TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI
”DREPT PENAL – PARTE SPECIALĂ”
PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ AFERENT
PROGRAMULUI DE STUDII DREPT
TEMATICA:
I. Infracțiuni contra persoanei
II. Infracțiuni contra patrimoniului
III. Infracțiuni contra autorității
IV. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
V. Infracțiuni de corupție și de serviciu
VI. Infracțiuni de fals
VII. Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
VIII. Infracțiuni contra sănătății publice
IX. Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
BIBLIOGRAFIE
1. George Antoniu ș.a., Explicații ale Codului penal, partea specială Ed.
Universul Juridic, București, 2014/2015/2016, vol. III-V
2. Codul penal, cu modificările la zi
3. Deciziile Curții Constituționale prin care s-au constatat excepții de
neconstituționalitate ale unor dispoziții din Codul penal
Notă*
Bibliografia indicată are caracter orientativ. Pot fi consultate orice lucrări (tratate,
cursuri universitare, monografii) cu condiția ca acestea să fie actualizate.
Notă*
Bibliografia indicată are caracter orientativ. Pot fi consultate orice lucrări (tratate,
cursuri universitare, monografii) cu condiția ca acestea să fie actualizate.

ÎNTREBĂRI – TESTE GRILĂ
1. Elementul material al infracțiunii de omor se poate realiza:
a. Numai printr-o acțiune de ucidere a victimei;
b. Numai printr-o inacțiune prin care se cauzează moartea victimei;
c. Se poate realiza atât printr-o acțiune cât și printr-o inacțiune.
2. Subiect pasiv al infracțiunii de omor poate fi:
a. Orice persoană fizică sau juridică;
b. Orice persoană fizică sănătoasă;
c. Orice persoană fizică, în viață, indiferent de vârsta ori starea de sănătate
a acesteia.
3. Constituie omor calificat:
a. Omorul săvârșit în timpul nopții;
b. Omorul săvârșit în public;
c. Uciderea unei femei gravide.
4. Uciderea din culpă a două sau mai multor persoane, în aceeași
împrejurare, constituie:
a. Infracțiuni distincte care formează un concurs de infracțiuni;
b. O unitate naturală de infracțiune;
c. O unitate infracțională legală.
5. Elementul subiectiv al infracțiunii de lovire sau alte violențe constă
în:

a. Intenție directă;
b. Intenție sau culpă;
c. Intenție directă sau indirectă;

6. Elementul subiectiv al infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare
de moarte constă în:
a. Intenție depășită;
b. Intenție indirectă;
c. Intenție sau culpă.
7. Lipsirea de libertate în mod ilegal este mai gravă dacă:
a. Se săvârșește în timpul nopții;
b. Se săvârșește de un funcționar public ;
c. A fost pusă în pericol sănătatea sau viața victimei.

8. Elementul material al infracțiunii de hărțuire în forma de bază
constă în:
a. Urmărirea, în mod repetat, fără drept sau fără un interes legitim, a unei
persoane ori amenințarea acesteia cu un rău;
b. Supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri
frecventate de o persoană sau amenințarea acesteia cu un rău;
c. Urmărirea, în mod repetat, fără drept sau fără un interes legitim, a unei
persoane ori supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor
locuri frecventate de aceasta.
9. Infracțiunea de trafic de persoane este mai gravă atunci când:
a. Este comisă de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu;
b. Este comisă în timpul nopții;
c. Este comisă de două sau mai multe persoane împreună.
10. Subiect pasiv al infracțiunii de viol în forma simplă, poate fi:
a. Orice persoană, indiferent de sex sau vârstă;
b. Un minor sub 14 ani;
c. O persoană de sex feminin.
11. Fapta de viol este mai gravă dacă a fost comisă:
a. În timpul nopții;
b. Asupra unei femei gravide;
c. De două sau mai multe persoane împreună.
12. Fapta de agresiune sexuală este mai gravă dacă a fost comisă:
a. În loc public;
b. Asupra unui minor;
c. În timpul nopții.
13. Coruperea sexuală a minorilor este mai gravă dacă:
a. Minorul nu a împlinit 18 ani;
b. Fapta a fost săvârșită în timpul nopții ;
c. Fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice
14. Elementul material al infracțiunii de violare de domiciliu, constă în:
a. Ocuparea în tot sau în parte a locuinței unei persoane;
b. Pătrunderea fără drept, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc
împrejmuit ținând de acestea, indiferent dacă persoana care le folosește
și-a exprimat sau nu consimțământul;

c. O acțiune de pătrundere, în orice mod, în domiciliu, fără
consimțământul celui care îl folosește și refuzul de a părăsi domiciliul
unei persoane, la cererea acesteia.
15. Potrivit teoriei apropriațiunii, prin luare sau sustragere se înțelege:
a. Imposedarea autorului furtului;
b. Deposedarea posesorului de către autorul furtului;
c. Actul prin care lucrul care se găsește în posesia sau detenția altuia trece
în posesia infractorului.
16. Infracțiunea de furt se consumă:
a. În momentul luării bunului mobil de către infractor;
b. În momentul în care acțiunea de luare a bunului din posesia sau detenția
persoanei asupra căreia se afla a fost dusă până la capăt, astfel încât
bunul a fost scos din sfera de stăpânire a subiectului pasiv și a trecut
efectiv în sfera de stăpânire a făptuitorului ;
c. În momentul refuzului de a restitui bunul.
17. Este calificat furtul comis:
a. Într-un loc public;
b. Într-un mijloc de transport;
c. În timpul nopții.
18. Travestirea, în sensul art. 229 Cod penal, presupune:
a. Disimularea, prefacerea făptuitorului, în sensul că își modifică,
transformă fața, figura sau îmbrăcămintea astfel încât să nu poată fi
recunoscut sau ușor de recunoscut;
b. Acoperirea feței cu o mască sau colorarea în așa fel încât făptuitorul să
nu poată fi recunoscut ori să nu poată fi ușor de recunoscut;
c. Deghizarea în haine specifice altui sex ori pentru o altă condiție socială.
19. Elementul material din cadrul acțiunii principale a tâlhăriei se
poate realiza prin :
a. Predarea sau remiterea bunului de către victimă făptuitorului în urma
constrângerii la care aceasta a fost supusă;
b. Refuzul de restituire a bunului;
c. Dispunerea pe nedrept de un bun mobil al altuia deținut cu orice titlu.
20. Tâlhăria este calificată atunci când a fost comisă:
a. Într-un loc public;
b. În timpul nopții;

c. Prin mijloace frauduloase;
21. Tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei se comite, sub
aspectul laturii subiective:
a. Cu intenție directă sau indirectă;
b. Cu intenție depășită;
c. Cu intenție sau din culpă.
22. Elementul material al infracțiunii de tulburare de posesie, constă în
a. Acțiunea de ocupare a unui imobil;
b. Pătrunderea fără drept într-un imobil aparținând altei persoane;
c. Amenințarea sau exercitarea de acte de violență asupra posesorului unui
imobil;
23. Subiectul pasiv al infracțiunii de ultraj este:
a. Orice persoană fizică sau juridică;
b. Persoana care are calitatea de funcționar public ce îndeplinește o funcție
ce implică exercițiul autorității de stat;
c. Orice persoană fizică.
24 . Subiectul activ al infracțiunii de nedenunțare este:
a. Orice persoană cu excepția participanților la infracțiunea nedenunțată;
b. Funcționarul public care a luat la cunoștință de comiterea unei
infracțiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește
sarcinile;
c. Orice persoană care îndeplinește condițiile răspunderii penale.
25. Infracțiunii de nedenunțare poate fi comisă în participație penală
sub forma:
a. Coautoratului;
b. Instigării;
c. Coautoratului, instigării și a complicității materiale.
26. Elementul material al infracțiunii de inducere în eroare a organelor
judiciare, în forma tip, se realizează prin:
a. O sesizare penală, făcută prin denunț sau plângere;
b. O sesizare penală din oficiu a organelor judiciare;
c. Difuzarea unei știri nereale despre comiterea unei infracțiuni de către o
persoană determinată.
27. Fapta de mărturie mincinoasă este mai gravă, dacă:

a. Este comisă de un investigator sub acoperire;
b. Este în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
mai mare de 5 ani;
c. Este comisă de un funcționar public;
28. Subiectul activ al infracțiunii de represiune nedreaptă, este:
a. Calificat, având competența de a pune în mișcare acțiunea penală, de a
lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a trimite în
judecată o persoană;
b. Calificat, atunci când acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate, dacă aceasta formulează plângere
împotriva unei persoane pe care o știe nevinovată;
c. Orice persoană care îndeplinește condițiile răspunderii penale
29. Tentativa la infracțiunea de luare de mită:
a. Nu este posibilă, deoarece este o infracțiune instantanee și de consumare
anticipată;
b. Este posibilă numai sub forma perfectă (terminată) ;
c. Este posibilă dar numai sub forma imperfectă (întreruptă, neterminată).
30. Elementul subiectiv al infracțiunii de delapidare constă în:
a. Intenție;
b. Culpă;
c. Intenție depășită.
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