
Ex_DR_19febr2018,  Varianta B

1)  Se dă spre analiză textul: Gaius III.136.

a)   în dreptul roman, contractele consensuale sunt recunoscute limitativ (emptio-venditio,
locatio-conductio, societas și mandatum).
 (100%)
b)   regula instituită de acest text referitoare la o obligație verbală se aplică în vechiul drept
roman.
 (100%)
c)   obligația verbală nu putea fi niciodată contractată între persoane absente.
 (0%)

2)  Se dă spre analiză textul: Inst. 3.VI.11.

a)   emanciparea descendenţilor adoptaţi cu efecte restrânse s-a putut realiza, din punct de
vedere juridic doar în perioada lui Iustinian.
 (100%)
b)   cognaţiunea, spre deosebire de agnaţiune a fost principiul de bază în aplicarea lui ius civile.
 (0%)
c)   emanciparea descendenţilor adoptaţi cu efecte restrânse s-a putut realiza, din punct de vedere juridic
atât în perioada lui Iustinian, cât şi începând cu finele Republicii.
 (0%)

3)  Se dă spre analiză textul: Gaius II.45.

a)   în cazul de față, furtul poate avea ca obiect un bun mobil.
 (100%)
b)   în cazul de față, furtul poate avea ca obiect un bun imobil, deoarece uzucapiunea presupune doar
dobândirea acestor bunuri.
 (0%)
c)   în cazul de față, furtul poate avea ca obiect  sclavii care lucrau acest teren.
 (100%)

4)  Se dă spre analiză textul: Inst. 1.XII.6.

a)   tutela la care face referire textul se instituie asupra persoanelor care au capacitate de
folosință, dar sunt lipsite de capacitate de exercițiu.
 (100%)
b)   emancipatul devine din alieni iuris o persoană sui iuris și pierde drepturile succesorale în
temeiul rudeniei agnatice.
 (100%)
c)   pretorul a chemat emancipatul al succesiunea legală a lui pater familias în calitate de
cognat.
 (100%)
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5)  Se dă spre analiză textul: Inst. 3.XXIII.4.

a)   un alt exemplu de vânzare condiționată valabilă este în situația în care Primus și Secundus
consimt la vânzarea, respectiv cumpărarea unui sclav contra unui preț de 100 de sesterți dacă
Secundus nu va urca pe colina Capitoliului. 
 (100%)
b)   în exemplul din text, obligația este afectată de o condiție rezolutorie și un termen suspensiv.
 (0%)
c)   în exemplul din text, obligația este afectată de o condiție rezolutorie și un termen extinctiv.
 (0%)

6)  Se dă spre analiză textul: Gaius II.194.

a)   textul propus spre analiză se referă la o liberalitate care, până în epoca imperială, se întocmea în
termeni sacramentali.
 (0%)
b)   textul propus spre analiză are în vedere dezbaterea unei succesiuni testamentare.
 (100%)
c)   textul propus spre analiză abordează legatul ca parte componentă a succesiunii ab intestat.
 (0%)

7)  Se dă spre analiză textul: Gaius II.229.

a)   instituirea de moştenitor din text poate fi făcută sub termen extinctiv.
 (0%)
b)   instituirea de moştenitor din text poate figura şi într-un fideicomis de ereditate.
 (0%)
c)   instituirea de moştenitor din text poate fi redactată în forma: „Primus să fie moştenitor. Dacă
va deceda înaintea mea, atunci Secundus să fie moştenitor.”.
 (100%)

8)  Se dă spre analiză textul: Gaius III.3.

a)   dacă soția predecedează soțului, acesta din urmă are calitatea de moștenitor legal la succesiunea
defunctei sale soții.
 (0%)
b)   potrivit Legii celor XII Table, soția căsătorită sine manu nu are un drept de moștenire la succesiunea
soțului său. 
 (0%)
c)   textul ilustrează regulile devoluțiunii legale în vechiul drept roman. 
 (100%)
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9)  Se dă spre analiză textul: Inst. 4.XIII.1.

a)   citarea la proces în procedura formulară era condiționată de existența unui contract scris între cele
două părți.
 (0%)
b)   citarea la proces în procedura formulară permitea pârâtului aducerea unui garant.
 (100%)
c)   părțile secundare ale formulei  constau în negarea dreptului reclamantului.
 (0%)

10)  Se dă spre analiză textul: Gaius IV.117.

a)   acest text face referire la o excepție peremptorie.
 (100%)
b)   prin noțiunea de excepție, Gaius înțelege un mijloc de apărare al pârâtului care trebuie probat de
reclamant sau de judecător.
 (0%)
c)   efectul excepțiilor expuse în acest text este respingerea definitivă a acțiunii reclamantului.
 (100%)

11)  Se dă spre analiză textul: Inst. 2.I.35.

a)   noțiunea de bună-credință este o condiție obligatorie pentru dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune.
 (100%)
b)   noțiunea de bună-credință este sinonimă cu animus, element constitutiv al posesiei.
 (0%)
c)   acțiunea în justiție menționată în text a dispărut odată cu apariția preturii.
 (0%)

12)  Se dă spre analiză textul: Gaius IV.36. și următoarea stare de fapt: Folosind tradițiunea, Primus, proprietar
quiritar al sclavului Stichus, îl înstrăinează pe acesta lui Secundus.

a)   Secundus dobândește proprietatea pretoriană asupra sclavului Stichus. 
 (100%)
b)   dacă Primus, cu rea-credință, exercită o acțiune în revendicare împotriva lui Secundus, acesta din
urma se va putea apăra folosind acțiunea Publiciană în cadrul aceluiași proces.
 (0%)
c)   Secundus, reclamantul într-o acțiune Publiciană și deposedat de sclav, nu trebuie să
dovedească decât că titlul său este just și că a avut loc tradițiunea bunului din partea
proprietarului quiritar pentru a reintra în stăpânirea bunului.
 (100%)
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