor împrejur ri de fapt sau de drept care
nu sunt men ionate în cerere sau în întâmpinare, deoarece ar înc lca principiul
disponibilit ii.
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13. Potrivit legii, p r ile sunt obligate:
a. s se prezinte personal la toate termenele de judecat ;
b. s îşi exercite drepturile procedurale cu bun -credin ;
c. s urm reasc desf şurarea f r întârziere şi finalizarea procesului.
14. Principiul disponibilit ii:
a. constituie o aplicare a principiului contradictorialit ii;
b. are un caracter absolut;
c. include şi dreptul p r ilor de a efectua, în condi iile legii, acte procedurale de
dispozi ie.
15. Principiul contradictorialit ii:
a. se aplic şi în faza c ilor de atac şi a execut rii silite;
b. guverneaz şi etapa deliber rii şi pronun rii hot rârii;
c. se manifest atât în raporturile dintre p r i, cât şi în raporturile dintre p r i şi instan .
16. Instan a poate s pun în discu ia p r ilor necesitatea introducerii în proces
şi a altor persoane, în virtutea:
a. principiului afl rii adev rului;
b. principiului nemijlocirii;
c. principiului contradictorialit ii.
17. Judec torul:
a. poate dispune introducerea în cauz a altor persoane, în condi iile legii;
b. poate dispune introducerea în cauz a altor persoane în toate situa iile în care
consider necesar pentru pronun area unei hot râri temeinice şi legale;
c. d sau restabileşte calificarea juridic a actelor şi faptelor deduse judec ii, chiar
dac p r ile le-au dat o alt denumire.
18. Dac o pricin nu poate fi solu ionat în baza legii:
a. va putea fi judecat în baza uzan elor şi a dispozi iilor legale privitoare la situa ii
asem n toare;
b. nu va putea fi judecat în baza dispozi iilor legale privitoare la situa ii
asem n toare;
c. va trebui judecat inând seama de principiile generale ale dreptului, de cerin ele
echit ii şi de buna-credin , dac nu poate fi solu ionat nici în baza uzan elor,
nici a dispozi iilor legale privitoare la situa ii asem n toare.
19. Sunt considerate limit ri ale principiului disponibilit ii:
a. dreptul judec torului de a da sau restabili calificarea juridic a actelor şi faptelor
deduse judec ii;
b. obliga ia instan ei de a se pronun a din oficiu asupra numelui ce va fi purtat de so i
dup divor ;
c. dreptul instan ei de a încuviin a probe numai pentru o parte.

