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DREPT PENAL. PARTE GENERALĂ

Tematică și bibliografie - Drept penal. Parte generală.
TEMATICĂ:
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
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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5. 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.
DREPT PENAL. PARTE SPECIALĂ

Tematică și bibliografie - Drept penal. Parte specială
TEMATICĂ:
I. INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
1) Infracțiuni contra vieții;
2) Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății;
3) Infracțiuni săvârșite supra unui membru de familie;
4) Infracțiuni contra libertății persoanei;
5) Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
6) Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
7) Infracțiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private.
II. INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
1) Furtul, furtul calificat, furtul în scop de folosință;
2) Tâlhăria, tâlhăria calificată și tâlhăria urmată de moartea victimei;
3) Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii;
4) Distrugerea și tulburarea de posesie.
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.
TESTE GRILĂ - DREPT PENAL. PARTE GENERALĂ/SPECIALĂ
1. Prin ”lege penală” se înțelege:
a) orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în acte normative, indiferent de enunțul acesteia;
b) orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte
normative care la data adoptării lor aveau putere de lege;
c) orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi ordinare, ordonanțe ale guvernului sau alte
acte normative emise de organele administrației publice centrale.
2. Legile penale temporare
a) se aplică faptelor săvârșite în intervalul de timp cât sunt în vigoare putând ultraactiva;
b) se aplică și faptelor comise după ieșirea lor din vigoare, deoarece ultraactivează;
c) nu se aplică faptelor comise în intervalul de timp cât au fost în vigoare, dacă au fost descoperite
ulterior ieșirii din vigoare.
3. În cazul infracțiunilor comise la bordul navelor sau aeronavelor străine militare sau
folosite în scopuri guvernamentale, aflate pe teritoriul României se aplică:
a) legea penală română în baza principiului teritorialității;
b) nu se aplică legea penală română;
c) se aplică fie legea penală română fie cea a statului căruia îi aparține nava sau aeronava, în baza
principiului competenței primului organ sesizat.
4. Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală:
a) săvârșită cu vinovăție, justificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o;
b) săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o;
c) săvârșită cu vinovăție, justificată și neimputabilă persoanei care a săvârșit-o.
5. Intenția directă se caracterizează prin:
a) prevederea rezultatului faptei și urmărirea acelui rezultat prin săvârșirea faptei;
b) prevederea rezultatului faptei și acceptarea posibilității producerii rezultatului;
c) prevederea rezultatului faptei și speranța că acesta nu se va produce.
6. Obiectul material al infracțiunii se regăsește:
a) la toate infracțiunile cuprinse în Codul penal și în legile speciale;
b) doar la infracțiunile formale din Codul penal;

c) doar la infracțiunile la care valoarea socială este exprimată într-o entitate materială.
7.Elementul material al laturii obiective reprezintă:
a) actul de conduită (acțiune sau inacțiune) interzis sau ordonat prin norma de incriminare;
b) valoarea socială exprimată într-o entitate materială;
c) vătămarea adusă valorii sociale ocrotite prin fapta interzisă.
8. Teoria cauzei adecvate sau tipice aparține:
a) tezei moniste a cauzalității;
b) tezei pluraliste a cauzalității;
c) penalistului german von Buri care a formulat-o în anul 1860.
9. Legitima apărare constituie:
a) cauză justificativă;
b) cauză care înlătură executarea pedepsei;
c) circumstanță atenuantă judiciară.
10. Efectul cauzelor justificative se răsfrânge:
a) și asupra participanților;
b) și asupra termenului de prescripție a executării pedepsei;
c) și asupra pedepsei principale ce urmează a fi aplicată în cauză.
11. Pentru a înlătura caracterul penal al faptei, starea de intoxicație trebuie să fie:
a) involuntară (accidentală, fortuită);
b) produsă de consumul în exces al unor alimente cu termenul de valabilitate expirat;
c) incompletă.
12. Măsurile educative sunt:
a) sancțiuni penale care se iau față de minorii care răspund penal;
b) sancțiuni penale care au caracter represiv;
c) sancțiuni penale care se iau față de persoanele care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală
pentru a înlătura o stare de pericol și a preîntâmpina săvârșirea de noi fapte prevăzute de legea
penală.
13. Pedepsele principale:
a) sunt de sine stătătoare și au rol principal în sancționarea infractorului;
b) au rolul de a complini/completa represiunea;
c) decurg din pedepsele complementare și accesorii.
14. Limita minimă specială a pedepsei închisorii este de :
a) o lună;
b) 15 zile;
c) 3 luni.
15.Pedeapsa complementară a degradării militare se aplică obligatoriu condamnaților
militari, în rezervă sau în retragere:
a) dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea de 15 ani;
b) dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea de 10 ani;
c) dacă pedeapsa principală aplicată este amenda de 5000 lei.

16. Măsura de siguranță a confiscării speciale se poate dispune dacă sunt întrunite condițiile
prevăzute de lege, în cazul comiterii infracțiunilor de:
a) tâlhărie, luare de mită și contrabandă;
b) abandon de familie, fals privind identitatea și bigamie;
c) ultraj contra bunelor moravuri, omor și ucidere din culpă.
17. Tentativa este forma de infracțiune care se comite:
a) cu intenție;
b) din culpă;
c) cu praeterintenție.
18. Tentativa nu este posibilă în cazul:
a) infracțiunilor omisive proprii;
b) infracțiunilor intenționate;
c) infracțiunilor de rezultat.
19. Concursul de infracțiuni cu conexitate etiologică există atunci când:
a) între infracțiunile comise există o legătură de la cauză la efect;
b) între infracțiunile comise există o legătură mijloc scop;
c) între infracțiunile comise există o legătură determinată de împrejurările concrete ale comiterii
acestora.
20.Recidiva postcondamnatorie presupune săvârșirea unei noi infracțiuni după:
a) executarea pedepsei anterior aplicate;
b) rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru infracțiunea anterioară și mai înainte de
executarea în întregime a pedepsei pronunțate pentru acea infracțiune;
c) prescrierea executării pedepsei aplicate anterior:
21. Nu atrag starea de recidivă:
a) condamnările pentru faptele săvârșite din culpă;
b) condamnările la pedeapsa detențiunii pe viață;
c) condamnările pentru faptele comise cu praeterintenție.
22. Participația penală proprie există când:
a) toți participanții contribuie cu acte de executare la săvârșirea infracțiunii;
b) toți participanții comit nemijlocit aceeași faptă prevăzută de legea penală;
c) toți participanții la săvârșirea infracțiunii acționează cu aceeași formă a vinovăției.
23. Amnistia postcondamnatorie nu are efect asupra:
a) măsurilor educative neprivative de libertate
b) pedepselor accesorii;
c) măsurilor de siguranță.
24. Răspunderea penală pentru comiterea infracțiunii de omor calificat:
a) se prescrie în termen de 25 de ani de la data săvârșirii faptei;
b) este imprescriptibilă;
c) se prescrie în termen de 30 de ani de la data săvârșirii faptei.

25. Stagiul de formare civică:
a) este o măsură educativă neprivativă de libertate;
b) este o măsură educativă privativă de libertate;
c) este o măsură de siguranță.
26. Depășirea limitelor legitimei apărări (excesul scuzabil) constituie:
a) cauză de neimputabilitate;
b) cauză justificativă;
c) circumstanță atenuantă legală.
27. Amânarea aplicării pedepsei se poate dispune:
a) dacă pedeapsa stabilită de instanță este închisoarea de 3 ani;
b) dacă pedeapsa stabilită de instanță este închisoarea de 1 an;
c) dacă pedeapsa stabilită de instanță este închisoarea de 5 ani.
28. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se poate dispune dacă:
a) pedeapsa aplicată este amenda sau închisoarea de 5 ani;
b) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani;
c) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 7 ani.
29. Grațierea nu are efect asupra:
a) măsurilor de siguranță;
b) pedepsei amenzii;
c) pedepsei principale a închisorii.
30. Reabilitarea de drept intervine:
a) în cazul condamnării la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani
dacă în decurs de 3 ani de la executarea pedepsei condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune;
b) în cazul amânării aplicării pedepsei, dacă în decurs de 3 ani de la rămânerea definitivă a otărârii
nu a săvârșit o altă infracțiune;
c) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere,
dacă în decurs de 2 ani de la executarea pedepsei condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune.
31. În cazul infracțiunii de omor:
a) sub aspectul laturii subiective, forma de vinovăție presupune intenția sau praeterintenția;
b) eroarea asupra persoanei victimei influențează vinovăția făptuitorului și înlătura răspunderea
penală:
c) eroarea asupra persoanei victimei nu influențează vinovăția făptuitorului și nu înlătura
răspunderea penală.
32. Circumstanța premeditării prevăzută în cadrul infracțiunii de omor calificat:
a) presupune efectuarea unor acte de pregătire morală;
b) este o circumstanță reală;
c) nu se poate reține în cazul loviturii deviate.
33. Spre deosebire de infracțiunea de ucidere din culpă, fapta de ucidere la cererea victimei:
a) se poate comite atât din culpă cât și cu intenție;
b) poate rămâne în forma tentată deși nu este incriminată de către legiuitor;

c) presupune existența unui subiect activ calificat.
34. Spre deosebire de infracțiunea de omor, în cazul infracțiunii de ucidere din culpă:
a) participația penală este posibilă sub forma participației improprii;
b) participația penală este posibilă numai sub forma participației proprii;
c) subiectul pasiv este calificat.
35. În cazul infracțiunii de ucidere din culpă:
a) culpa concurentă a victimei, care contribuie la producerea rezultatului, nu înlătură răspunderea
penală a făptuitorului;
b) urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol;
c) latura subiectivă presupune numai forma de vinovăție a culpei cu prevedere;
36. În ceea ce privește infracțiune de loviri sau alte violențe în modalitatea agravată:
a) este necesar ca durata îngrijirilor medicale să fie de cel puțin o zi și cel mult 90 de zile;
b) latura subiectivă stabilită de legiuitor poate fi atât intenția cât și culpa;
c) raportul de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.
37. Dacă fapta de vătămare corporală a fost comisă în scopul punerii în primejdie a vieții
unei persoane:
a) făptuitorul va fi tras la răspundere penală pentru infracțiunea de vătămare corporală în forma
agravată.
b) ne aflăm în prezența unui concurs de infracțiuni între tentativă de omor simplu și infracțiunea
de vătămare corporală;
c) instanța va dispune condamnarea pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.
38. În cazul infracțiunii de încăierare:
a) ca și cerință esențială este necesară existența unor grupuri adverse încleștate în luptă;
b) se pedepsește și cel care a încercat să-i despartă pe alții;
c) toți participanții trebuie să fi suferit vătămări corporale;
39. Uciderea fratelui făptuitorului constituie:
a) o modalitate a infracțiunii de omor calificat dacă s-a comis din interes material;
b) infracțiunea de omor simplu chiar dacă s-a realizat cu premeditare;
c) fapta penală de infracțiuni de violență în familie.
40. Lipsirea de libertate în mod ilegal:
a) este lipsită de obiect material în toate situațiile;
b) comisă concomitent cu infracțiunea de viol conduce la reținerea concursului de infracțiuni;
c) are ca formă agravată săvârșirea faptei de către o persoană înarmată.
41. Pentru reținerea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal:
a) săvârșită asupra unui minor este lipsit de importanță dacă făptuitorul cunoștea sau nu faptul că
victima este o persoană care nu a împlinit 18 ani;
b) săvârșită de către o persoană înarmată este necesar ca arma să fie vizibilă în toate cazurile;
c) este suficient ca victima să se afle în imposibilitatea de a-și exprima voința.

42. Spre deosebire de infracțiunea de lipsire de libertate, fapta penală de amenințare:
a) nu are obiect material în toate cazurile;
b) poate fi săvârșită și din culpă;
c) poate fi comisă în formă tentată.
43. Constituie infracțiunea de șantaj:
a) amenințarea unei persoane cu comiterea unei faptei păgubitoare îndreptate împotriva sa ori
a altei persoane;
b) amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei fapte penale în scopul de a dobândi în mod
just un folos patrimonial;
c) constrângerea unei persoane să sufere ceva în scopul a dobândi în mod injust un folos
nepatrimonial.
44. În cazul infracțiunii de hărțuire:
a) obiectul material este reprezentat de persoana căreia i s-a cauzat o temere prin comiterea
acțiunilor sau inacțiunilor ce compun elementul material;
b) tentativa este posibilă dar nu este incriminată;
c) elementul subiectiv constă din intenția directă.
45. În cazul infracțiunii de purtare abuzivă, subiectul activ:
a) este calificat, fapta putând fi comisă numai de către un funcționar public;
b) poate să fi orice funcționar care se află în exercițiul atribuțiilor de serviciu;
c) poate fi un funcționar public aflat în timpul liber, dar în legătură cu serviciul.
46. Infracțiunea de trafic de persoane:
a) se consumă indiferent dacă subiectul pasiv a fost exploatat sau nu;
b) nu se pedepsește dacă a fost săvârșită cu consimțământul victimei;
c) poate fi comisă și față de o persoană cu vârsta mai mică de 18 ani;
47. În ceea ce privește infracțiunea de proxenetism:
a) comisă prin acțiunea de înlesnire a practicării prostituției este necesar ca aceasta să aibă
caracter repetat;
b) constituie faptă penală numai dacă a fost comisă în scopul obținerii de foloase patrimoniale;
c) constituie faptă penală chiar dacă nu s-au obținut foloase patrimoniale.
48. Pentru reținerea infracțiunii de exploatare a cerșetoriei:
a) este necesar obținerea de către subiectul activ de foloase patrimoniale;
b) nu are importanță dacă subiectul pasiv este lipsit de dizabilități fizice sau psihice;
c) elementul subiectiv al faptei poate consta în intenție indirectă.
49. În cazul infracțiunii de folosire a serviciilor unei persoane exploatate:
a) obiectul material este reprezentat de corpul victimei;
b) poate fi subiect pasiv un minor;
c) latura subiectivă constă în forma de vinovăție a intenției directe și indirecte precum și a culpei
cu prevedere.
50. În cazul infracțiunii de viol:
a) nu trebuie să existe identitate între autorul constrângerii și autorul raportului sexual;

b) constrângerea victimei poate fi numai fizică;
c) participația penală poate fi numai proprie.
51. Infracțiunea de mărturie mincinoasă:
a) poate fi comisă numai într-o cauză penală;
b) este sancționată mai grav dacă subiectul activ este un interpret;
c) poate fi comisă cu forma de vinovăție a culpei simple.
52. Spre deosebire de fapta penală de viol, infracțiunea de agresiune sexuală:
a) se consumă prin utilizarea de acte de constrângere;
b) are un caracter subsidiar;
c) absoarbe infracțiunea de incest.
53. Coruperea sexuală a unui minor:
a) cu vârsta de 13 ani se consumă în momentul finalizării actului sexual anal;
b) cu vârsta mai mică de 13 ani se consumă în momentul finalizării actului sexual anal;
c) presupune ca cerință esențială ca făptuitorul să fi cunoscut vârsta subiectului pasiv.
54. Constituie infracțiunea de violare de domiciliu:
a) pătrunderea fără drept într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de
acestea;
b) refuzul de a părăsi iahtul pe care subiectul pasiv locuiește;
c) refuzul organelor de cercetare penală aflate în desfășurarea unei percheziții informatice de a
părăsi locuința victimei.
55. Este calificat furtul comis:
a) de către o persoană care și-a însușit un bun dintr-un autoturism lăsat cu geamurile coborâte;
b) de către o persoană care are asupra sa o armă vizibilă;
c) prin violarea sediului profesional.
56. Constituie infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale:
a) falsificarea unui act notarial de către o persoană în scopul producerii altor consecințe juridice;
b) falsificarea unui act notarial de către notar cu ocazia întocmirii lui;
c) falsificarea unei hotărâri judecătorești numai dacă înscrisul este folosit.
57. În ceea ce privește infracțiunea de gestiune frauduloasă:
a) subiectul pasiv este calificat, reprezentat de către o persoană juridică;
b) lipsește obiectul material;
c) este necesară plângerea prealabilă.
58. În cazul infracțiunii de nedenunțare a unor infracțiuni:
a) subiectul activ este calificat întrucât poate fi comisă numai de către un funcționar public;
b) omisiunea făptuitorului se poate referi la oricare infracțiune care a avut ca urmare moarte
victimei;

c) latura subiectivă poate fi reprezentată de forma de vinovăție a culpei cu prevedere.
59. Spre deosebire de fapta penală de tăinuire, infracțiunea de favorizare a făptuitorului :
a) poate fi realizată prin orice act omisiv sau comisiv sub aspectul elementului material;
b) poate fi comisă și de către un membru de familie;
c) se urmărește la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
60. Sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență:
a) în situațiile în care făptuitorul nu are o influență reală asupra funcționarului public, așa cum a
pretins;
b) în cazul în care făptuitorul comite fapta cu forma de vinovăție a culpei;
c) numai dacă banii sau foloasele sunt pretinse în mod direct.
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