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A. TESTE-GRILĂ 

CAPITOLUL I. PARTEA GENERALĂ.  
PERSOANA FIZICĂ ŞI PERSOANA JURIDICĂ

§1. Aplicarea legii civile în timp, spaţiu şi asupra 
persoanelor

1. Cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune 
altfel, Codul civil din 2009 se aplică şi:

A. uzucapiunilor începute şi neîmplinite la data intrării 
sale în vigoare;

B. efectelor actelor juridice încheiate înainte de intrarea 
sa în vigoare, însă numai dacă aceste efecte se vor produce 
după intrarea sa în vigoare;

C. efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior 
intrării sale în vigoare, derivate din raporturile de vecinătate, 
dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea sa în 
vigoare.

(admitere INM şi în magistratură, 2012)

2. Potrivit prevederilor cuprinse în Legea nr. 71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, modificarea în anul 2012 (adică după intrarea 
în vigoare a noului Cod civil) a unui contract valabil 
încheiat în anul 2010 (adică înainte de intrarea în vigoare 
a noului Cod civil) se realizează:

A. cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de legea 
în vigoare la data încheierii sale;

B. cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de legea 
în vigoare la data modificării sale;

C. în privinţa elementelor contractului care nu fac obiectul 
modificării, contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare 
la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, 
interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.

(primire în profesie – avocat stagiar, 2012)

3. Dispoziţiile Codului civil (Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil) se aplică:

A. efectelor viitoare ale actelor juridice încheiate anterior 
intrării sale în vigoare;

B. efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior 
intrării în vigoare a acestuia, născute, printre altele, din rapor‑
turile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă 
după intrarea în vigoare a Codului civil;

C. actelor juridice nule, anulabile sau afectate de alte 
cauze de ineficacitate prevăzute de Codul civil de la 1864, 
dacă pot fi considerate valabile sau eficace potrivit Codului 
civil din 2009.

(primire în profesie – avocat stagiar, 2014)

4. Acţiunea revocatorie:
A. va fi guvernată de dispoziţiile Codului civil din 2009, 

chiar şi în ipoteza în care creanţa creditorului reclamant s‑a 
născut dintr‑un act încheiat înainte de data de 01.10.2011, 
însă scadenţa acesteia se situează după această dată;

B. va fi guvernată de dispoziţiile Codului civil din 2009, 
chiar şi în ipoteza în care creanţa creditorului reclamant 
devenise scadentă anterior datei de 01.10.2011, însă acesta 
a dobândit‑o prin cesiune de creanţă încheiată ulterior intrării 
în vigoare a Codului civil din 2009;

C. în ipoteza în care ar fi admisă, va avea ca efect 
declararea actului atacat ca inopozabil exclusiv faţă de 
creditorul reclamant. 

(primire în profesie – avocat definitiv, martie 2019)

§2. Raportul juridic civil

5. Minorul de 14 ani:
A. nu poate dispune prin testament;
B. nu poate dispune prin testament decât de jumătate 

din bunurile de care ar fi putut dispune dacă ar fi fost major; 
C. poate dispune prin testament numai în favoarea 

părinţilor săi.
(admitere INM şi în magistratură, 2012)

6. Minorul: 
A. păstrează capacitatea deplină de exerciţiu dobândită 

prin căsătorie, în toate cazurile în care căsătoria este anulată; 
B. poate invoca singur, în apărare, anulabilitatea actului 

pentru incapacitatea sa rezultată din minoritate;
C. care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde pentru 

prejudiciul produs prin fapta sa ilicită delictuală, chiar dacă 
se dovedeşte că avea discernământ la data faptei.

(primire în profesie – avocat stagiar, 2016)

7. Incapacitatea de a contracta a minorului sau a 
celui pus sub interdicţie:

A. poate fi opusă minorului sau celui pus sub interdicţie 
de persoanele capabile de a contracta;

B. atrage anularea actelor încheiate de incapabil, cu 
condiţia dovedirii unui prejudiciu;

C. poate fi invocată, în apărare, ca temei al anulabilităţii 
actului, chiar de către incapabil.

(primire în profesie – avocat stagiar, 2014)
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8. La data de 15.08.2014, A. dobândeşte prin cumpă-
rare de la minorul B., în vârstă de 17 ani, un ceas valoros, 
achitând preţul său de catalog. La data de 13.02.2016, 
A. îl notifică pe B., somându-l să confirme actul anulabil 
sau să introducă acţiunea în anulare. Prin cererea de 
chemare în judecată, introdusă la data de 14.08.2017, 
B. solicită anularea contractului şi restituirea bunului 
vândut, cu daune-interese, arătând că refuză să confirme 
vânzarea. În apărare, A. invocă prescripţia dreptului 
la acţiune şi, în subsidiar, decăderea din dreptul de a 
cere anularea vânzării. Instanţa: 

A. va admite acţiunea în anularea vânzării; 
B. va respinge acţiunea în anularea vânzării, considerând 

împlinită prescripţia extinctivă; 
C. va constata că reclamantul B. este decăzut din dreptul 

de a cere anularea vânzării şi va respinge acţiunea.
(primire în profesie – avocat stagiar, 2017)   

9. X., în vârstă de 17 ani, pretinzând că este major, a 
încheiat un contract cu Y. prin care i-a vândut acestuia 
din urmă un telefon mobil cu preţul de 1.200 lei. Din 
acest preţ, X. şi-a achitat o datorie în valoare de 200 lei, 
şi-a cumpărat cu 600 de lei un alt telefon şi a organizat 
o petrecere pentru prietenii săi, pentru care a cheltuit 
suma de 300 lei, rămânând cu 100 lei. Ulterior, X. a 
solicitat anularea contractului pentru lipsa capacităţii 
depline de exerciţiu şi restituirea telefonului, iar Y. a 
solicitat restituirea preţului. Instanţa: 

A. va respinge cererea în anularea contractului, reţinând 
săvârşirea de către X. a unui delict civil prin declaraţia că 
este capabil să contracteze şi considerând că menţinerea 
actului ca valabil este cea mai potrivită formă de reparare 
a prejudiciului ce ar fi fost cauzat lui Y.; 

B. va dispune anularea contractului, obligându‑l pe 
Y. să restituie telefonul, iar pe X. să‑i restituie lui Y. suma 
de 900 lei; 

C. va dispune anularea contractului, obligându‑l pe Y. să 
restituie telefonul, iar pe X. să‑i plătească lui Y. suma de 
1.200 lei, dacă va stabili că X., cu intenţia de a face restituirea 
imposibilă, a risipit o parte din preţul obţinut.

(primire în profesie – avocat definitiv, 2017)

10. X. şi Y. împrumută de la Z. suma de 800 lei, fără 
dobândă şi cu termen de restituire la data de 17.11.2014, 
fiecare dintre cei doi primind câte 400 lei. X. achită 
suma de 800 lei către Z., la data de 25.11.2014, în urma 
notificării prin care creditorul îi solicită plata întregii 
sume. Prin raportare la această situaţie de fapt: 

A. Z. este îndreptăţit să solicite suma de 400 de lei 
de la Y.; 

B. X. este îndreptăţit să solicite de la Z. restituirea sumei 
de 400 lei; 

C. Z. este îndreptăţit să refuze restituirea către X. a 
sumei de 400 lei, motivat de faptul că plata nu a fost obţinută 
prin dol sau violenţă.

(primire în profesie – avocat stagiar, 2016)

§3. Actul juridic civil

3.1. Noţiune şi clasificări. Condiţii de fond şi formă

11. În materia actului juridic civil:
A. dacă prin lege nu se prevede altfel, bunurile unui 

terţ pot face obiectul unei prestaţii;
B. obiectul trebuie să fie determinat şi licit, sub sancţiunea 

nulităţii relative;
C. spre deosebire de terţul autor al unui dol, terţul autor 

al unei violenţe, independent de anularea contractului 
pentru viciul de consimţământ respectiv, răspunde pentru 
prejudiciile ce ar rezulta.

(admitere INM şi în magistratură, 2015)

12. În materia viciilor de consimţământ, eroarea:
A. poate conduce la anularea unui contract de tranzacţie, 

chiar atunci când este nescuzabilă;
B. nu poate conduce la declararea nulităţii relative a unui 

contract de comodat, dacă poartă asupra unui fapt care, 
după împrejurări, putea fi cunoscut cu diligenţe rezonabile;

C. poate fi invocată cu privire la interpretarea dispoziţiilor 
legale, chiar dacă acestea sunt accesibile şi previzibile.

(admitere în magistratură, iunie 2019)

13. Spre deosebire de eroare, ca viciu de consim-
ţământ, dolul:

A. poate angaja răspunderea autorului său, pentru 
prejudiciile cauzate;

B. este aplicabil şi actelor juridice unilaterale;
C. nu se presupune. 
(admitere INM şi în magistratură, 2014)

14. Contractul nu poate fi anulat pentru eroare atunci 
când: 

A. faptul asupra căruia a purtat eroarea putea fi cunoscut, 
după împrejurări, cu diligenţe rezonabile; 

B. eroarea poartă asupra unei împrejurări considerate 
de părţi esenţială la data încheierii actului, în absenţa căreia 
contractul nu s‑ar fi încheiat; 

C. eroarea poartă asupra unui element cu privire la 
care riscul de eroare a fost asumat de cel care o invocă.

(admitere în magistratură, aprilie 2017)

15. Eroarea: 
A. de drept nu poate fi considerată viciu de consimţământ, 

chiar dacă priveşte o normă juridică determinantă, potrivit 
voinţei părţilor, pentru încheierea contractului; 

B. provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte 
părţi, viciază consimţământul chiar dacă nu a fost esenţială; 
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C. care poartă asupra unui element cu privire la care 
riscul de eroare trebuia să fie asumat de cel care o invocă, 
nu atrage anularea contractului.

(primire în profesie – avocat definitiv, 2015)

16. În ipoteza actelor juridice bilaterale, dolul: 
A. constituie viciu de consimţământ şi atunci când provine 

de la reprezentantul celeilalte părţi;
B. nu conduce la anularea actului decât dacă eroarea 

în care s‑a aflat cel al cărui consimţământ a fost viciat a 
fost esenţială;

C. conferă celui al cărui consimţământ a fost viciat 
de către cealaltă parte dreptul de a pretinde, în afară de 
anularea actului juridic, şi daune‑interese.

(admitere INM şi în magistratură, 2016)

17. A. pretinde că a încheiat un contract cu B. sub 
imperiul unei temeri justificate insuflate, fără drept, 
de B., prin ameninţarea cu exerciţiul unui drept, cu 
scopul de a obţine avantaje injuste. Care credeţi că 
sunt opţiunile juridice pe care le are A.?

A. anularea contractului pentru viciul de consimţământ 
al leziunii şi repunerea părţilor în situaţia anterioară prin 
restituirea prestaţiilor reciproce;

B. menţinerea contractului anulabil pentru vicierea 
consimţământului prin violenţă şi reducerea prestaţiei lui 
A. cu valoarea daunelor‑interese la care ar fi îndreptăţit;

C. anularea contractului pentru vicierea consimţământului 
prin violenţă şi daune‑interese.

(primire în profesie – avocat stagiar, 2014)

18. În cazul violenţei ca viciu de consimţământ: 
A. cel al cărui consimţământ a fost viciat poate solicita 

reducerea prestaţiei sale rezultate din contract cu valoarea 
daunelor‑interese la care ar fi îndreptăţit; 

B. se poate cere anularea contractului de către partea 
care a contractat sub imperiul unei temeri justificate induse, 
cu drept, de cealaltă parte sau de un terţ; 

C. terţul, autor al violenţei, răspunde pentru prejudiciile 
cauzate de fapta sa, numai dacă partea contractantă în 
favoarea căreia a exercitat violenţa nu a avut cunoştinţă şi 
nici nu putea avea cunoştinţă de violenţa terţului.

(admitere în magistratură, mai 2018)

19. În caz de violenţă, cel al cărui consimţământ 
este viciat are dreptul:

A. de a pretinde anularea contractului şi daune‑interese;
B. de a solicita reducerea prestaţiei sale cu valoarea 

daunelor‑interese care i se cuvin;
C. de a cere adaptarea contractului.
(admitere INM, noiembrie 2019)

20. Leziunea:
A. în cazul majorului, este aplicabilă numai actelor 

juridice bilaterale de dispoziţie;

B. presupune, în toate cazurile, o disproporţie evidentă 
de valoare între prestaţii;

C. nu este aplicabilă în cazul tranzacţiei.
(admitere în magistratură, august 2013)

21. În ceea ce priveşte leziunea:
A. poate fi invocată ca viciu de consimţământ doar în 

cazul actelor juridice încheiate de minorii între 14 şi 18 ani, 
fără încuviinţarea ocrotitorului legal;

B. partea unui contract aleatoriu, al cărei consimţământ 
a fost viciat prin leziune, poate cere anularea contractului 
într‑un termen de prescripţie de 3 ani de la încheierea 
contractului;

C. dreptul la acţiunea în anularea contractului sau 
reducerea obligaţiilor pentru leziune se prescrie în termen 
de un an de la data încheierii contractului.

(primire în profesie – avocat stagiar, 2013)

22. Leziunea: 
A. există numai dacă depăşeşte jumătate din valoarea 

pe care o avea, la momentul încheierii contractului, prestaţia 
executată de minorul care a fost victima leziunii; 

B. conferă victimei leziunii dreptul de a obţine anularea 
actului, cu excepţia cazului în care cealaltă parte oferă 
diferenţa dintre prestaţia pe care a executat‑o şi aceea pe 
care a primit‑o de la victimă; 

C. nu poate exista în privinţa contractului de întreţinere 
încheiat pe durată nedeterminată. 

(admitere în magistratură, aprilie 2017)

23. Reclamantul l-a chemat în judecată pe pârât pentru 
ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună 
anularea contractului de vânzare a unui apartament şi 
repunerea părţilor în situaţia anterioară. În motivarea 
cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că, 
având nevoie de bani pentru suportarea costului unei 
intervenţii chirurgicale pentru salvarea vieţii fiului său, 
aspect cunoscut de pârât, a vândut un apartament cu 
preţul de 25.000 euro, deşi valoarea de piaţă era, la 
momentul vânzării, de peste 40.000 euro. În apărare, 
pârâtul a arătat că, în prezent, preţul apartamentelor a 
scăzut fiind, pentru unul similar, de aproximativ 30.000 
euro şi că ar fi dispus, dacă instanţa consideră, să 
plătească încă 5.000 euro. În raport de această situaţie, 
instanţa: 

A. va dispune anularea contractului şi repunerea părţilor 
în situaţia anterioară; 

B. va respinge acţiunea; 
C. va menţine contractul şi‑l va obliga pe R să plătească 

suma de 5.000 de euro către M. 
(primire în profesie – avocat definitiv, august 2019)



B. RĂSPUNSURI ŞI EXPLICAŢII

CAPITOLUL I. PARTEA GENERALĂ.  
PERSOANA FIZICĂ ŞI PERSOANA JURIDICĂ

§1. Aplicarea legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanelor

1. Răspuns: C (admitere INM şi în magistratură, 2012)
Potrivit art. 6 alin. (4) C.civ., uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime 

supuse dispoziţiilor legale care le‑au instituit, astfel încât, dacă uzucapiunea a început sub imperiul legii vechi, aceasta va fi 
legea aplicabilă respectivei prescripţii achizitive. Aşadar, varianta de răspuns de la litera A este greşită.

În privinţa efectelor actelor juridice, acestea vor fi guvernate de legea în vigoare la momentul încheierii actului juridic, 
indiferent de momentul la care aceste se produc (anterior ori ulterior intrării în vigoare a noii legi), conform art. 6 alin. (2) C.civ. şi 
art. 3 din Legea nr. 71/2011, motiv pentru care şi varianta de răspuns de la litera B este greşită.

În fine, ultima variantă este corectă, aceasta reluând în parte dispoziţiile art. 6 alin. (6) C.civ. şi art. 5 alin. (2) din Legea 
nr. 71/2011. 

2. Răspuns: B, C (primire în profesie – avocat stagiar, 2012)
Articolul 6 alin. (1) teza I C.civ. prevede că legea civilă se aplică în intervalul de timp cât este în vigoare. În caz de succesiune 

a legilor civile, se pot ivi o serie de probleme privind aplicarea în timp, iar acestea trebuie rezolvate ţinându‑se cont de două 
principii, care se presupun şi se completează reciproc, şi anume: (1) principiul neretroactivităţii legii civile noi; (2) principiul 
aplicării imediate a legii civile noi, acesta din urmă cunoscând însă excepţia ultraactivităţii (supravieţuirii) legii vechi (G. Boroi, 
C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2‑a revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 14‑15).

Articolul 6 C.civ. conţine anumite dispoziţii privind aplicarea în timp a legii civile, însă trebuie subliniat că textul stabileşte 
reguli generale în materie, deci reguli care au vocaţia să se aplice şi în cazul unor acte normative viitoare, în măsura în care 
acestea nu vor conţine dispoziţii exprese privind succesiunea legilor în timp.

Cât priveşte aplicarea în timp a Codului civil din 2009 în raport de reglementările anterioare, trebuie avute în vedere şi 
dispoziţiile corespunzătoare din Legea nr. 71/2011 (LPA) (idem, p. 22).

Pentru actul juridic, legiuitorul a stabilit, ca regulă, aplicarea legii în vigoare la data încheierii actului juridic nu numai în 
privinţa condiţiilor de validitate şi, pe cale de consecinţă, a nulităţii, ci şi pentru alte aspecte ce privesc încheierea actului juridic, 
pentru alte cauze de ineficacitate, pentru regulile de interpretare a actului, pentru efectele actului juridic (inclusiv cele produse 
după intrarea în vigoare a unei noi legi), pentru executarea obligaţiilor asumate de părţi, pentru încetarea actului juridic.

Potrivit art. 102 LPA, modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de legea în vigoare la 
data modificării, iar elementele ce nu fac obiectul modificării sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat 
contractul (idem, p. 23‑24).

Din cele expuse mai sus, rezultă, fără putinţă de tăgadă, că variantele corecte de răspuns sunt B şi C, răspunsul de la 
litera A fiind greşit.

3. Răspuns: B (primire în profesie – avocat stagiar, 2014)
Potrivit art. 6 alin. (2) C.civ. şi art. 3 LPA, legea în vigoare la data încheierii unui act juridic va reglementa atât efectele 

trecute, adică efectele care s‑au produs sub imperiul ei (principiul neretroactivităţii), cât şi efectele viitoare, adică efectele care 
se vor produce după intrarea în vigoare a legii noi (ultraactivitatea legii vechi). În consecinţă, varianta de răspuns de la litera 
A este greşită.

În acelaşi timp, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi 
sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispoziţiilor legii noi [art. 6 
alin. (3) C.civ. 2009, art. 4 LPA, art. 102 alin. (1) LPA]. Prin urmare, varianta de răspuns de la litera C este greşită, actelor juridice 
nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate prevăzute de Codul civil de la 1864 fiindu‑le aplicabile aceste dispoziţii.

Ca regulă, efectele viitoare ale altor situaţii juridice sunt guvernate de legea în vigoare la data săvârşirii ori producerii lor 
[art. 6 alin. (2) C.civ. şi art. 3 LPA]. Prin excepţie, dispoziţiile legii noi sunt aplicabile efectelor viitoare ale situaţiilor juridice 
născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi 
obligaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, 
dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi [art. 6 alin. (6) C.civ. ] (G. Boroi, C.A. Anghelescu, 
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B. Nazat, I. Nicolae, Fişe de drept civil, ed. a 4‑a, Ed. Hamangiu, 2019, p. 4‑10 – în continuare Fişe, 2019). Aşadar, varianta 
de răspuns de la litera B este singura corectă.

4. Răspuns: A (primire în profesie – avocat definitiv, martie 2019)
Acţiunea revocatorie (sau pauliană) este acţiunea prin care creditorul reclamant solicită să fie declarate inopozabile faţă de 

el actele juridice încheiate de debitor în frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul îşi creează sau îşi măreşte o 
stare de insolvabilitate [art. 1562 alin. (1) C.civ.].

Primele două variante de răspuns ridică problema aplicării în timp a legii civile, respectiv care va fi criteriul în funcţie de 
care se va stabili legea aplicabilă acestei acţiuni. Răspunsul la problemă este dat de dispoziţiile art. 116 LPA, potrivit cărora 
dispoziţiile noului Cod civil referitoare la acţiunea revocatorie se aplică şi creditorilor ale căror creanţe s-au născut înainte de 
data intrării sale în vigoare, dacă scadenţa se situează după această dată.

Aşadar, relevanţă are doar data la care creanţa pe care o creditorul o deţine împotriva debitorului devine scadentă, fiind fără 
relevanţă momentul naşterii acelei creanţe: dacă scadenţa obligaţiei se situează după data de 01.10.2011, atunci şi acţiunea 
revocatorie va fi guvernată de dispoziţiile actualului Cod civil, în caz contrar fiind pe deplin aplicabile normele legale în vigoare 
anterior acestui moment.

Prin urmare, varianta de răspuns de la litera A este corectă, scadenţa creanţei fiind ulterioară datei de 01.10.2011, fiind 
fără relevanţă momentul naşterii acelei creanţe, pe când varianta de răspuns de la litera B este greşită, prin raportare la data 
la care creanţa creditorului a devenit scadentă.

Din punctul de vedere al efectelor admiterii acţiunii revocatorii, art. 1565 alin. (1) teza I C.civ. stabileşte că actele atacate 
vor fi declarate inopozabile nu numai faţă de creditorul care a exercitat acţiunea revocatorie, ci şi faţă de toţi ceilalţi creditori 
care, putând introduce acţiunea, au intervenit în cauză. În consecinţă, varianta de răspuns de la litera C este greşită.

§2. Raportul juridic civil

5. Răspuns: A (admitere INM şi în magistratură, 2012)
Sub imperiul Codului civil de la 1864, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani putea încheia testament, însă prin intermediul 

său putea dispune doar de jumătate din bunurile de care ar fi putut dispune dacă era major (art. 807 C.civ. 1864). Sub 
această vârstă, minorul nu putea încheia un testament valabil, nici prin reprezentant legal şi nici cu încuviinţarea ocrotitorului 
legal. În actuala reglementare s‑a renunţat la posibilitatea ca minorul să încheie valabil testamentul, întrucât art. 988 alin. (1) 
C.civ. statuează că cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu poate dispune de bunurile 
sale prin liberalităţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Or, în lipsa unei astfel de prevederi exprese a legii, minorul lipsit 
de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate restrânsă de exerciţiu nu poate încheia testament, nici chiar în favoarea părinţilor 
săi. Din aceste motive, singura variantă corectă de răspuns este A, celelalte două fiind greşite.

6. Răspuns: B (primire în profesie – avocat stagiar, 2016)
Minorul dobândeşte capacitatea civilă de exerciţiu (prerogativa de a dobândi drepturi şi de a‑şi asuma obligaţii, prin 

încheierea de acte juridice civile), ca regulă, la împlinirea vârstei de 18 ani, sau, prin excepţie, fie pentru motive temeinice, după 
împlinirea vârstei de 16 ani, cu încuviinţarea instanţei de tutelă (art. 40 C.civ.), fie prin încheierea unei căsătorii valabile, înainte 
de majorat [art. 39 alin. (1) C.civ.]. Dacă însă căsătoria sa este anulată înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, minorul va păstra 
capacitatea deplină de exerciţiu numai dacă a fost de bună‑credinţă la încheierea căsătoriei [art. 39 alin. (2) C.civ.]. Aşadar, 
varianta de răspuns de la litera A este greşită, întrucât minorul de rea‑credinţă la momentul încheierii căsătoriei nu va mai 
păstra capacitatea de exerciţiu dobândită ca efect al căsătoriei. 

Dacă însă minorul încheie un act juridic civil cu nerespectarea regulilor privind capacitatea de exerciţiu, sancţiunea aplicabilă 
va fi nulitatea relativă [art. 44 alin. (1) C.civ.]. În acest caz, incapacitatea va putea fi invocată chiar de minor, singur, dar numai în 
apărarea sa (deci când minorul are calitatea de pârât în proces), nu şi atunci când el este cel care solicită anularea contractului 
pentru incapacitate, caz în care acţiunea va putea fi introdusă de reprezentantul ori ocrotitorul legal al minorului. Aşadar, varianta 
de răspuns de la litera B este corectă, fiind vorba despre invocarea de către minor a incapacităţii sale rezultate din starea de 
minoritate, ca o formă de apărare împotriva pretenţiilor cocontractantului său.

Pe de altă parte, în materie delictuală, operează prezumţia lipsei discernământului minorului ce nu a împlinit 14 ani (art. 1366 
C.civ.); dacă însă persoana prejudiciată va face dovada că minorul avea aptitudinea de reprezentare a faptei şi a urmărilor 
sale la momentul săvârşirii delictului civil, atunci răspunderea acestuia va fi atrasă pentru fapta proprie, în temeiul art. 1357 
C.civ. Prin urmare, varianta de răspuns de la litera C este greşită, întrucât există posibilitatea ca minorul sub 14 ani să răspundă 
delictual dacă se face dovada existenţei discernământului său la momentul săvârşirii faptei ilicite.
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7. Răspuns: C (primire în profesie – avocat stagiar, 2014)
Sancţiunea nerespectării regulilor referitoare la capacitatea civilă de exerciţiu este nulitatea relativă a actului juridic civil 

încheiat de o persoană care nu are capacitatea cerută de lege pentru actul respectiv. Astfel, actele făcute de persoana lipsită 
de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) şi la art. 43 
alin. (3) C.civ., precum şi actele făcute de tutore fără autorizarea instanţei de tutelă, atunci când această autorizare este cerută 
de lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu [art. 44 alin. (1) C.civ.]. Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu 
capacitate de exerciţiu restrânsă poate invoca şi singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din 
minoritate ori din punerea sub interdicţie judecătorească [art. 44 alin. (2) C.civ.], însă persoanele capabile de a contracta nu îi 
pot opune incapacitatea acestuia [art. 46 alin. (1) C.civ.] (Fişe, 2019, p. 247).

Faţă de aceste consideraţii, varianta de răspuns de la litera C este singura corectă, variantele de răspuns de la literele A 
şi B fiind, în consecinţă, incorecte.

8. Răspuns: C (primire în profesie – avocat stagiar, 2017)
Contractul de vânzare încheiat între A. (în calitate de cumpărător) şi B., minor (în calitate de vânzător), este lovit de nulitate 

relativă pentru lipsa capacităţii depline de exerciţiu a vânzătorului, necesară încheierii unui act de dispoziţie. Motivul de nulitate 
relativă poate fi invocat numai de cel al cărui interes a fost nesocotit la momentul încheierii actului [art. 1248 alin. (2) C.civ.], 
deci numai de minor, după cum tot aceeaşi persoană (sau, după caz, reprezentantul sau ocrotitorul sau legal) poate să şi 
confirme actul, renunţând astfel la dreptul de a invoca nulitatea [art. 1263 alin. (2) C.civ.]. Însă, cel care trebuie să confirme 
poate fi pus în întârziere printr‑o notificare prin care partea interesată să îi solicite fie să confirme actul anulabil, fie să exercite 
acţiunea în anulare, în termen de 6 luni de la notificare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere anularea contractului 
[art. 1263 alin. (6) C.civ.]. 

În speţa dată, acţiunea în anulare a fost introdusă cu o zi înaintea de împlinirea unui termen de 3 ani de la momentul 
încheierii contractului, astfel încât problema prescripţiei nu se pune, indiferent care ar fi momentul de la care ar începe să 
curgă termenul. Aşadar, varianta de răspuns de la litera B este greşită. Nu se poate considera că în speţă ar fi aplicabil viciul 
de consimţământ al leziunii, întrucât actul încheiat nu a fost unul de administrare, ci unul de dispoziţie, fapt ce face inaplicabilă 
leziunea în cazul minorului cu capacitate restrânsă de exerciţiu. 

Cum vânzătorul fusese pus în întârziere la data de 13.02.2016, acesta avea la dispoziţie un termen de decădere de 6 
luni (care expiră la data de 13.08.2016), în care putea fie să confirme nulitatea, fie să ceară anularea contractului de vânzare 
încheiat. În lipsa manifestării sale de voinţă într‑un sens sau altul, în termenul legal stabilit, acesta a fost decăzut din dreptul 
de a mai cere anularea contractului, astfel încât varianta de răspuns de la litera C este corectă, varianta de răspuns A fiind, 
în consecinţă, greşită. 

9. Răspuns: B, C (primire în profesie – avocat definitiv, 2017)
Contractul de vânzare încheiat între X. (vânzător) şi Y. (cumpărător) este lovit de nulitate relativă pentru lipsa capacităţii 

de exerciţiu a vânzătorului necesară încheierii unui astfel de act de dispoziţie. Instanţa nu poate respinge acţiunea în anulare 
formulată de X., astfel cum se susţine în varianta de răspuns de la litera A, întrucât minorul nu a făcut decât să declare că 
este major, fără a folosi şi alte mijloace dolosive. În acest caz este pe deplin aplicabil art. 45 teza I C.civ., conform căruia 
simpla declaraţie că este capabil să contracteze făcută de cel cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu înlătură anulabilitatea 
actului. Dacă însă s‑ar fi folosit manopere dolosive de către minor pentru a induce celeilalte părţi credinţa greşită că este capabil 
să contracteze, abia atunci instanţa ar fi menţinut contractul, în temeiul principiului răspunderii civile delictuale. Prin urmare, 
varianta de răspuns de la litera A este greşită.

Odată anulată convenţia de vânzare, părţile, dacă există solicitare expresă din partea acestora, vor trebui repuse în situaţia 
anterioară, ca efect al nulităţii. Restituirea prestaţiilor se va face potrivit regulilor stabilite în art. 1639‑1647 C.civ., astfel cum 
prevede expres art. 1254 alin. (3) C.civ. 

Având în vedere că una dintre părţi este un incapabil (X.), acesta va fi obligat să restituie prestaţiile primite numai în limita 
folosului realizat, apreciat la data cererii în anulare [art. 1647 alin. (1) C.civ.]. În speţa dată, X., cu banii primiţi, şi‑a plătit o datorie 
(200 de lei), şi‑a cumpărat cu 600 de lei un alt telefon şi a organizat o petrecere pentru prietenii săi, pentru care a cheltuit suma 
de 300 lei, rămânând cu 100 lei. Putem afirma, deci, că folosul efectiv realizat de X. este în valoare de 900 de lei, compus 
din suma cu care a achitat împrumutul (200 de lei), suma dată pentru achiziţionarea unui nou telefon (600 de lei) şi suma de 
100 de lei, care i‑a rămas. Aşadar, varianta de răspuns de la litera B este corectă.

Dacă însă cel lipsit de capacitate deplină de exerciţiu a făcut, cu intenţie sau din culpă gravă, ca restituirea să fie imposibilă, 
el va fi obligat, prin excepţie de la regula prevăzută de art. 1647 alin. (1) C.civ., la restituirea integrală a ceea ce a primit în 
temeiul contractului nul. Prin urmare, în situaţia premisă la care face referire varianta de răspuns de la litera C, X. va fi obligat 
la restituirea integrală a sumei de 1200 de lei, făcând astfel ca această variantă să fie corectă. 
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10. Răspuns: A, B (primire în profesie – avocat stagiar, 2016)
X. şi Y. au împrumutat de la Z. suma de 800 de lei. Aşadar, ne aflăm în faţa unui raport juridic obligaţional, cu pluralitate de 

debitori. Ca regulă, ori de câte ori părţile nu prevăd expres, ori nu rezultă altfel din lege ori din natura bunului ce face obiectul 
prestaţiei, obligaţia cu pluralitate de debitori este o obligaţie divizibilă. 

Obligaţia este divizibilă între mai mulţi debitori când aceştia sunt obligaţi faţă de creditor la aceeaşi prestaţie, dar fiecare 
dintre ei nu poate fi constrâns la executarea obligaţiei decât separat şi în limita părţii sale de datorie [art. 1422 alin. (1) C.civ.]. 
Aşadar, Z., creditorul celor doi debitori, este îndreptăţit să solicite de la fiecare suma de 400 de lei, însă dacă unul dintre debitori 
plăteşte creditorului întreaga sumă, atunci acesta fie va solicita de la creditor restituirea părţii pe care a plătit‑o peste datoria 
sa, în temeiul plăţii nedatorate, fie va cere de la fostul său codebitor să îi restituie partea din datorie ce îi revenea acestuia, în 
temeiul subrogaţiei personale. 

Prin urmare, variantele de răspuns A şi B sunt corecte, în timp ce varianta de răspuns de la litera C este greşită, Z. nefiind 
în măsură să refuze restituirea către X. a sumei de 400 de lei, întrucât plata făcută de X. este nedatorată.

§3. Actul juridic civil

3.1. Noţiune şi clasificări. Condiţii de fond şi formă

11. Răspuns: A (admitere INM şi în magistratură, 2015)
Condiţiile de valabilitate, de fond, ale unui act juridic, prevăzute de art. 1179 alin. (1) C.civ., sunt capacitatea de a contracta, 

consimţământul părţilor, un obiect determinat şi licit şi o cauză licită şi morală.
Obiectul actului juridic civil, pentru a fi valabil, trebuie să existe, să fie determinat, licit şi posibil. Dacă obiectul actului juridic 

nu este determinat şi licit, sancţiunea este nulitatea absolută a contractului, astfel cum prevede art. 1225 alin. (2) C.civ. Deci, 
varianta de răspuns de la litera B este greşită. 

Dacă vorbim despre obiectul obligaţiei (prestaţia la care se angajează debitorul), acesta trebuie să fie determinat sau cel 
puţin determinabil şi licit [art. 1226 alin. (1) C.civ.]. 

În fine, cu privire la bunurile ce pot face obiectul prestaţiei, art. 1228 C.civ. statuează că poate fi vorba şi despre bunuri 
viitoare, după cum poate fi vorba şi despre bunuri ce aparţin unui terţ, dacă legea nu interzice expres acest lucru (art. 1230 
C.civ.). În consecinţă, varianta de răspuns de la litera A este corectă.

Varianta de răspuns de la litera C este greşită, deoarece atât dolul, cât şi violenţa presupun existenţa unei fapte ilicite, ce 
atrage răspunderea delictuală a autorului, indiferent că este vorba despre cocontractantul celui al cărui consimţământ a fost 
viciat ori de un terţ (art. 1257 C.civ.). 

12. Răspuns: B (admitere în magistratură, iunie 2019)
Nu orice eroare, în sensul unei false reprezentări a realităţii, constituie viciu de consimţământ, care are aptitudinea de a 

duce la anularea actului juridic, ci doar acea eroare scuzabilă, esenţială, care priveşte un element determinant al actului juridic 
civil. Aşadar, varianta de răspuns de la litera A este greşită, întrucât una dintre cerinţele erorii, ca viciu de consimţământ, este 
ca ea să fie scuzabilă.

Este scuzabilă acea eroare care nu poate fi reproşată părţii care a avut o falsă reprezentare a realităţii la încheierea actului 
juridic, deci care nu este urmare a lipsei de informare sau a neglijenţei părţii respective, în timp ce eroarea nescuzabilă poate fi 
definită ca eroarea imputabilă părţii, în sensul că poartă asupra unui fapt care, după împre jurări, putea fi cunoscut cu diligenţe 
rezonabile [art. 1208 alin. (1) C.civ.] (G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.‑V. Rădulescu, 
Fişe de drept civil, ed. a 3‑a, Ed. Hamangiu, 2018, p. 65 – în continuare Fişe, 2018). În consecinţă, varianta de răspuns de la 
litera B este corectă, contractul de comodat neputând fi anulat pentru eroare atâta vreme cât aceasta a purtat asupra unui fapt 
care, după împrejurări, putea fi cunoscut cu diligenţe rezonabile.

În ceea ce priveşte eroarea de drept, potrivit art. 1207 alin. (3) C.civ., aceasta poate duce la nulitatea relativă a unui act 
juridic numai dacă este esenţială, respectiv dacă priveşte o normă juridică determinantă, potrivit voinţei părţilor, şi dacă norma 
respectivă nu este nici previzibilă şi nici accesibilă [art. 1208 alin. (2) C.civ.]. Aşadar, varianta de răspuns de la litera C este 
greşită, eroarea neputând fi invocată cu privire la interpretarea dispoziţiilor legale, atâta vreme cât acestea sunt accesibile şi 
previzibile.

13. Răspuns: A (admitere INM şi în magistratură, 2014)
Eroarea este viciul de consimţământ ce constă în falsa reprezentare a unor împrejurări la momentul încheierii unui act 

juridic civil, în timp ce dolul este definit ca fiind inducerea în eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, pentru a o determina 
să încheie un anumit act juridic. Cu alte cuvinte, dolul este o eroare provocată. Aşadar, dolul presupune, pe lângă un element 
subiectiv (pe care îl întâlnim şi la eroare), şi un element obiectiv, constând într‑o acţiune ilicită de folosire a unor mijloace 
viclene în scopul inducerii în eroare a unei persoane cu ocazia încheierii unui act juridic civil. Din acest motiv, spre deosebire 
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de eroare, unde unica sancţiune este anularea contractului, în cazul dolului, cel indus în eroare mai are, pe lângă o acţiune în 
anulare, şi o acţiune în răspundere civilă delictuală îndreptată împotriva autorului faptei ilicite pentru acoperirea prejudiciului. 
Aşadar, varianta de răspuns de la litera A este corectă, aceasta fiind o deosebire între cele două vicii de consimţământ (pentru 
un tabel comparativ între viciile de consimţământ, a se vedea Fişe, 2019, p. 76‑77). 

În privinţa domeniului de aplicare, atât eroarea, cât şi dolul, pot afecta orice fel de acte juridice civile. Deşi, din cerinţa ca 
manoperele viclene să provină de la cealaltă parte, de la reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte părţi sau de la 
un terţ [prevăzută de art. 1214 alin. (1) şi (3) şi art. 1215 C.civ.], ar rezulta că dolul este aplicabil doar actelor juridice bilaterale, 
deoarece numai în cazul acestora se poate vorbi de „cealaltă parte”, se reţine că dolul (sub forma captaţiei sau sugestiei) poate 
fi întâlnit şi la actele juridice unilaterale, caz în care nu mai este necesară îndeplinirea cerinţei în discuţie (Fişe, 2019, p. 69). 
Aşadar, varianta de răspuns de la litera B este greşită.

În fine, din punctul de vedere al probei, atât eroarea, cât şi dolul trebuie dovedite de cel care le invocă, neexistând o 
prezumţie legală de eroare ori de dol. De altfel, art. 1214 alin. (4) prevede expres că dolul nu se prezumă. Deosebirea între cele 
două vicii de consimţământ, din acest punct de vedere, este aceea că eroarea, conţinând doar un element subiectiv, nu şi unul 
obiectiv, este mai greu de dovedit, dar acest lucru nu înseamnă că cel ce o invocă nu are sarcina probei faptului alegat. Pentru 
aceste motive, ţinând seama că ambele vicii trebuie dovedite, nefiind prezumate, varianta de răspuns de la litera C este greşită. 

14. Răspuns: A, C (admitere în magistratură, aprilie 2017)
Cerinţele erorii, pentru a fi viciu de consimţământ, sunt următoarele: (1) să fie esenţială; (2) să fie scuzabilă; (3) în cazul 

actelor juridice bilaterale sau plurilaterale cu titlu oneros, este necesar ca partea cocontractantă să fi ştiut ori să fi trebuit să ştie 
că elementul fals reprezentat este determinant pentru încheierea actului juridic [art. 1207 alin. (1) C.civ.] (Fişe, 2019, p. 66‑67). 

Prin eroare scuzabilă înţelegem eroarea care nu poate fi reproşată părţii care a avut o falsă reprezentare a realităţii la 
încheierea actului juridic, deci care nu este urmarea lipsei de informare sau neglijenţei părţii respective, în timp ce eroarea 
nescuzabilă este eroarea imputabilă părţii, în sensul că poartă asupra unui fapt care, după împrejurări, putea fi cunoscut cu 
diligenţe rezonabile (Fişe, 2019, p. 66). Nu sunt scuzabile: eroarea asupra solvabilităţii cocontractantului; aprecierea eronată 
asupra rentabilităţii unei operaţiuni juridice; eroarea asupra unui element cu privire la care riscul de eroare a fost asumat de 
cel care o invocă sau, după împrejurări, trebuia să fie asumat de acesta (art. 1209 C.civ.). 

Prin urmare, contractul nu va putea fi anulat când eroarea nu este scuzabilă, respectiv când faptul asupra căruia a purtat 
eroarea putea fi cunoscut, după împrejurări, cu diligenţe rezonabile şi când eroarea poartă asupra unui element cu privire la 
care riscul de eroare a fost asumat de cel care o invocă. Aşadar, variantele de răspuns A şi C sunt corecte, varianta de răspuns 
de la litera B fiind greşită, reprezentând întocmai definiţia erorii – viciu de consimţământ. 

15. Răspuns: B, C (primire în profesie – avocat definitiv, 2015)
Eroarea, după natura realităţii fals reprezentate, se clasifică în eroare de fapt şi eroare de drept. Eroarea de fapt constă în 

falsa reprezentare a unei stări sau situaţii faptice la încheierea actului juridic, pe când eroarea de drept este viciu de consimţământ 
atunci când priveşte o normă juridică determinantă, potrivit voinţei părţilor, pentru încheierea contractului [art. 1207 alin. (3) 
C.civ.]. Prin urmare, varianta de răspuns de la litera A este greşită.

Spre deosebire de eroare, unde falsa reprezentare a realităţii trebuie să fie esenţială pentru încheierea contractului pentru 
a se putea cere anularea contractului, în materia dolului, care este o eroare provocată, art. 1214 alin. (2) C.civ. prevede expres 
că partea al cărei consimţământ a fost viciat prin manoperele dolosive ale celeilalte părţi va putea obţine anularea actului chiar 
dacă eroarea nu a fost esenţială. Prin urmare, varianta de răspuns de la litera B este corectă.

În fine, potrivit art. 1209 C.civ., nu atrage anularea contractului eroarea care poartă asupra unui element cu privire la care 
riscul de eroare a fost asumat de cel care o invocă, astfel că varianta de răspuns de la litera C este corectă.

16. Răspuns: A, C (admitere INM şi în magistratură, 2016)
Dolul, viciu de consimţământ, este o eroare provocată, iar nu spontană, precum eroarea propriu‑zisă. Sfera de aplicare a 

dolului este mai mare decât cea în cazul erorii, întrucât, potrivit art. 1214 alin. (2) C.civ., partea al cărei consimţământ a fost viciat 
prin dol poate cere anularea contractului, chiar dacă eroarea în care s‑a aflat nu a fost esenţială (Fişe, 2019, p. 67‑68). Aşadar, 
se poate cere anularea actului chiar dacă eroarea în care s‑a aflat cel al cărui consimţământ a fost viciat nu a fost esenţială, 
varianta de răspuns de la litera B fiind, deci, incorectă.

Vicierea consimţământului prin dol poate fi întâlnită atât la actele unilaterale, cât şi la cele bilaterale. În cazul acestora din 
urmă, manoperele viclene trebuie să provină de la cealaltă parte, de la reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte 
părţi sau de la un terţ, însă, în acest din urmă caz, numai atunci când cocontractantul a cunoscut sau, după caz, ar fi trebuit să 
cunoască existenţa dolului la încheierea contractului [art. 1214 alin. (1) şi (3) C.civ. şi art. 1215 alin. (1) C.civ.]. Deci, varianta 
de răspuns de la litera A este corectă, inducerea în eroare putând proveni de la reprezentantul celeilalte părţi. 

În fine, conform art. 1257 C.civ., în caz de dol, cel al cărui consimţământ a fost viciat de către cealaltă parte, poate pretinde, 
în afară de anularea actului şi daune‑interese, în temeiul răspunderii civile delictuale, manoperele viclene reprezentând, în 



teona elena rădulescu, tudor‑vlad rădulescu explicaţii 79  

esenţă, fapte ilicite. În consecinţă, varianta de răspuns de la litera C este, la rândul ei, corectă. Dacă însă dolul a provenit din 
partea unui terţ, iar cocontractantul nu a avut cunoştinţă de existenţa sa la momentul încheierii contractului, partea indusă în 
eroare nu mai are dreptul de a anula actul, ci este îndreptăţită numai la daune‑interese de la cel responsabil de actele viclene. 

17. Răspuns: B, C (primire în profesie – avocat stagiar, 2014)
Ameninţarea cu exerciţiul unui drept este o ameninţare legitimă, care nu constituie viciu de consimţământ. Dacă însă 

ameninţarea cu un drept a fost un prilej pentru un creditor de a obţine un avantaj exagerat şi injust, atunci violenţa va deveni 
nelegitimă, constituind viciu de consimţământ (art. 1217 C.civ.) (Fişe, 2019, p. 71). 

Aşadar, în speţa dată, consimţământul lui A. a fost viciat prin violenţă, în forma prevăzută la art. 1217 C.civ., motiv pentru 
care contractul încheiat de acesta este anulabil (lovit de nulitate relativă), desfiinţarea actului putând fi cerută doar de cel al 
cărui consimţământ a fost viciat (A.). Prin urmare, varianta de răspuns de la litera A este greşită, în speţă nefiind vorba despre 
viciul de consimţământ al leziunii, ci despre cel al violenţei, astfel cum am arătat mai sus.

Prin urmare, A. poate cere instanţei fie anularea contractului pentru vicierea consimţământului prin violenţă şi daune‑interese 
(ameninţarea constituind un fapt ilicit, pentru care cel care a săvârşit‑o trebuie să fie tras la răspundere delictuală), fie menţinerea 
contractului anulabil (confirmând deci nulitatea relativă) şi reducerea prestaţiei sale cu valoarea daunelor‑interese la care ar fi 
îndreptăţit, potrivit art. 1257 teza finală C.civ. 

Prin urmare, variantele de răspuns de la literele B şi C sunt cele corecte.

18. Răspuns: A (admitere în magistratură, mai 2018)
Violenţa este definită ca ameninţarea unei persoane cu un rău de natură să îi provoace, fără drept, o temere ce o determină 

să încheie un act juridic pe care altfel nu l‑ar fi încheiat (Fişe, 2019, p. 70). Ameninţarea cu un rău poate proveni, în cazul 
actelor bilaterale, fie de la cealaltă parte contractantă, fie de la un terţ, însă numai dacă partea al cărei consimţământ nu a fost 
viciat cunoştea sau, după caz, trebuia să cunoască, violenţa săvârşită de acesta [art. 1220 alin. (1) C.civ.]. În această a doua 
situaţie, respectiv când temerea este insuflată de un terţ, acesta va răspunde, independent dacă cealaltă parte cunoştea sau 
nu de existenţa violenţei, în temeiul răspunderii civile delictuale, pentru prejudiciile ce rezultă din ameninţare [art. 1220 alin. (2) 
C.civ.]. Prin urmare, varianta de răspuns de la litera C este greşită, întrucât condiţionează tragerea la răspundere delictuală a 
terţului de cunoaşterea de către cealaltă parte a violenţei. 

Violenţa, ca viciu de consimţământ, dă dreptul părţii a cărei voinţă a fost afectată, să ceară, pe lângă anularea contractului, 
şi daune‑interese sau, dacă preferă menţinerea contractului, să solicite reducerea prestaţiei sale cu valoarea daunelor‑interese 
la care ar fi îndreptăţit (art. 1257 C.civ.). Aşadar, varianta de răspuns de la litera A este corectă.

Pentru a putea vorbi însă despre violenţă este necesar, printre altele, ca ameninţarea să fie nelegitimă (injustă), întrucât 
dacă ameninţarea cu un rău este justă (spre exemplu, creditorul îl ameninţă pe debitor cu rezilierea contractului în cazul 
nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de acesta), nu ne mai aflăm în faţa unui viciu de consimţământ, ci a exercitării, 
cu bună‑credinţă şi în limitele interne şi externe, a unui drept. Deci, varianta de răspuns de la litera B este, la rândul ei, greşită. 

19. Răspuns: A, B (admitere INM, noiembrie 2019)
Violenţa, ca viciu de consimţământ, presupune o ameninţare îndreptată împotriva uneia dintre părţi, făcută cu scopul de 

a determina respectiva parte să încheie un act juridic pe care altfel nu l‑ar încheia. Aşadar, violenţa presupune existenţa unui 
fapt ilicit – ameninţarea, motiv pentru care, pe lângă nulitatea relativă a actului încheiat sub imperiul ameninţării, acest viciu 
de consimţământ atrage şi răspunderea delictuală a celui care a produs temerea.

În consecinţă, partea al cărei consimţământ a fost viciat prin violenţă este îndreptăţită să pretindă anularea contractului, 
dar şi daune‑interese sau, dacă preferă menţinerea contractului, poate solicita numai redu  cerea prestaţiei sale cu valoarea 
daunelor-interese la care ar fi îndreptăţit (art. 1257 C.civ.). În consecinţă, variantele de răspuns de la literele A şi B sunt corecte.

În privinţa posibilităţii de adaptare a contractului, această variantă este în mod expres prevăzută în caz de eroare (art. 1213 
C.civ.) sau leziune [art. 1222 alin. (3) C.civ.] şi admisă doctrinar în cazul dolului (în acest sens, Fişe, 2018, p. 69). Prin urmare, 
în caz de violenţă, nu este recunoscut victimei dreptul de a cere adaptarea contractului, motiv pentru care varianta de răspuns 
de la litera C este greşită.

20. Răspuns: C (admitere în magistratură, august 2013)
Domeniul de aplicare a leziunii în cazul majorului este mai extins decât în cazul minorului (a persoanei cu capacitate restrânsă 

de exerciţiu). Astfel, ca regulă, spre deosebire de minor, care poate cere anularea pentru leziune doar a actelor bilaterale, cu 
titlu oneros şi comutative, de administrare, majorul poate obţine desfiinţarea pentru leziune a oricăror acte juridice bilaterale, 
cu titlu oneros şi comutative, indiferent dacă sunt de dispoziţie sau de administrare, legea nefăcând nicio menţiune expresă 
din acest punct de vedere. Aşadar, varianta de răspuns de la litera A este greşită, leziunea în cazul majorului nefiind limitată 
numai la actele juridice bilaterale de dispoziţie.
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Există totuşi o dispoziţie expresă care îngrădeşte posibilitatea anulării pentru leziune a anumitor contracte, respectiv în 
materia tranzacţiei, a actelor aleatorii şi a altor contracte anume prevăzute de lege (art. 1224 C.civ.). Faţă de această prevedere 
legală, varianta de răspuns de la litera C apare ca fiind corectă.

Varianta de răspuns de la litera B de răspuns este, de asemenea, greşită, întrucât leziunea nu presupune în toate cazurile 
o disproporţie vădită între contraprestaţii, căci, în cazul minorului, va exista leziune şi atunci când acesta îşi asumă o obligaţie 
excesivă prin raportare la starea sa patrimonială, la avantajele pe care le obţine din contract ori la ansamblul circumstanţelor 
[art. 1221 alin. (3) C.civ.]. Deci, în cazul actului încheiat de minor, existenţa leziunii se va aprecia nu numai în raport de valoarea 
prestaţiei contractantului său, ci şi prin raportare la elementele prevăzute expres de art. 1221 alin. (3) C.civ. 

21. Răspuns: C (primire în profesie – avocat stagiar, 2013)
Domeniul de aplicare a leziunii nu mai este, potrivit actualului Cod civil, limitat numai la actele de administrare încheiate de 

minorul cu capacitate restrânsă de exerciţiu, singur, fără încuviinţarea ocrotitorului legal. Potrivit art. 1221 C.civ., există leziune 
atunci când una dintre părţi, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părţi, 
stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaţie de o valoare considerabil mai mare, la data încheierii contractului, 
decât valoarea propriei prestaţii. Aşadar, majorul (sau, în general, persoana cu capacitate deplină de exerciţiu) care invocă 
încheierea unui act lezionar, trebuie să facă dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de articolul arătat mai sus pentru a se 
putea constata existenţa leziunii. 

Odată dovedită leziunea, persoana al cărei consimţământ a fost viciat poate cere, la alegerea sa, fie anularea contractului, 
fie reducerea obligaţiilor sale cu valoarea daunelor‑interese la care ar fi îndreptăţită [art. 1222 alin. (1) C.civ.], însă într‑un 
termen de prescripţie de 1 an, care începe să curgă de la data încheierii contractului [art. 1223 alin. (1) C.civ.]. Legiuitorul 
instituie astfel o excepţie de la regula prescriptibilităţii acţiunii în anularea unui act juridic civil în termenul general de 3 ani, 
stabilind un termen mult mai scurt pentru viciul de consimţământ al leziunii, precum şi un unic moment, obiectiv, de la care 
acest termen începe să curgă.

Pentru toate argumentele expuse mai sus, rezultă că singura variantă corectă de răspuns este C. 

22. Răspuns: C (admitere în magistratură, aprilie 2017)
Leziunea, ca viciu de consimţământ, atrage, ca sancţiune, fie anularea actului, fie reducerea obligaţiilor asumate de partea 

al cărui consimţământ a fost viciat cu valoarea daunelor‑interese la care ar fi îndreptăţită [art. 1222 alin. (1) C.civ.].
Nulitatea relativă însă nu poate fi dispusă în fiecare caz de leziune în parte. Astfel, legiuitorul stabileşte condiţii diferite 

pentru anularea actului, după cum victima leziunii este un minor ori un major. 
În privinţa majorului, art. 1222 alin. (2) C.civ. prevede că acţiunea în anulare este admisibilă numai dacă leziunea depăşeşte 

jumătate din valoarea pe care o avea la momentul încheierii actului prestaţia promisă sau executată de partea lezată, şi numai 
dacă disproporţia persistă până la data cererii de anulare. Dacă victima leziunii este un minor, nulitatea relativă a contractului 
poate fi cerută indiferent de disproporţia existentă între prestaţiile asumate de părţile contractului, motiv pentru care varianta 
de răspuns de la litera A poate fi considerată greşită.

În toate cazurile însă, contractul poate fi menţinut de către instanţă, dacă cealaltă parte oferă, în mod echitabil, o reducere a 
propriei creanţe sau, după caz, o majorare a propriei obligaţii, în condiţiile prevăzute de art. 1213 C.civ. referitoare la adaptarea 
contractului [art. 1222 alin. (3) C.civ.]. Prin urmare, şi varianta de răspuns de la litera B este incorectă, menţinerea contractului 
fiind posibilă prin oferirea fie a unei reduceri a propriei creanţe, fie a unei majorări a propriei obligaţii, şi nicidecum prin oferirea 
de către cealaltă parte a diferenţei dintre prestaţia pe care a executat‑o şi aceea pe care a primit‑o de la victimă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în motivarea contestaţiei referitoare la varianta de răspuns B, a reţinut că: Acest 
răspuns trebuia exclus de către candidaţi, deoarece enunţul limitează posibilitatea de menţinere a contractului doar la situaţia în 
care cealaltă parte oferă diferenţa dintre prestaţia executată şi cea primită, în timp ce dispoziţiile art. 1222 alin. (3) C.civ. permit 
această menţinere în situaţia în care cealaltă parte oferă „în mod echitabil” o reducere a propriei creanţe sau o majorare a 
propriei obligaţii. 

În mod evident, noţiunea de „diferenţă” (ce are un sens matematic în speţă) nu corespunde noţiunii de „echitate”, care 
presupune o apreciere (şi care, astfel, poate conduce la o situaţie în care ceea ce se oferă să nu fie fix diferenţa dintre prestaţii). Nu 
se contestă că, în unele situaţii, diferenţa dintre prestaţii poate reprezenta o manieră echitabilă de adaptare a contractului, 
dar aceasta nu este singura excepţie aşa cum prevede enunţul răspunsului (prin folosirea sintagmei „cu excepţia cazului”). 

În fine, varianta de răspuns de la litera C este corectă, întrucât contractul de întreţinere încheiat pe perioadă nedeterminată 
este un contract aleatoriu, iar potrivit art. 1224 C.civ., leziunea nu poate afecta aceste tipuri de contracte cu titlu oneros. 

23. Răspuns: B (primire în profesie – avocat definitiv, august 2019)
Speţa dată ridică problema leziunii, ca viciu de consimţământ. Astfel, reclamantul, fiind în nevoie, a vândut pârâtului un 

apartament a cărui valoare de piaţă era de aproximativ 40.000 euro, contra unui preţ mult mai mic, de 25.000 euro. Despre 
starea de nevoie în care se afla vânzătorul, cumpărătorul avea cunoştinţă, astfel cum reiese din datele furnizate.


