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TESTE-GRILĂ DE DREPT PROCESUAL CIVIL
Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită
Serena Evda Militaru
Ionuţ Militaru
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 9 locuţiuni adverbiale de mod („în principiu”, „de 
regulă”) – sunt folosite pentru a marca generalitatea 
răspunsului, indicând că este posibil să existe o excepţie 
(contrar adverbelor sau locuţiunilor adverbiale care con‑
feră un sens exhaustiv răspunsului); folosirea acestui 
marcator face ca răspunsul să fie greşit când conţine 
o excepţie (corectă privită individual), dar transformată 
în regulă;

 9 locuţiuni adverbiale de comparaţie („spre deose-
bire de”) – introduce o comparaţie între două categorii, 
iar varianta de răspuns corectă trebuie să cuprindă o 
trăsătură specifică celei de‑a doua categorii, însă nu 
şi primeia (dacă trăsătura din varianta de răspuns este 
comună ambelor categorii, ea este greşită; totodată, ea 
este greşită şi dacă trăsătura nu este specifică niciuneia 
dintre cele două categorii sau dacă este specifică numai 
primeia); 

 9pronume nehotărâte („orice”, „oricare”) – conferă 
răspunsului un caracter absolut, fără excepţie;

 9Conjuncţii copulative („şi”, „nici”) – impun ca 
ambele afirmaţii / negaţii din varianta de răspuns să fie 
co recte cumulativ raportat la cerinţa din enunţ;

 9Conjuncţii disjunctive („sau”, „ori”, „fie”) – impun 
ca ambele afirmaţii / negaţii din varianta de răspuns să 
fie corecte alternativ raportat la cerinţa din enunţ; 

 9Conjuncţii sau locuţiuni subordonatoare („dacă”, 
„pentru că”, „deoarece”, „fiindcă”, „din cauză că”) – 
raportul de subordonare se stabileşte între o propoziţie 
principală (regentă) şi o subordonată, care constituie o 
justificare a celei dintâi.
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Model de abordare a unei speţe

Cu titlu de noutate pentru această ediţie, speţele prezentate au un grad 
variat de dificultate şi sunt însoţite de scurte indicaţii pentru soluţionare, 
fiind concepute pentru a ajuta la dezvoltarea simţului practic sau critic, precum 
şi a capacităţii de sinteză şi de expunere a argumentelor în susţinerea sau în 
combaterea unei soluţii.

Titlul fiecărei speţe cuprinde referiri la tematica vizată, cuvintele-cheie 
sintetizând problema de drept asupra căreia trebuie manifestată o atenţie 
deosebită. 

Înainte de a lectura cuprinsul speţei, este preferabil a se arunca o privire 
asupra întrebărilor, astfel încât prin parcurgerea acesteia să se identifice cât mai 
multe detalii necesare unui răspuns corect şi cât mai bine argumentat. 

Primul pas în abordarea speţei constă în identificarea elementelor acţiunii 
civile: părţi, obiect şi cauză. Dacă situaţia de fapt este foarte complicată, cu 
un cadru procesual complex, este recomandabil a se realiza o schiţă a fiecărui 
segment procesual (cererea principală, cereri incidentale etc., cu specificarea 
părţilor), precum în exemplul din figura următoare.

În cazul în care s-au acordat mai multe termene de judecată sau au existat 
mai multe momente procesuale în funcţie de care trebuie îndeplinite actele de 
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procedură, se vor evidenţia în cuprinsul speţei sau separat, într‑un „desfăşurător” 
al întregului parcurs procesual. 

22.05.2015  – Termenul pentru depunerea întâmpinării

24.05.2015  – Depunerea întâmpinării  => decădere
29.05.2015  – Primul termen de judecată  – excepţia 

necompetenţei teritoriale relative  
=> decădere

03.06.2015  – Data depunerii cererii reconvenţionale etc. => decădere

Atunci când se solicită identificarea neregularităţilor procedurale, trebuie 
lecturat cu atenţie fiecare paragraf, fiecare cuvânt sau semn de punctuaţie care 
ar putea schimba sensul frazei, iar analiza nu se limitează la datele cuprinse în 
speţă, unele nereguli putând consta tocmai în omisiuni ale instanţei de judecată, 
ceea ce presupune indicarea unor date care nu se regăsesc în speţă. 

Dacă a fost descoperită o neregularitate procedurală, indicarea ei nu este 
suficientă pentru a presupune că nu mai trebuie indicate alte neregularităţi, 
subsecvente, rezultate din cea dintâi.

Întrebările de teorie trebuie să primească un răspuns complet, prin raportare 
la dispoziţiile legale şi la doctrina de specialitate, fiind numai ocazionate de 
problema de drept din speţă, şi nu limitate la aceasta. 

Trebuie verificat ca soluţia instanţei să privească elementele acţiunii şi 
raporturile procesuale create prin fiecare tip de cerere. Spre exemplu, cauza 
acţiunii nu poate fi modificată de instanţa de judecată (nulitatea unui act juridic 
civil pentru lipsa totală a consimţământului înlocuită cu lipsa discernământului), 
cererea de chemare în garanţie formulată de pârât nu poate avea ca efect 
stabilirea unor drepturi ale reclamantului direct împotriva chematului în garanţie 
etc.

Motivarea soluţiei instanţei presupune cunoaşterea şi expunerea unor 
elemente de drept substanţial, nu numai a celor din materia dreptului procesual 
civil. 

Cop
yri

gh
t E

dit
ura

 H
am

an
giu




