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DEFINITIVI - Drept civil 

1) Efectele obligaţiei de garanţie a vânzătorului în cazul evicţiunii (totale şi parţiale) consumate, inclusiv prescripţia 

acţiunii în garanţie. 3 p. 

2) Acţiunea oblică – noţiune, exemple de situaţii în care se poate exercita, domeniul de aplicare, condiţiile 

intentării acţiunii, efectele produse. 3 p. 

Speta 

În anul 1968, când anexa gospodărească era terminată, fiind funcţională, iar din casa de locuit era finisată numai o 

cameră şi bucătăria, numita S.G. a părăsit locuinţa, încetând convietuirea cu soţul său, plecând definitiv din acea 

localitate şi stabilindu-se într-un oraş ce se dezvolta la vremea respectivă ca un puternic centru industrial. 

 La scurt timp după aceasta, numitul A.B. (în îngrijirea căruia au rămas cei doi copii rezultaţi din căsătoria cu S.G.), 

a intrat într-o relaţie de convieţuire cu numita C.H. cu care s-a ocupat împreună de creşterea şi îngrijirea celor doi 

copii ai lui A.B. În anul 1970, din relaţia lui A.B. cu C.H., s-a născut un copil, S.B. (clientul care vi se adresează 

dumneavoastră), căruia A.B. i-a recunoscut paternitatea şi a fost de acord să poarte numele său de familie. 

 În timpul relaţiei de concubinaj, A.B. împreună cu C.H. au finisat celelalte încăperi ale casei de locuit, au înlocuit 

acoperişul casei (care iniţial era cu stuf), montând acoperiş de tablă, şi au realizat finisarea exterioară a casei cu 

adăugarea unui cerdac. De asemenea, au construit gardul curţii din jurul locuinţei şi grădinii. Pentru realizarea 

acestor lucrări, s-a folosit şi o importantă sumă de bani, pe care C.H. a primit-o cu titlul de indemnizaţie de asigurare 

pentru o casă bunul său propriu ce a fost distrusă în proporţie de 90% de inundaţiile ce au avut loc în anul 1970. 

 În anul 1974 a intervenit divorţul dintre A.B. şi S.G., iar în anul 1975 a avut loc căsătoria lui A.B. cu numita C.H. În 

timpul acestei căsătorii, s-au născut doi copii. 

 După încheierea căsătoriei, A.B. şi C.H. au mai ridicat, pe acelaşi teren, o bucătărie de vară, un garaj şi au săpat şi 

dotat o fântână cu hidrofor. 

 Numitul A.B. a decedat în anul 1992, iar întrucât cu prima soţie nu a avut loc vreo împărţeală, nici voluntară nici 

judiciară, S.G., împreună cu cei doi copii ai lui A.B. şi SG (din prima căsătorie), au promovat acţiune de partaj, 

solicitând ca instanţa să reţină că toate bunurile enumerate sunt bunuri comune ale soţilor, dobândite de A.B. şi 

S.G., că de cujus şi S.G. au o cotă egală de contribuţie la dobândirea bunurilor comune şi să li se atribuie 

reclamanţilor în natură imobilul format din teren şi toate construcţiile situate pe acesta. 

 1. Ce îl sfătuiţi pe clientul S.B. cu privire la strategia pe care trebuie să o adopte atât acesta, cât şi C.H. şi cei doi 

copii născuţi din căsătoria lui A.B. cu C.H.? 

 a) Să formuleze întâmpinare prin care să fie de acord cu acţiunea aşa cum a fost formulată. 

 b) Să formuleze întâmpinare prin care să fie de acord cu admiterea numai în parte a acţiunii de partaj. 

 Motivaţi răspunsul dumneavoastră. 

 2. Ce apărare consideraţi că ar trebui făcută de către clientul S.B., C.H. şi cei doi copii născuţi din căsătoria lui 

A.B. cu C.H.? 

 a) În comunitatea de bunuri a soţilor A.B. şi C.H. intră un drept de proprietate cu privire la casa şi gardul 

împrejmuitor, precum şi cu privire la construcţiile edificate în timpul celei de-a doua căsătorii a lui A.B. 

 b) În comunitatea de bunuri a soţilor A.B. şi C.H. intră doar un drept de creanţă cu privire la bunurile enumerate, 

drept de creanţă ce se constituie ca pasiv al comunităţii de bunuri dintre A.B. şi S.G. 

 Motivaţi răspunsul dumneavoastră. 
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 3. Ce sfat veţi da clientului dumneavoastră S.B. cu privire la valorificarea faptului că numita C.H. a întrebuinţat la 

executarea lucrărilor de construcţie suma primită cu titlul de indemnizaţie de asigurare? 

 a) conduce doar la recunoaşterea pentru C.H. a unei cote de contribuţie mai ridicate la dobândirea bunurilor 

comune în cadrul comunităţii de bunuri a soţilor A.B. şi C.H. 

 b) conduce atât la recunoaşterea pentru C.H. a unei cote de contribuţie mai ridicate la dobândirea bunurilor 

comune în cadrul comunităţii de bunuri a soţilor A.B. şi C.H., cât şi la modificarea cotelor-părţi ce revin 

moştenitorilor la succesiunea lui A.B. 

 Motivaţi răspunsul dumneavoastră. 

 4. Care va fi conţinutul consultaţiei pe care i-o veţi da clientului cu privire la cine are calitatea de moştenitor al 

lui A.B? 

 a) moştenitorii lui A.B. sunt: C.H., S.B. şi cei doi copii din căsătoria cu C.H. 

 b) moştenitorii lui A.B. sunt: copiii din prima căsătorie, C.H., S.B., S.G. şi cei doi copii din căsătoria cu C.H. 

 c) moştenitorii lui A.B. sunt: C.H., copiii din prima căsătorie, S.B. şi copiii din căsătoria cu C.H. 

 Motivaţi răspunsul dumneavoastră. 

5. Luând în considerare datele speţei, soţia supravieţuitoare are, pe lângă cota sa legală din moştenire, şi dreptul 

special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice? 

 

DEFINITIVI - Drept procesual civil 

Subiecte teoretice : 
 

1. Contestaţia în anulare specială (obiect, motive) 3.00 p 
 

2. Invocarea nulităţii actelor de procedură (regim, mijloace de invocare, reguli de soluţionare) 3.00p 
 
 
Speţă: 4.00p 

Prin cererea formulată la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, AA a chemat în judecată pe AB solicitând instanţei 
să dispună desfacerea căsătoriei soţilor din culpa exclusivă a lui AB  şi partajarea bunurilor comune. 

La prima zi de înfăţişare, pârâtul AB, a formulat cerere reconvenţională solicitând ca pentru aceleaşi fapte 
prezentate de reclamantă în cererea de chemare în judecată instanţa să dispună desfacerea căsătoriei din culpa ambilor 
soţi. 

Reclamanta a invocat excepţia de tardivitate a cererii reconvenţionale, arătând că aceasta trebuia făcută odată cu 
întâmpinarea, cu cel puţin 5 zile înainte de primul termen de judecată, sub sancţiunea decăderii. 

În cauză s-a formulat o cerere de intervenţie principală de către TT.  Intervenientul a solicitat să fie scos din masa 
bunurilor de împărţit autoturismul care îi fusese vândut printr-un act sub semnătură privată de către AA. 

Reclamanta s-a opus la admiterea în principiu a cererii de intervenţie motivând că pricina are un caracter personal. 
 

1.Care sunt particularităţile cererii reconvenţionale formulate într-un proces de divorţ ?  

2.Răspundeţi la excepţia de tardivitate a depunerii cererii reconvenţionale, invocată de AA . 

3.Care este efectul neformulării unei cereri reconvenţionale de către AB ?  

4. Consideraţi că cererea de intervenţie este admisibilă ? Motivaţi.  

 


