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1. Au capacitate succesorală: 
a) persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii; 

b) copilul conceput, dar nenăscut, cu condiţia să se nască viabil; 
c) comorienţii. 
 

2. Reciprocitatea vocaţiei succesorale există: 

a) între părinţi şi copii; 

b) între ginere ori noră şi socrii săi; 
c) între copilul aflat în plasament la o familie şi membrii acelei familii. 

 

3. Sunt chemate la moştenire rudele defunctului: 
a) în linie ascendentă; 
b) în linie colaterală, fără limită în grad de rudenie; 

c) în linie colaterală până la gradul al IV-lea, inclusiv. 

 

4. Principiul priorităţii clasei de moştenitori presupune că: 
a) rudele defunctului vor veni la moştenire în ordinea claselor de moştenitori stabilite de lege; 

b) dacă există moştenitori din clase diferite, pentru chemarea la moştenire, esenţial este criteriul 

gradului de rudenie şi nu al clasei; 
c) nu pot fi chemate la moştenire două clase de moştenitori în acelaşi timp. 

 

5. Venirea concomitentă la moştenire a rudelor din două clase diferite: 
a) nu este posibilă; 

b) este posibilă numai în caz de exheredare a moştenitorilor dintr-o clasă preferată, dacă aceştia 

sunt rezervatari; 
c) conferă moştenitorilor rezervatari exheredaţi dreptul la rezerva succesorală stabilită de lege. 

 

6. Conform principiului proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi 

clasă: 
a) copiii defunctului înlătură de la moştenire pe nepoţii acestuia; 

b) părinţii defunctului înlătură de la moştenire pe fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii 

acestora; 
c) verii primari înlătură de la moştenirea defunctului pe fraţii şi surorile bunicilor defunctului. 

 

7. În cazul principiului egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi acelaşi grad de rudenie: 
a) dacă lipsesc moştenitori din clasa I şi la moştenire vin doi fraţi buni ai defunctului, aceştia 

împart în mod egal moştenirea; 

b) moştenirea se împarte în cote egale şi atunci când la moştenire vin doi sau mai mulţi fraţi şi 

surori ai defunctului, care provin din părinţi diferiţi; 
c) nu se aplică în raporturile dintre părinţi, pe de o parte, şi fraţi şi surori, pe de altă parte, întrucât 

nu sunt rude de acelaşi grad, părinţii culegând o cota fixă stabilită de lege, indiferent de numărul 

colateralilor privilegiaţi cu care concurează. 
 

8. Reprezentarea succesorală este admisă în cazul: 

a descendenţilor în linie directă ai defunctului; 

b) descendenţilor colateralilor defunctului; 
c) ascendenţilor privilegiaţi. 

 

9. Reprezentarea succesorală: 
a) nu derogă de la principiile devoluţiunii legale a moştenirii; 

b) derogă de la principiul proximităţii gradului de rudenie între rudele din aceeaşi clasă; 

c) derogă de la principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă. 
 

 
 
 



 

 

10. Descendenţii din fraţi şi surori pot veni la moştenire prin reprezentare: 
a) numai dacă nu există frate în viaţă al defunctului; 

b) şi dacă există fraţi în viaţă ai defunctului; 
c) şi dacă vin la moştenire numai nepoţi de frate şi soră. 

 

11. Reprezentarea succesorală operează dacă reprezentatul: 
a) are vocaţie succesorală proprie la moştenirea defunctului; 

b) este un frate sau o soră a defunctului care a fost exheredat; 

c) este un moştenitor rezervatar exheredat. 
 

12. În cazul reprezentării succesorale, reprezentantul: 
a) trebuie să aibă aptitudinea de a culege moştenirea defunctului, nu şi a reprezentatului; 

b) dobândeşte succesiunea lui de cujus ca pe un drept propriu; 

c) dobândeşte moştenirea ca pe un drept care ar fi aparţinut reprezentatului şi i-a fost transmis de către 
acesta pe cale succesorală. 
 

13. Ca efect al admiterii reprezentării succesorale, moştenirea se împarte: 

a) pe capete; 

b) pe tulpini; 
c) pe linii. 

 

14. Dacă sunt îndeplinite condiţiile reprezentării, atunci: 

a) reprezentarea operează de drept;  
b) este necesar şi consimţământul reprezentantului; 

c) reprezentanţii pot stabili alte cote decât cele rezultând din regulile reprezentării. 

 

15. Reprezentarea succesorală, operând de drept, înseamnă că: 

a) reprezentantul nu este obligat să accepte moştenirea defunctului; 

b) reprezentantul este obligat să accepte moştenirea defunctului; 
c) în caz de pluralitate de reprezentanţi, este irelevant dacă moştenirea a fost sau nu acceptată de 

către aceştia. 

 

16. În cazul moştenirii prin retransmitere există: 
a) o singură moştenire; 

b) două sau mai multe moşteniri; 

c) reciprocitate a vocaţiei succesorale între primul defunct şi beneficiarul celei de-a doua 
moşteniri. 

 

17. Nedemnitatea succesorală: 
a) operează de drept; 

b) poate fi înlăturată, dacă, înainte de deces, de cujus l-a iertat pe nedemn; 

c) conduce atât la pierderea calităţii de moştenitor legal cât şi la revocarea liberalităţilor 

consimţite în favoarea nedemnului. 
 

18. Atentatul la viaţa celui care lasă moştenirea atrage nedemnitatea succesorală dacă 

moştenitorul: 
a) a fost condamnat pentru omor sau tentativă la această infracţiune; 

b) a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului; 

c) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, chiar dacă, ulterior, 

intervine amnistierea sau graţierea.. 
 

 

 
 

 



 

 

19. Ca efect al nedemnităţii: 
a) nedemnul este decăzut din dreptul de a moşteni în puterea legii; 

b) desfiinţarea titlului de moştenitor al nedemnului se produce din momentul săvârşirii faptei care 
atrage nedemnitatea; 

c) desfiinţarea titlului de moştenitor al nedemnului se produce din momentul deschiderii 

succesiunii. 
 

20. Nedemnul este obligat: 

a) să restituie toate fructele şi veniturile moştenirii de la data deschiderii acesteia; 

b) să plătească dobânzi pentru sumele încasate de la debitorii moştenirii, din ziua chemării în 
judecată; 

c) să restituie bunurile moştenirii, dacă a intrat în posesia lor înainte de constatarea nedemnităţii. 

 

21. Dacă nedemnul are calitatea de soţ, atunci: 

a) este înlăturat de la moştenirea soţului faţă de care a comis fapta de nedemnitate; 

b) are dreptul la rezervă; 
c) este exclus şi de la cota-parte din comunitatea de bunuri. 

 

22. Nedemnitatea poate fi invocată: 
a) numai de persoana faţă de care s-a comis fapta de nedemnitate; 
b) de orice persoană interesată; 

c) chiar de nedemn. 

 

23. Fac parte din clasa I de moştenitori: 

a) descendenţii defunctului, dacă sunt din aceeaşi căsătorie; 

b) descendenţii din afara căsătoriei, cu condiţia să aibă stabilită filiaţia faţă de defunct, potrivit 

legii; 
c) descendenţii adoptaţi cu efecte restrânse, chiar dacă adopţia este făcută de un copil al 

defunctului. 

 

24. Descendenţii defunctului pot moşteni: 

a) în nume propriu; 

b) în cote egale, chiar dacă vin la moştenire prin reprezentare; 
c) în mod egal, dacă moştenesc în nume propriu. 

 

25. Dacă sunt întrunite condiţiile reprezentării succesorale, atunci: 

a) descendenţii pot veni la moştenire, numai dacă sunt de acelaşi grad cu defunctul; 

b) pot veni la moştenire descendenţii de grade diferite; 
c) este posibil ca descendenţii, rude de acelaşi grad cu defunctul, să primească cote inegale din 

moştenire. 
 

26. Descendenţii defunctului sunt moştenitori: 

a) rezervatari; 
b) obligaţi să raporteze donaţiile primite de la defunct fără scutire de raport; 

c) nesezinari, ei având nevoie, în prealabil, de atestarea calităţii lor de moştenitor. 

 

27. Categoria ascendenţilor privilegiaţi include: 

a) numai părinţii fireşti ai defunctului; 

b) numai adoptatorii defunctului, indiferent de felurile adopţiei; 

c) atât părinţii fireşti cât şi adoptatorii, indiferent de felurile adopţiei. 
 

28. Ascendenţii privilegiaţi: 

a) pot veni la moştenire, atât în nume propriu, cât şi prin reprezentare; 
b) sunt moştenitori rezervatari; 

c) nu sunt moştenitori sezinari. 



 

 

29. Dacă ascendenţii privilegiaţi vin în concurs cu colateralii privilegiaţi, partea lor de 

moştenire se stabileşte astfel: 

a) dacă există un singur părinte, acesta va primi 1/2 din moştenire, 1/2 revenind colateralilor 
privilegiaţi; 

b) dacă sunt în viaţă ambii părinţi, ei vor culege 3/4, restul de 1/4 va reveni colateralilor 

privilegiaţi; 
c) dacă există un singur părinte, acesta va primi 1/4, 3/4 revenind colateralilor privilegiaţi, 

indiferent de numărul lor. 

 

30. Ascendenţii privilegiaţi: 
a) sunt moştenitori sezinari; 

b) pot moşteni şi prin reprezentare; 

c) sunt obligaţi să raporteze donaţiile primite de la defunct în timpul vieţii acestuia. 
 

31. Sunt colaterali privilegiaţi: 
a) fraţii buni ai defunctului; 
b) fraţii ai căror părinţi sunt căsătoriţi, chiar dacă nu au niciun părinte comun; 

c) fraţii consagvini şi fraţii uterini. 

 

32.Dacă un copil este adoptat cu efecte restrânse, atunci: 
a) adoptatul devine rudă numai cu adoptatorii nu şi cu rudele acestora, astfel că moştenirea în linie 

colaterala a acestuia, este exclusă faţă de colateralii privilegiaţi ai adoptatorilor; 

b) adoptatul cu efecte restrânse poate moşteni rudele colaterale ale adoptatorilor, întrucât, ca un 
efect al acestei adopţii, devine rudă şi cu rudele adoptatorilor; 

c) se menţine posibilitatea moştenirii în raport cu rudele sale fireşti. 

 

33. În cazul în care adoptatorul a adoptat mai mulţi copii, atunci: 
a) dacă toate adopţiile au fost cu efecte depline,va funcţiona principiul reciprocităţii vocaţiei 

succesorale legale între fraţi şi surori; 

b) dacă toate adopţiile au fost cu efecte restrânse, cei adoptaţi nu vor avea vocaţie succesorală în 
calitate de colaterali privilegiaţi; 

c) dacă unele adopţii au fost cu efecte depline, iar altele cu efecte restrânse, va funcţiona 

principiul reciprocităţii vocaţiei succesorale între cei adoptaţi cu efecte depline şi cei adoptaţi cu efecte 
restrânse, în calitate de colaterali privilegiaţi. 

 

34. Adoptatul, din adopţia cu efecte restrânse, are vocaţie legală: 

a) la moştenirea fraţilor şi surorilor sale din familia firească; 

b) şi la moştenirea adoptaţilor cu efecte restrânse de către părinţii fireşti; 

c) la moştenirea adoptaţilor cu efecte depline de către părinţii fireşti. 
 

35. Cotele colateralilor privilegiaţi, în concurs cu ascendenţii privilegiaţi, sunt: 
a) 1/3 din moştenire, dacă vin în concurs cu ambii părinţi ai defunctului; 

b) 1/2 din moştenire, dacă există ambii părinţi; 

c) 1/4 din moştenire, dacă există un singur părinte. 
 

36. Dacă la moştenirea defunctului sunt chemaţi, în puterea legii, un frate bun, un frate 

consagvin şi doi fraţi uterini, atunci cotele acestora sunt: 

a) fratele bun – 1/2; 

b) fratele consagvin – 1/4; 

c) fraţii uterini – 1/6, fiecare. 
 

37. Colateralii privilegiaţi care concurează cu ambii părinţi ai defunctului, primesc: 

a) 1/4 din moştenire, indiferent de numărul lor; 
b) 1/2 din moştenire, indiferent de numărul lor; 

c) 3/4 din moştenire, indiferent de numărul lor. 

 



 

 

38. Împărţirea pe linii a moştenirii se face, dacă la moştenire vin: 

a) fraţii buni împreună cu fraţii consagvini; 

b) fraţii uterini împreună cu fraţii consagvini; 
c) numai fraţii consagvini sau uterini. 

 

39. Colateralii privilegiaţi: 
a) vin la moştenire în nume propriu sau prin reprezentare; 

b) vin prin reprezentare numai descendenţii lor până la gradul al IV-lea, inclusiv; 

c) sunt moştenitori sezinari. 

 

40. Din clasa a III-a de moştenitori fac parte: 

a) rudele în linie directă ascendentă ale defunctului, fără limită de grad, altele decât părinţii 

defunctului; 
b) numai bunicii şi străbunicii; 

c) ascendenţii părinţilor fireşti ai adoptatului cu efecte restrânse. 

 

41. Împărţirea moştenirii între ascendenţii ordinari se face: 

a) pe capete; 

b) pe tulpini şi subtulpini, dacă vin prin reprezentare; 

c) pe capete şi atunci când sunt chemaţi la succesiune alături de soţul supravieţuitor. 
 

42. Drepturile succesorale ale ascendenţilor ordinari, în concurs cu soţul supravieţuitor 

sunt: 
a) 1/4, dacă există un singur ascendent ordinar; 

b) 1/2 din moştenire, dacă sunt doi sau mai mulţi ascendenţi ordinari; 

c) 1/4 din moştenire, indiferent de numărul soţilor în viaţă cu care vin în concurs. 

 

43. Caracterele juridice ale dreptului de moştenire al ascendenţilor ordinari sunt următoarele: 

a) pot veni la moştenire atât în nume propriu, cât şi prin reprezentare; 

b) sunt moştenitori rezervatari; 
c) sunt moştenitori sezinari. 

 

44. Din clasa a IV-a de moştenitori fac parte: 
a) unchii şi mătuşile defunctului; 

b) străbunicii defunctului; 

c) fraţii şi surorile bunicilor defunctului. 

 

45. Daca la moştenirea unei persoane fizice decedate vin doi unchi, un văr primar şi un frate 

al bunicului său, atunci moştenirea va fi culeasă de către: 

a) cei doi unchi, care o vor împărţi în cote egale; 
b) vărul primar şi fratele bunicului defunctului, care o vor împărţi în mod egal; 

c) vărul primar al defunctului. 

 

46. Colateralii ordinari: 

a) pot veni la moştenire numai în nume propriu; 

b) sunt moştenitori sezinari; 

c) sunt obligaţi la raportul donaţiilor. 
 

47. Soţul supravieţuitor îl moşteneşte pe soţul decedat: 

a) dacă are capacitate succesorală; 
b) şi dacă este nedemn, în acest caz pierzând doar cota-parte din comunitatea de bunuri; 

c) chiar dacă în momentul deschiderii moştenirii nu mai avea calitatea de soţ. 

 

 
 



 

 

48. În cazul nulităţii sau anulării căsătoriei, soţul supravieţuitor îl moşteneşte pe soţul 

decedat: 

a) dacă a fost de bună-credinţă, caz în care îşi păstrează calitatea de soţ dintr-o căsătorie valabilă; 
b) dacă a fost de bună-credinţă, iar decesul soţului intervine până la rămânerea irevocabilă a 

hotărârii prin care s-a desfiinţat căsătoria; 

c) dacă a fost de bună-credinţă, iar decesul soţului intervine după rămânerea irevocabilă a 
hotărârii de desfiinţare a căsătoriei. 

 

49. Drepturile conferite de lege soţului supravieţuitor sunt: 

a) un drept de moştenire în concurs cu oricare din clasele de moştenitori; 
b) un drept de abitaţie asupra casei de locuit, chiar dacă mai are o locuinţă în proprietate; 

c) un drept de moştenire asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra 

darurilor de nuntă, indiferent de clasa cu care concurează. 
 

50. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor cu fiecare clasă de moştenitori sunt: 

a) 1/4 în concurs cu descendenţii defunctului; 
b) 1/2 din moştenire în concurs cu părinte şi cu un frate al defunctului; 

c) 3/4 în concurs cu clasa a III-a sau clasa a IV-a de moştenitori. 

 

51. Soţul supravieţuitor: 
a) nu face parte din nicio clasă de moştenitori, dar concurează cu fiecare dintre ele; 

b) poate fi înlăturat de la moştenire de anumite rude ale defunctului; 

c) are stabilite cote fixe din moştenire, care pot fi modificate de numărul moştenitorilor chemaţi la 
moştenire dintr-o clasă. 

 

52. Dacă soţul supravieţuitor concurează cu descendenţii defunctului şi doar unul sau unii sunt 

exheredaţi, atunci: 
a) soţul supravieţuitor primeşte o cotă de 1/4 din moştenire; 

b) descendenţii neexeheredaţi primesc restul de 3/4; 

c) descendenţii exheredaţi nu primesc nimic. 
 

53. Dacă toţi descendenţii cu care concurează soţul supravieţuitor sunt exheredaţi, atunci: 

a) soţul supravieţuitor concurează şi cu clasa a II-a de moştenitori, dacă defunctul lasă părinţi şi 
bunici; 

b) cota soţului supravieţuitor va fi de 1/3 în raport cu clasa a II-a de moştenitori; 

c) cota soţului supravieţuitor va fi de 1/4, calculată în raport cu clasa descendenţilor, chiar dacă 

aceştia sunt exheredaţi. 
 

54. Dacă soţul supravieţuitor concurează doar cu ascendenţii privilegiaţi şi aceştia sunt 

exheredaţi, atunci: 
a) există şansa ca la moştenire să vină şi ascendenţii ordinari; 

b) cota soţului va fi de 3/4, raportată la ascendenţii ordinari; 

c) cota soţului va fi stabilită în raport cu clasa cea mai apropiată cu care concurează, chiar dacă 
ascendenţii privilegiaţi sunt exheredaţi, şi va fi de 1/3 din moştenire. 

 

55. În caz de bigamie a soţului decedat: 

a) soţul din căsătoria valabilă va culege singur cota care i se cuvine; 
b) se atribuie fiecărui soţ supravieţuitor câte o cotă integrală; 

c) cota cuvenită soţului din căsătoria valabilă se împarte în mod egal cu soţul de bună-credinţă din 

căsătoria nulă. 
 

56. Sunt caractere juridice ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor: 

a) poate veni la moştenire numai în nume propriu; 

b) este moştenitor sezinar; 
c) este moştenitor rezervatar. 



 

 

57. Soţul supravieţuitor beneficiază de dreptul de moştenire asupra mobilierului şi obiectelor 

aparţinând gospodăriei casnice dacă: 

a) nu concurează cu descendenţii defunctului; 
b) concurează cu moştenitori din clasele a II-a şi a IV-a, chiar dacă defunctul a dispus de aceste 

bunuri prin testamentul întocmit; 

c) soţul supravieţuitor şi defunctul au convieţuit neîntrerupt până la decesul celui din urmă. 
 

 

58. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor asupra casei de locuit: 

a) este un drept de creanţă; 

b) este un drept real; 

c) îi conferă soţului supravieţuitor dreptul de a percepe fructele produse de imobilul care formează 
obiectul dreptului de abitaţie. 

 

59. Soţul supravieţuitor beneficiază de dreptul de abitaţie asupra casei de locuit, numai 

dacă: 

a) locuinţa este proprietatea exclusivă a soţului defunct; 

b) locuinţa este proprietatea exclusivă a soţului supravieţuitor; 

c) defunctul a dispus, prin legat, de acest drept în favoarea sa. 
 

60. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor este: 

a) permanent; 
b) strict personal; 

c) cesibil. 

. 

61. Statul culege moştenirea vacantă în calitate de: 

a) legatar; 

b) moştenitor legal; 

c) putere suverană. 
 

62. Acceptând moştenirea vacantă, statul: 

a) moşteneşte doar activul, nu şi pasivul; 
b) răspunde de datoriile şi sarcinile moştenirii, dar numai în limitele activului moştenit; 

c) răspunde de datoriile şi sarcinile moştenirii peste limita activului primit. 
 

63. Nedemnitatea succesorală se caracterizează prin următoarele: 

a) domeniul de aplicare a sancţiunii nu poate fi extins la alte moşteniri; 
b) se aplică şi produce efecte în privinţa autorului faptei, descendenţilor şi ascendenţilor 

autorului; 

c) instanţa se pronunţă cu privire la cazurile de nedemnitate succesorală. 
 

64. În cazul concursului soţului supravieţuitor cu două clase, cota acestuia se calculează în 

raport cu: 

a) clasa cea mai apropiată; 

b) media aritmetică a cotelor ce îi revin soţului supravieţuitor în raport cu fiecare clasă; 
c) clasa cea mai îndepărtată. 

 

65. Împărţirea pe linii se aplică în acele cazuri în care: 
a) în calitate de colaterali privilegiaţi, avem fraţii şi surorile defunctului care nu sunt din aceiaşi 

părinţi; 

b) în calitate de colaterali ordinari vin la moştenire fraţii şi surorile părinţilor defunctului, care au 

doar un ascendent comun; 
c) în calitate de colaterali privilegiaţi, avem fraţii şi surorile defunctului care au aceiaşi părinţi. 

 

 



 

 

66. Colateralii privilegiaţi sunt fraţii şi surorile defunctului care provin: 
a) din căsătorie; 

b) din afara căsătoriei; 
c) din adopţia ce efecte restrânse. 

 

67. Au calitatea de moştenitori sezinari: 
a) şi copii celui despre a cărui moştenire este vorba; 

b) şi fraţii şi surorile celui despre a cărui moştenire este vorba; 

c) numai părinţii celui despre a cărui moştenire este vorba. 

 

68. Dacă cel despre a cărui moştenire este vorba lasă, la moartea sa, un soţ supravieţuitor, 

un copil în viaţă, doi nepoţi, fii ai unui copil predecedat, şi un părinte, fără să fi lăsat testament, 

atunci: 
a) soţul are dreptul la o doime din moştenire şi părintele la o optime din moştenire; 

b) copilul are dreptul la trei pătrimi din moştenire, iar părintele este exclus de la moştenire; 

c) nepoţii au dreptul, fiecare, la câte trei şaisprezecimi din moştenire. 
 

69. Dacă cel ce lasă succesiunea dispune prin testament ca jumătate din averea sa să revină 

terţului X, iar cealaltă jumătate terţului Y, atunci cei doi copii ai defunctului solicită instanţei 

reducţiunea liberalităţilor, considerându-le excesive. Instanţa decide că: 
a) terţul X va dobândi o treime din succesiune; 

b) terţul Y va dobândi o şesime din succesiune; 

c) copiii vor dobândi trei pătrimi din succesiune. 
 

70. Dacă cel despre a cărui moştenire e vorba, lasă, la moartea sa, trei fraţi primari, doi nepoţi ai 

altor doi fraţi consangvini predecedaţi, un văr primar şi un părinte, fără să fi lăsat testament, atunci: 

a) fraţii primari iau, fiecare, câte 1/5; 
b) părintele culege 1/2; 

c) vărul primar culege 1/40. 
 

71. Au capacitate succesorală: 
a) persoanele fizice decedate în acelaşi timp şi aceleaşi împrejurări; 

b) persoanele concepute dar nenăscute la data deschiderii succesiunii; 

c) persoanele dispărute. 
 

72. Caracterele juridice ale nedemnităţii succesorale sunt: 
a) se aplică numai în cazul săvârşirii faptelor expres şi limitativ prevăzute de lege; 

b) produce efecte numai în privinţa autorului sau autorilor faptei; 

c) domeniul de aplicare a sancţiunii poate fi extins şi la alte moşteniri. 

 

73. Excepţiile de la principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad sunt: 
a) împărţirea pe tulpini a moştenirii; 

b) împărţirea pe linii a moştenirii; 
c) reprezentarea succesorală. 

 

74. Colateralii privilegiaţi sunt fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii acestora până la 

gradul al IV-lea inclusiv din: 
a) căsătorie; 

b) afara căsătoriei; 

c) adopţie cu efecte restrânse. 
 

75. Caracterele juridice ale dreptului de moştenire al ascendenţilor ordinari sunt: 
a) vin la moştenire în nume propriu; 

b) vin la moştenire prin reprezentare; 

c) sunt moştenitori rezervatari. 



 

 

1. a; 

2. a; 

3. a, c; 

4. a; 

5. b, c; 

6. a; 

7. a; 

8. a; 

9. b; 

10. b, c; 

11. a, c; 

12. a, b; 

13. b; 

14. a; 

15. b; 

16. b; 

17. a; 

18. a; 

19. a, c; 

20. a, c; 

21. a; 

22. b, c; 

23. b; 

24. a, c; 

25. b, c; 

26. a, b; 

27. c; 

28. b; 

29. c; 

30. a; 

31. a, c; 

32. a, c; 

33. c; 

34. a, c; 

35. b, c; 

36. b, c; 

37. b; 

38. a, b; 

39. b; 

40. a, c; 

41. a, c; 

42. a, c; 

43. c; 

44. a, c; 

45. a; 

46. a; 

47. a; 

48. a, b; 

49. a; 

50. a, c; 

51. a; 

52. a; 

53. a, c; 

54. a; 

55. c; 

56. a, c; 

57. a; 

58. b; 

59. a; 

60. b; 

61. b; 

62. b; 

63. a; 

64. a; 

65. a; 

66. a, b; 

67. a; 

68. c; 

69. b; 

70. a; 

71. c; 

72. a, b; 

73. a, b; 

74. a, b; 

75. a; 

 


