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TEMATICA 

pentru susţinerea examenului de absolvire INM 
2016 

 
DREPT CIVIL  

 
 

I. Partea generală 
 

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009 
2. Actul juridic civil  

      - noţiune; 
- condiţiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimţământul, 
obiectul şi cauza); 
- condiţiile de formă ale actului juridic civil; 
- modalităţile actului juridic civil; 
- efectele actului juridic civil (forţa obligatorie şi irevocabilitatea, relativitatea şi 
opozabilitatea); 
- simulaţia; 
- nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim 
juridic, efecte). 

3. Prescripţia extinctivă şi decăderea 
- dispoziţii generale: noţiune, efecte, delimitare; 
- domeniul prescripţiei extinctive; 
- termenele de prescripţie extinctivă; 
- cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen); 
- împlinirea prescripţiei extinctive; 
- decăderea (noţiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de aplicare, regimul 
juridic, efecte). 
  

 
II. Drepturile reale principale 

 
1. Dreptul de proprietate publică: noţiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, 

exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică; 
2. Dreptul de proprietate privată: noţiune, conţinut juridic, caractere juridice; limitele 

exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privată; 
3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată; 
4. Acţiunea în revendicare; 
5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată; 
6. Posesia (fără uzucapiune); 
7. Accesiunea imobiliară artificială; 
8. Publicitatea imobiliară. 
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III. Teoria generală a obligaţiilor 
 
1. Răspunderea civilă delictuală 

- răspunderea pentru fapta proprie; 
- răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub 
interdicţie, răspunderea comitenţilor pentru prepuşi); 
- răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale şi de ruina edificiului; 
- repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale; 
- cauze exoneratoare de răspundere. 

 
2.  Executarea obligaţiilor 

- plata (dispoziţii generale, subiectele plăţii, condiţiile plăţii, dovada plăţii, imputaţia plăţii, 
punerea în întârziere a creditorului); 
- executarea silită a obligaţiilor (dispoziţii generale, punerea în întârziere a debitorului, 
executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea 
prestaţiilor, cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale); 
- mijloacele de protecţie a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acţiunea oblică, 
acţiunea revocatorie). 

 
IV . Contractele speciale 

 
1. Contractul de vânzare; 
2. Contractul de locaţiune; 
3. Contractul de donaţie; 
4. Contractul de mandat (dispoziţii generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fără 
reprezentare – dispoziţii generale); 
5. Contractul de împrumut de consumaţie şi contractul de comodat; 
6. Contractul de întreţinere. 

 
V. Succesiunile (moştenirea) 
 
1. Moştenirea legală 

      -    noţiuni generale (nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluţiunii legale a 
moştenirii, reprezentarea succesorală); 

- clasa întâi de moştenitori legali (descendenţii); 
- clasa a doua de moştenitori legali (ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi); 
- clasa a treia de moştenitori legali (ascendenţii ordinari); 
- clasa a patra de moştenitori legali (colateralii ordinari); 
- drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. 

2. Dreptul de opţiune succesorală 
 
 
VI. Desfacerea căsătoriei 
 

a) cazurile de divorţ; 
b) efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale şi patrimoniale dintre foştii 
soţi, precum şi cele dintre aceştia şi copiii lor minori. 
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VII. Filiaţia 
 

a) dispoziţii generale privind stabilirea filiaţiei; 
b) prezumţia de paternitate; 
c) recunoaşterea copilului; 
d) acţiuni privind filiaţia. 

 
VIII. Obligaţia legală de întreţinere 
 

a) dispoziţii generale privind obligaţia de întreţinere; 
b) persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere şi ordinea în care se datorează; 
c) condiţiile obligaţiei legale de întreţinere; 
d) stabilirea şi executarea obligaţiei legale de întreţinere. 

 
IX. Autoritatea părintească 
 

a) dispoziţii generale privind autoritatea părintească; 
b) drepturile şi îndatoririle părinteşti; 
c)   exercitarea autorităţii părinteşti; 
d)   decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti. 

 
 
 
 
 
 

Notă: Materia va fi abordată conform Codului civil din 2009 
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BIBLIOGRAFIE 
 
 În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de 
specialitate sau orice altă documentaţie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă 
etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data de 
16.03.2016 (data anunţării examenului). 
 
 

LEGISLAŢIE ŞI JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 
 
 Candidaţii pot avea asupra lor (pe suport de hârtie) în timpul examenului 
legislaţia menţionată, cu modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016 
(data anunțării examenului), aşa cum au fost publicate, inclusiv în privința modificărilor și 
completărilor, în Monitorul Oficial al României, precum și jurisprudența relevantă. 

 Nu se acceptă în timpul examenului ediţii comentate sau adnotate ale legislaţiei și 
jurisprudenței menţionate. Culegerile de legislație cuprinzând decizii ale Curții 
Constituționale și decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție date în RIL și pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept nu fac parte din această categorie şi sunt, aşadar, 
permise.  
 De asemenea, nu sunt acceptate exemplare ale  legislației și jurisprudenței 
indicate cu menţiuni proprii pe margine. Nu sunt acceptate exemplare ale culegerilor de 
hotărâri care conțin sentințe/decizii de speță pronunțate de instanțe. 
 
– Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003; 
– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul ei juridic, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

– Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

–  Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

– Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

 
Deciziile pronunţate în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casație şi 
Justiţie: 
1. Decizia ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 8 din 10 iunie 

2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450 din 23.07.2013, disponibilă pe 
pagina de internet a ICCJ la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86223; 

2. Decizia ÎCCJ,  Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr.1 din 17 
februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 17.04.2014, 
disponibilă pe pagina de internet http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86215; 

3. Decizia ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 12 din 8 iunie 
2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 678 din 7.09.2015 disponibilă pe pagina 
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de internet a ICCJ la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=122064;  

4. Decizia ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 19 din 5 
octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 07.01.2016, 
disponibilă pe pagina de internet a ICCJ la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=126123. 

 
 
 

NOTĂ: Se vor avea în vedere, de asemenea, toate deciziile R.I.L. și HP (de admitere) cu 

referire la actele normative din bibliografie, precum și deciziile C.C.R. de admitere a 

excepţiilor de neconstituţionalitate a unor dispoziţii ale actelor normative din bibliografie, 

ulterioare datei celei mai recente decizii indicate în listă și publicate în Monitorul Oficial până 

la data anunțării examenului. 
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 TEMATICA 
pentru susţinerea examenului de absolvire INM 

2016 
 

DREPT PROCESUAL CIVIL 
 
 

1. Principiile fundamentale ale procesului civil 
  
 2. Aplicarea în timp a legii procesual-civile 
  
 3. Acţiunea civilă 
  
 4. Participanţii la procesul civil: 
- instanţa de judecată (alcătuirea instanţei, incidente procedurale referitoare la compunerea şi 

constituirea instanţei); 
- părţile (coparticiparea procesuală, drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor, abuzul de 

drept procedural, participarea terţilor la judecată, reprezentarea părţilor în procesul civil);  
- formele participării procurorului în procesul civil. 

 
5. Competenţa:  

- competenţa materială a instanţelor judecătoreşti;  
- competenţa teritorială; 
- dispoziţii speciale (prorogarea de competenţă, întinderea competenţei asupra apărărilor şi 

excepţiilor, regimul cererilor în constatare, competenţa facultativă); 
- incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei (necompetenţa şi conflictele de 

competenţă, litispendenţa şi conexitatea; strămutarea şi delegarea instanţei). 
  
 6. Dispoziţii generale de procedură: 

- actele de procedură (noţiune şi clasificare, condiţii generale pentru îndeplinirea actelor de 
procedură, citarea şi comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură);  

- termenele procedurale (noţiune şi clasificare, durată, decăderea şi  repunerea în termen).  
  
 7. Judecata în primă instanţă: 

-  etapa scrisă (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată, verificarea cererii şi 
regularizarea acesteia, fixarea termenului de judecată, măsuri pentru pregătirea judecăţii, 
modificarea cererii, întâmpinarea, cererea reconvenţională); 

-    dispoziţii generale privind judecata; 
-    cercetarea procesului (dispoziţii comune, excepţiile procesuale, probele); 
-    dezbaterea în fond a procesului;  
-    suspendarea judecăţii, perimarea şi actele procesuale de dispoziţie ale părţilor; 
-    deliberarea şi pronunţarea; 
-  hotărârea judecătorească (clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conţinutul hotărârii, redactarea, 

semnarea şi comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, efectele hotărârilor judecătoreşti, 
executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârilor). 
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 8. Căile de atac: 
-  obiectul și termenul apelului; 
-  obiectul și termenul recursului; 
-     contestația în anulare; 
-     revizuirea. 

 
 9. Procedurile speciale: 

- procedura necontencioasă; 
- ordonanţa preşedinţială; 
- măsurile asigurătorii; 
- procedura divorţului; 
- partajul judiciar; 
- procedura ordonanţei de plată; 
- procedura cu privire la cererile de valoare redusă; 
- evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept. 

 
 10. Executarea silită: 

- titlul executoriu; 
- participanţii la executarea silită şi bunurile supuse executării; 
- încuviinţarea executării silite; 
- încetarea executării silite; 
- contestaţia la executare; 
- întoarcerea executării; 
- validarea popririi. 

 
 

 
Notă:  Materia va fi abordată conform Codului de procedură civilă din 2010. 
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BIBLIOGRAFIE 
 

  
 
 În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de 
specialitate sau orice altă documentaţie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă 
etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data de 
16.03.2016 (data anunţării examenului). 
 
 

LEGISLAŢIE ŞI JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 
 
 Candidaţii pot avea asupra lor (pe suport de hârtie) în timpul examenului 
legislaţia menţionată, cu modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016 
(data anunțării examenului), aşa cum au fost publicate, inclusiv în privința modificărilor și 
completărilor, în Monitorul Oficial al României, precum și jurisprudența relevantă. 

 Nu se acceptă în timpul examenului ediţii comentate sau adnotate ale legislaţiei și 
jurisprudenței menţionate. Culegerile de legislație cuprinzând decizii ale Curții 
Constituționale și decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție date în RIL și pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept nu fac parte din această categorie şi sunt, aşadar, 
permise.  
 De asemenea, nu sunt acceptate exemplare ale  legislației și jurisprudenței 
indicate cu menţiuni proprii pe margine. Nu sunt acceptate exemplare ale culegerilor de 
hotărâri care conțin sentințe/decizii de speță pronunțate de instanțe. 
 
 
–    Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003; 
– Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
– Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
– Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi 

pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
cu modificările ulterioare; 

– O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civilă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

– O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

– Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 
 
 
Deciziile pronunţate în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casație şi Justiţie: 
1.  Decizia ÎCCJ, secţiile unite, nr. 32 din 9 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 830 

din 10.12.2008, disponibilă pe pagina de internet a ICCJ la http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86093;  

2. Decizia ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 7 din 15 aprilie 
2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 263 din 10.05.2013, disponibilă pe pagina de internet 
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a ICCJ la http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=81574;  

3. Decizia ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 8 din 10 iunie 
2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 581 din 12.09.2013, disponibilă pe pagina de internet 
a ICCJ la http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86223;  

4. Decizia ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 19 din 18 
noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 45 din 20.01.2014, disponibilă pe pagina 
de internet a ICCJ la http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86233; 

5. Decizie ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 7 din 8 
decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137 din 24.02.2015 
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=117499; 

6. Decizia ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 8 din 27 aprilie 
2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 20.07.2015, disponibilă pe pagina 
de internet a ICCJ la http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=121226. 

7. Decizia ÎCCJ, Completul competent să judece recursul în interesul legii, nr. 19 din 5 
octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 07.01.2016, disponibilă 
pe pagina de internet a ICCJ la http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=126123. 
 

NOTĂ: Se vor avea în vedere, de asemenea, toate deciziile R.I.L. (de admitere) cu referire la 

actele normative din bibliografie, ulterioare datei celei mai recente decizii indicate în listă și 

publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării examenului. 

 
Hotărârile prealabile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiție pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept: 
1. Decizia ÎCCJ, Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, nr. 28/2015, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 772 din 16.10.2015, disponibilă pe pagina de internet a 
ICCJ la http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=123193; 

2. Decizia ÎCCJ, Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, nr. 34/2015, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945 din 21.12.2015, disponibilă pe pagina de internet a 
ICCJ la http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=125607. 

 
NOTĂ: Se vor avea în vedere, de asemenea, toate deciziile HP (de admitere) cu referire la 

actele normative din bibliografie, ulterioare datei celei mai recente decizii indicate în listă și 

publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării examenului. 
 
Deciziile Curţii Constituţionale: 
1. Decizia nr. 473 din 21.11.2013, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor 

art. 659 alin.(3) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
30/15.01.2014; 
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2. Decizia nr. 348 din 17.06.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 529/16.07.2014; 

3. Decizia nr. 462 din 17.09.2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de 
procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 775/24.10.2014; 

4. Decizia nr.558 din 16.10.2014, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art.142 alin.(1) teza întâi, art.143 alin.(1) cu referire la sintagma „cu darea unei cauțiuni în 
cuantum de 1.000 lei” și ale art.145 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură civilă, 
publicată în Monitorul Oficial nr.897 din 10.12.2014;  

5. Decizia nr. 387 din data de 27.05.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispozițiilor art.29 alin.(1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din data de 27.07.2015; 

6. Decizia nr.485 din 23.06.2015, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art.13 alin.(2) teza a doua, art.84 alin.(2) și art.486 alin.(3) din Codul de procedură civilă, 
publicată în Monitorul Oficial nr.539 din 20.07.2015; 

7.  Decizia nr. 839 din data de 08.12.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispozițiilor art.493 alin.(5) – (7) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul 
Oficial nr.69 din data de 01.02.2016; 

8. Decizia nr. 866 din data de 10.12.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispozițiilor art.509 alin.(1) pct.11 şi alin.(2) din Codul de procedură civilă, publicată în 
Monitorul Oficial nr.69 din data de 01.02.2016; 

9. Decizia nr. 895 din data de 17.12.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.641 şi art.666 din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial 
nr.84 din data de 04.02.2016. 

 
NOTĂ: Se vor avea în vedere, de asemenea, toate deciziile C.C.R. de admitere a excepţiilor de 

neconstituţionalitate a unor dispoziții din actele normative indicate în bibliografie, ulterioare 

datei celei mai recente decizii indicate în listă și publicate în Monitorul Oficial până la data 

anunţării examenului. 
 
  


