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c) dreptul cu privire la fiecare dintre aceste prestaţii se stinge printr-o 
prestaţie deosebită, numai dacă prestaţiile nu alcătuiesc, prin finalitatea 
lor, un tot unitar.

194. Normele care reglementează prescripţia extinctivă au un caracter:
a) imperativ, iar părţile nu pot deroga de la ele;
b) dispozitiv, în sensul că părţile pot declara o acţiune prescriptibilă, deşi 

potrivit legii acesta este imprescriptibilă;
c) dispozitiv, în sensul că părţile pot reduce sau pot mări termenele de 

prescripţie extinctivă, fără ca durata acestora să fie mai mică de 1 an şi mai 
mare de 10 ani, cu excepţia termenelor de prescripţie de 10 ani ori mai 
lungi, care pot fi prelungite până la 20 de ani.

195. Cauzele de suspendare sau de întrerupere a prescripţiei extinctive:
a) sunt prevăzute exemplificativ de lege;
b) sunt stabilite de lege şi nu se poate deroga de la ele;
c) sunt stabile de lege, dar, prin voinţa lor, părţile pot deroga de la ele.

196. Cursul prescripţiei extinctive se suspendă cât timp:
a) cel în favoarea căruia curge prescripţia se află într-un caz de forţă 

majoră;
b) cel în favoarea căruia curge prescripţia este împiedicat de un caz 

fortuit să facă un act de întrerupere;
c) cel împotriva căruia curge prescripţia se află într-un caz de forţă majoră.

197. Potrivit Codului civil (art. 2532), cursul prescripţiei extinctive se 
suspendă cât timp:

a) creditorul face parte din forţele armate ale României;
b) debitorul face parte din forţele armate ale României;
c) creditorul sau debitorul face parte din forţele armate ale României, 

cât timp acestea se află în stare de mobilizare sau de război.

198. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe:
a) prin recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel 

împotriva căruia curge prescripţia;
b) prin introducerea unei cereri de chemare în judecată;
c) prin introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de arbitrare, 

cu condiţia să fie admisă prin hotărâre definitivă.
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199. Introducerea unei cereri de chemare în judecată în termenul de 
prescripţie extinctivă, chiar la o instanţă necompetentă:

a) şterge prescripţia extinctivă cursă anterior;
b) suspendă cursul prescripţiei extinctive;
c) nu are nicio consecinţă în privinţa cursului prescripţiei extinctive.

200. Prescripţia dreptului material la acţiune privind viciile ascunse 
ale unui lucru transmis începe să curgă de la data:

a) încheierii contractului în temeiul căruia lucrul s-a transmis beneficiarului;
b) descoperirii viciilor, însă cel mai târziu la împlinirea unui an de la 

predare;
c) la care cumpărătorul a cunoscut eroarea asupra calităţilor substanţiale 

ale lucrului, însă cel mai târziu la împlinirea a 18 luni de la încheierea 
contractului.

201. Prescripţia extinctivă a acţiunii în nulitate relativă pentru eroare 
asupra calităţilor substanţiale ale unui lucru vândut începe să curgă de 
la data:

a) încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
b) la care cumpărătorul a cunoscut viciul de consimţământ, însă cel 

mai târziu la împlinirea a 18 luni de la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare;

c) la care cumpărătorul a descoperit viciul de consimţământ, însă cel 
mai târziu la împlinirea unui an de la predare.

202. Potrivit Codului civil (art. 2529), prescripţia dreptului la acţiune 
în anularea actului juridic pentru dol începe să curgă:

a) de la data încheierii actului juridic;
b) din ziua în care dolul a fost descoperit;
c) din ziua în care cumpărătorul a descoperit dolul, dar nu mai târziu de 

împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic.

203. Are ca efect considerarea prescripţiei ca fiind neîmplinită, deşi 
termenul a expirat:

a) repunerea în termen;
b) suspendarea prescripţiei extinctive;
c) întreruperea prescripţiei extinctive.


