TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI
”DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ”
PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ AFERENT
PROGRAMULUI DE STUDII DREPT
TEMATICA:
I. LEGEA PENALĂ ȘI PRINCIPIILE DE APLICARE ÎN TIMP ȘI
SPAȚIU
a) Noțiunea și categoriile de legi penale;
b) Interpretarea legii penale;
c) Aplicarea legii penale în timp;
d) Aplicarea legii penale în spațiu.
II. NOȚIUNEA ȘI TRĂSĂTURILE ESENȚIALE ALE INFRACȚIUNII
a) Noțiunea de infracțiune;
b) Trăsăturile esențiale ale infracțiunii.
III. CONȚINUTUL INFRACȚIUNII
a) Factorii infracțiunii;
b) Conținutul constitutiv al infracțiunii.
IV. ÎNLĂTURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI
1) Cauzele justificative
a) Legitima apărare;
b) Starea de necesitate;
c) Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații;
d) Consimțământul persoanei vătămate;
2)Cauzele de neimputabilitate
a) Constrângerea fizică și constrângerea morală;
b) Excesul neimputabil;
c) Minoritatea făptuitorului;
d) Iresponsabilitatea;
e) Intoxicația;
f) Eroarea;
g) Cazul fortuit.
V. PEDEPSELE
1) Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice
a) Detențiunea pe viață;
b) Închisoarea;
c)Amenda;

2) Pedepsele complementare și pedepsele accesorii aplicabile
persoanei fizice
a) interzicerea exercitării unor drepturi;
b) degradarea militara;
c) publicarea hotărârii definitive de condamnare;
d) pedeapsa accesorie;
3)Pedepsele aplicabile persoanei juridice
a) Pedeapsa amenzii aplicabilă persoanei juridice;
b) Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice;
VI. MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
1) Obligarea la tratament medical;
2) Internarea medicală;
3) Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
4) Confiscarea specială;
5) Confiscarea extinsă.
VII. FORMELE INFRACȚIUNII
a) Actele preparatorii;
b) Tentativa;
c) Infracțiunea consumată;
d) Infracțiunea fapt epuizat.
VIII. UNITATEA DE IN FRACȚIUNE
1) Unitatea naturală de infracțiune
a) infracțiunea simplă;
b) infracțiunea continuă;
c) infracțiunea deviată;
2) Unitatea legală de infracțiune
a) infracțiunea continuată;
b) infracțiunea complexă;
c) infracțiunea progresivă;
d) infracțiunea de obicei.
IX.PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
a) Concursul de infracțiuni;
b) Recidiva;
c) Pluralitatea intermediară.
X. PLURALITATEA DE INFRACTORI
a) Formele puralității de infractori;
b) Participația penală.
XI. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ
1) Amnistia;
2) Prescripția răspunderii penale;
3) Lipsa plângerii prealabile;

4) Retragerea plângerii prealabile;
5) Împăcarea;
6) Medierea.
XII. RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORILOR
1) Măsurile educative neprivative de libertate;
2) Măsurile educative privative de libertate.
XIII. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
1) Individualizarea judiciară a pedepselor
a) Stări și circumstanțe în cadrul individualizării pedepsei;
b) Circumstanțe atenuante;
c) Circumstanțe agravante;
d) Concursul între cauzele de agravare și de atenuare a pedepsei;
2)Individualizarea judiciară a executării pedepselor
a) Renunțarea la aplicarea pedepsei;
b) Amânarea aplicării pedepsei;
c) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
XIV. ÎNLĂTURAREA EXECUTĂRII PEDEPSE ȘI A CON
SECINȚELOR CONDAMANĂRII
1) Înlăturarea executării pedepsei
a) Grațierea;
b) Prescripția executării pedepsei;
2) Înlăturarea consecințelor condamnării prin reabilitare
a) Reabilitarea de drept;
b) Reabilitarea judecătorească.
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2. Viorel Pașca, Drept penal Partea generală, Ed. Universul Juridic, București,
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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.

ÎNTREBĂRI – TESTE GRILĂ
1. Legea penală de dezincriminare:
a) nu produce efecte asupra măsurilor educative;
b) nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă;
c) produce efecte asupra măsurilor de siguranţă.
2. Constituie excepţii de la principiul neretroactivităţii:
a) doar legea de dezincriminare şi legea penală mai favorabilă;
b) legea de graţiere şi legea de aministie;
c) doar legea de dezincriminare.
3. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei:
a) poate avea caracter facultativ;
b) poate avea caracter facultativ sau obligatoriu, în funcţie de gravitatea infracţiunii
sâvârşite;
c) are doar caracter obligatoriu.
4. Legea de dezincriminare:
a) contituie motiv pentru restabilirea situaţiei anterioare condamnării inculpatului;
b) nu constituie impediment la obţinerea unei soluţii de renunţare la pedeapsă;
c) constituie impediment la aplicarea dispoziţiilor privind amânarea aplicării pedepsei.
5. Dacă potrivit unei condamnări dispuse potrivit vechiului Cod penal, a operat
confiscarea specială a unui bun care potrivit noilor dispoziţii nu ar mai fi operat:
a) în baza dispoziţiilor legii penale mai favorabile, bunul va fi restituit;
b) bunul nu poate fi restituit cu excepţia situaţiei în care valoarea sa depăseşte 5000 de
lei;
c) nu se poate dispune restabilirea situației anterioare.
6. Nu constituie o trăsătură esenţială a infracţiunii:
a) antijuridicitatea;
b) pericolul social;
c) imputabilitatea.
7. Obiectul juridic:
a) poate lipsi la unele infracţiuni;
b) poate determina identificarea subiectului pasiv al infracţiunii;

c) secundar al unei infracţiuni complexe trebuie să constea în valori juridice de natură
diferite cu cele ale obiectului juridic principal.
8. Subiect activ al infracţiunii:
a) este doar autorul acesteia;
b) poate fi şi instigatorul;
c) poate fi orice persoană fizică şi orice persoană juridică, chiar dacă se află în curs de
constituire.
9. Dacă se săvârşeşte o faptă penală în numele persoanei juridice, aceasta răspunde
penal:
a) numai dacă faptele sunt savârşite de un reprezentant legal;
b) chiar dacă fapta nu e succeptibilă, de a-i aduce un profit acesteia;
c) chiar dacă fapta nu e săvârşită în realizarea obiectului de activitate, şi numai dacă a
adus un profit acesteia.
10. Inacţiunea constituie element material al unei infracţiuni:
a) doar în situația în care exista obligaţia legală de a acţiona;
b) și pentru situația în care exista o obligație covenţională de a acţiona;
c) comise din culpă, chiar dacă legea nu o prevede în mod expres.
11. Locul şi timpul:
a) reprezintă elemente care pot condiţiona existenţa unei infracţiuni;
b) pot fi elemente circumstanţiale agravante sau atenuante;
c) pot fi doar elemente circumstanţiale agravante.
12. Intenţia:
a) poate fi reţinută atât în cazul infracţiunii de rezultat cât şi în cazul infracțiunii de
pericol;
b) indirectă, are în structură doar elementul intelectiv, nu şi cel volitiv;
c) repentina, este incompatibilă cu reţinerea provocării.
13. În cazul intenţiei indirecte:
a) făptuitorul prevede o urmare pe care nu o doreşte, şi o alta pe care nu o acceptă;
b) făptuitorul prevede o urmare pe care o doreşte şi o alta pe care nu o acceptă;
c) făptuitorul prevede o urmare pe care o doreşte şi o alta pe care nu o doreşte, dar o
acceptă.
14. Fapta de a asmuţi câinii asupra victimei, ce a avut ca rezultat decesul acesteia,
ca urmare a plăgilor muşcate, este săvârşită cu:
a) intenţie indirectă;

b) intenţie direct;
c) culpa cu prevedere.
15. Legitima apărare:
a) înlătură caracterul ilicit al faptei;
b) înlătură şi vinovăţia, sub forma imputabilităţii faptei;
c) nu produce efecte şi asupra celorlalți participanți la savârşirea faptei.
16. Reţinerea cauzei justificative a legitimei apărări:
a) înlătură posibilitatea aplicării unei măsuri educative;
b) nu înlătură posibilitatea aplicării unei măsuri de siguranţă;
c) nu înlătură răspunderea delictuală.
17. Exercitarea unui drept recunoscut de lege, ca și cauză justificativă:
a) poate fi invocat şi de o persoană juridical;
b) nu poate fi autorizat printr-o hotărâre judecătorească;
c) nu poate fi autorizat printr-un contract.
18. Dacă X este atacată, însă atacatorul se retrage, iar în timp ce acesta se retrăgea
în fugă, îi este aplicată o lovitură cu o bâtă în spate de către X, se reţine:
a) se reține legitima apărare;
b) este incidentă starea de necesitate;
c) nu se va reţine nici o cauză justificativă.
19. În cazul minorului de 16 ani:
a) dacă s-a reţinut iresponsabilitatea îi poate fi aplicată o măsură educativă;
b) răspunderea civilă delictuală, prevede o prezumţie absolută de existenţă a
discernământului;
c) se poate dispune o măsură de siguranţă.
20. Infracţiunea de însuşire a bunului găsit:
a) reprezintă o infracţiune omisivă proprie;
b) reprezintă o infracţiune omisivă improprie;
c) este susceptibilă de tentativă.
21. Desistarea:
a) presupune ca fapta să nu fie consumată;
b) în cazul coautoratului produce efecte asupra tuturor coautorilor, chiar dacă doar unul
dintre ei a renunțat la săvârșirea infracțiunii;
c) nu are caracter personal.

22. Infracţiunea simplă:
a) reprezintă o unitate naturală de infracţiune;
b) presupune un singur act de executare;
c) presupune mai multe acte de executare de natură diferită.
23. Infracțiunea complexă poate fi săvârșită:
a) doar cu intenție;
b) doar cu intenție și praeterintenție;
c) cu orice formă de vinovăție.
24. Infracțiunea complexă:
a) se consumă în momentul producerii rezultatului acțiunii secundare;
b) poate fi săvârșită în forma tentativei;
c) nu poate fi comisă în formă continuată.
25. Infracțiunea de hărțuire:
a) reprezintă o infracțiune de simplă repetare;
b) reprezintă o infracțiune de obicei;
c) reprezintă o infracțiune continuă succesivă.
26. Concursul de infracțiuni:
a) poate privi infracțiuni săvârșite în timpul minorității;
b) nu poate include o infracțiune săvârșită chiar în ziua rămânerii definitive a hotărârii
pentru o infracțiune anterioară;
c) nu poate include o infracțiune săvârșită în străinătate.
27. Dacă după rămânerea definitivă hotărârii de condamnare, infractorul este
judecat pentru o altă infracțiune concurentă:
a) instanța nu mai poate modifica prima hotărâre rămasă definitivă;
b) hotărârea definitivă este desființată și se va aplica o nouă pedeapsă;
c) realizarea contopirii celor două infracțiuni este lăsată la aprecierea instanței.
28. Recidiva postcondamnatorie:
a) spre deosebire de recidiva postexecutorie, are caracter obligatoriu;
b) spre deosebire de recidiva postexecutorie, poate fi și internațională;
c) asemănător recidivei postexecutorii, are caracter general.
29. Se va reține recidiva postcondamnatorie dacă în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere:
a) s-a consumat o infracțiune continuată, care s-a epuizat după acest termen, nefiind
descoperită fiind în acest interval;

b) s-a consumat o infracțiune progresivă, care s-a epuizat după acest moment, dar care
a fost descoperită în termen;
c) s-a săvârșit o infracțiune de obicei, descoperită după împlinirea termenului.
30. Autorul infracțiunii:
a) asemănător coautorului este inclus în categoria participanților la săvârșirea faptei;
b) nomine proprio, este autorul pentru care legea cere existența unei anumite calități la
momentul comiterii faptei;
c) este și autorul material al faptei.
31. Pentru a se reține coautoratul:
a) legătura subiectivă dintre participanți este obligatorie;
b) legătura subiectivă trebuie sa fie anterioară săvârșirii faptei;
c) este necesar ca actele de executare ale fiecărui coautor să producă urmarea imediată
a infracțiunii.
32. Instigatorul:
a) va răspunde penal chiar dacă tentativa la infracțiune nu este pedepsită de lege;
b) trebuie să realizeze actele de instigare cu privire la fiecare persoană în parte, instigarea neputând fi publică;
c) nu va răspunde penal, dacă autorul a împiedicat producerea rezultatului, nefiind astfel
pedepsit.
33. Complicele:
a) poate acționa cu intenție indirectă;
b) poate acționa din culpă cu prevedere;
c) trebuie să aibă calitatea cerută de lege pentru subiectul activ nemijlocit calificat.

