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Cuvânt-înainte 

Concursul de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii prezintă o serie de 
caracteristici ce îl particularizează faţă de alte concursuri în cadrul cărora modalitatea de 
examinare o constituie sistemul grilă. 

Anul acesta, pe lângă dificultăţile cunoscute, cum ar fi, volumul mare al informaţiei 
conţinute în cele patru discipline fundamentale, capcanele descifrării cerinţelor grilelor, 
modificarea legislaţiei procesual civile etc., se adaugă încă una, şi ne referim la modificarea 
legislaţiei penale şi procesual penale, prin intrarea în vigoare a noilor coduri la data de  
1 februarie 2014. 

Dificultatea este reală, de ordin obiectiv, întrucât, pe de o parte, nu a existat timpul 
necesar pentru formarea şi sedimentarea unei practici unitare faţă de noile instituţii, iar, pe 
de altă parte, pe piaţa cărţii juridice există un număr redus de manuale sau comentarii bazate 
pe dispoziţiile din noile coduri. Cu siguranţă, acest lucru se va întâmpla în viitorul foarte 
apropiat. 

Prezenta lucrare, care are ca scop principal verificarea cunoştinţelor candidaţilor prin 
autoevaluare, în procesul de învăţare şi familiarizare cu dispoziţiile din noul Cod penal şi 
noul Cod de procedură penală, conţine 300 de grile din domeniul dreptului penal – Partea 
generală, 300 de grile din domeniul dreptului penal – Partea specială şi 240 de grile ce 
vizează materia dreptului procesual penal, toate întocmite în conformitate cu dispoziţiile din 
noile coduri. 

 În ceea ce priveşte bibliografia utilizată, fiind adeptul studiului dintr-un manual unic, 
pentru fiecare disciplină am ales la drept penal, Partea generală, manualul profesorilor 
Constantin şi Cristian Mitrache, de la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti (Drept 

penal român, Partea general , ed. a VIII-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010), iar 
pentru drept penal, Partea specială, manualul profesorului Tudorel Toader, de la Facultatea 
de Drept din Iaşi (Drept penal român, Partea special , ed. a V-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2011), citările regăsindu-se la fiecare răspuns în parte, acolo unde dispoziţiile penale nu au 
suferit modificări prin apariţia noilor coduri.  

Am mai folosit şi lucrarea Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. I şi II, 
apărută la Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010-2011, sub îndrumarea profesorului George 
Antoniu (numită în continuare „Explicaţii”), unde, la fiecare citare, apare şi numele 
autorului respectiv. 

Practic, toate cele 840 de grile sunt întocmite potrivit noilor coduri. 
În capitolele de răspunsuri, am considerat util pentru cititor să facem o prezentare atât a 

răspunsurilor corecte, cât şi a celor eronate, cu explicaţii pe larg, acolo unde a fost cazul, şi 
cu trimiteri la doctrină sau la textul de lege. 

 
 Autorul 
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Drept penal. Partea general  

Titlul I 
Legea penal  şi limitele ei de aplicare 

1. Aplicarea legii penale române infrac iunilor s vârşite pe teritoriul rii: 
a) este exclusivă, adică aplicarea sancţiunilor şi executarea acestora se realizează pe 

baza legii penale române, indiferent de calitatea făptuitorului; 
b) este condiţionată, adică este supusă condiţiilor răspunderii penale prevăzute în legea 

penală română; 
c) presupune determinarea noţiunii de teritoriu în sens juridico-penal. 
 
2. În cazul infrac iunilor s vârşite pe teritoriul rii, legea penal  român : 
a) se aplică numai făptuitorilor, cetăţeni români şi cetăţeni străini; 
b) se aplică numai făptuitorilor, cetăţeni români şi apatrizilor cu domiciliul în ţară; 
c) se poate aplica apatrizilor cu domiciliul în ţară său în străinătate. 
 
3. Legea penala român  nu se aplic : 
a) infracţiunilor săvârşite pe o aeronavă română, aflată în afara graniţelor naţionale, 

oriunde s-ar afla aeronava; 
b) infracţiunilor săvârşite la bordul navelor ori aeronavelor comerciale străine, chiar 

dacă se află în porturi ori aeroporturi româneşti; 
c) infracţiunilor săvârşite de reprezentanţi diplomatici ai statelor străine, acreditaţi în 

România. 
 
4. Legea penal  român  nu se aplic , în niciun caz: 
a) infracţiunilor săvârşite pe teritoriul altor state; 
b) infractorilor, cetăţeni străini, pentru infracţiuni săvârşite pe teritoriul altor state; 
c) atunci când printr-o convenţie internaţională se dispune altfel. 
 
5. Sunt condi ii ale principiului personalit ii legii penale: 
a) infracţiunea să se săvârşească în străinătate; 
b) fapta să fie considerată infracţiune potrivit legii penale române şi potrivit legii 

penale a ţării unde a fost săvârşită; 
c) infractorul, în momentul săvârşirii faptei, poate fi numai cetăţean român ori cetăţean 

străin. 
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6. Sunt condi ii ale principiului realit ii: 
a) infracţiunea să se săvârşească în ţară sau în străinătate; 
b) infracţiunea trebuie să fie una prin care s-a pricinuit o vătămare gravă sănătăţii unui 

cetăţean român; 
c) infractorul să fie cetăţean străin ori persoană fără cetăţenie. 
 
7. Aplicarea legii penale române, conform principiului universalit ii, este condi-

ionat  de: 
a) săvârşirea unei infracţiuni, în afara teritoriului ţării, alta decât cea pentru care ar fi 

incidentă legea penală conform principiului realităţii; 
b) solicitarea extrădării sau predării infractorului şi aceasta a fost refuzată; 
c) infractorul să fie cetăţean străin sau, dacă nu are cetăţenie, să aibă domiciliul în 

România. 
 
8. În cazul aplic rii legii române conform principiului universalit ii: 
a) este indiferent dacă, potrivit legii statului unde s-a săvârşit infracţiunea, există o 

cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale; 
b) nu este indiferent dacă, potrivit legii statului unde s-a săvârşit infracţiunea, există o 

cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale; 
c) punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului 

general al PICCJ. 
 
9. Pot constitui condi ii ale extr d rii, în reglementarea Constitu iei României: 
a) interdicţia extrădării său expulzării din România, în toate cazurile, a cetăţenilor 

români; 
b) posibilitatea ca cetăţenii români să fie extrădaţi, în baza convenţiilor internaţionale 

la care România este parte, în condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate; 
c) posibilitatea ca cetăţenii străini şi apatrizii să fie extrădaţi numai în baza unei 

convenţii internaţionale sau în condiţii de reciprocitate. 
 
10. În cazul extr d rii, sunt condi ii cu privire la infrac iune: 
a) să se fi săvârşit o infracţiune pe teritoriul statului solicitant ori împotriva intereselor 

acestuia sau de către un cetăţean al acestui stat; 
b) fapta să fie incriminată în legile ambelor state care participă la extrădare; 
c) infracţiunea săvârşită să atragă, atât potrivit legislaţiei statului solicitant, cât şi 

legislaţiei statului român, o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an, iar în vederea 
executării unei pedepse, numai dacă aceasta este de cel puţin 6 luni. 

 
11. În cazul extr d rii, sunt condi ii cu privire la infractor: 
a) când România este stat solicitat, infractorul ori condamnatul trebuie să fie numai 

cetăţean român; 
b) cetăţenii români pot fi extrădaţi de către România în baza convenţiilor internaţionale 

la care este parte, în condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate; 
c) când România este stat solicitat, infractorul ori condamnatul trebuie să fie cetăţean 

străin. 
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12. Cet enii români pot fi extr da i din România, în baza conven iilor interna-
ionale, numai dac  este îndeplinit  cel pu in una dintre urm toarele condi ii: 

a) persoana extrădabilă domiciliază pe teritoriul statului solicitat la data formulării 
cererii de extrădare; 

b) persoana extrădabilă are şi cetăţenia statului solicitant; 
c) persoana extrădabilă a comis fapta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii 

Europene, dacă statul solicitant este un stat membru. 
 
13. În cazul extr d rii, sunt condi ii privind urm rirea penal  sau executarea 

pedepsei: 
a) extrădarea este inoperantă dacă în statul solicitant s-a acordat graţierea pentru 

pedeapsa aplicată infractorului; 
b) extrădarea se admite pentru o infracţiune pentru care a intervenit amnistia în 

România, dacă statul român avea competenţa să urmărească această infracţiune, potrivit 
propriei sale legi penale; 

c) să nu fi intervenit, potrivit legii penale române ori potrivit legii penale a statului 
solicitant, prescripţia răspunderii penale ori prescripţia executării pedepselor. 

 
14. Principiul specialit ii extr d rii presupune c : 
a) persoana extrădată nu poate fi judecată decât pentru infracţiunea sau infracţiunile 

pentru care a fost extrădată; 
b) persoana extrădată nu poate fi pusă să execute decât pedeapsa ori pedepsele pentru 

care a fost extrădată; 
c) persoana extrădată nu poate fi judecata şi pentru alte infracţiuni, anterioare predării, 

chiar dacă exista acordul prealabil al statului ce a acordat extrădarea. 
 
15. Sistemul român de acordare a extr d rii este: 
a) guvernamental; 
b) jurisdicţional; 
c) mixt. 
 
16. În cazul infrac iunilor ce încep s  fie s vârşite sub inciden a unei legi şi se 

epuizeaz  sub inciden a altei legi: 
a) legea aplicabilă este legea din momentul săvârşirii primului act material;  
b) legea aplicabilă este legea din momentul epuizării infracţiunii; 
c) legea aplicabilă este legea din momentul producerii ultimului rezultat. 
 
17. Principiul retroactivit ii legii penale: 
a) are în vedere situaţiile când fapta continuă să rămână infracţiune sub legea nouă sub 

altă denumire; 
b) are în vedere şi situaţiile când fapta este abrogată în legea specială, dar rămâne ca 

infracţiune în legea penală generală sau ca modalitate de săvârşire a altei infracţiuni; 
c) are în vedere ipoteza dezincriminării faptei prin legea nouă. 
 
18. Potrivit principiului retroactivit ii legii penale (art. 4 C. pen.), odat  cu 

intrarea în vigoare a legii noi: 
a) încetează executarea pedepselor şi a măsurilor educative, dar continuă executarea 

măsurilor de siguranţă pronunţate în baza legii vechi; 
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b) încetează executarea pedepselor şi a măsurilor educative, dar operează toate 
consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la faptele ce au fost 
dezincriminate; 

c) condamnatul pentru o infracţiune ce ulterior a fost dezincriminată, este considerat 
fără antecedente penale. 

 
19. Legea penal  temporar : 
a) se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul când era în vigoare, numai dacă fapta nu a 

fost urmărită sau judecată în acest interval de timp; 
b) se aplică infracţiunilor săvârşite, chiar după ieşirea ei din vigoare, numai dacă fapta 

nu a fost urmărită sau judecată în acest interval de timp; 
c) se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât era în vigoare, chiar dacă faptele nu au 

fost urmărite său judecate în acel interval de timp. 
 
20. Legea penal  mai favorabil  se stabileşte: 
a) în funcţie de pedepsele principale, dacă acestea nu sunt prevăzute în aceleaşi limite; 
b) în funcţie de pedepsele complementare; 
c) în funcţie de combinarea dispoziţiilor mai favorabile din legile succesive. 
 
21. Potrivit principiului neretroactivit ii legii penale: 
a) legea penală se poate aplica şi faptelor care, la data când au fost săvârşite, nu erau 

prevăzute ca infracţiuni; 
b) legea penală care incriminează fapte ce anterior nu erau prevăzute ca infracţiuni se 

poate aplica faptelor săvârşite mai înainte de intrarea ei în vigoare; 
c) legea penală dispune numai pentru viitor, nu şi pentru trecut, când este vorba de 

incriminarea faptelor. 
 
22. În cazul aplic rii legii penale mai favorabile infrac iunilor nedefinitiv 

judecate: 
a) dacă într-o lege pedeapsa este închisoarea, iar în altă lege pedeapsa prevăzută este 

amenda, atunci, de regulă, legea care prevede pedeapsa amenzii este mai blândă; 
b) dacă într-o lege pedeapsa este închisoarea, iar în altă lege pedeapsa prevăzută este 

amenda, atunci, totdeauna, legea care prevede pedeapsa amenzii este mai blândă; 
c) criteriile de determinare a legii penale mai favorabile trebuie să ducă la soluţia cea 

mai favorabilă pentru infractor, chiar dacă s-ar ajunge la nepedepsirea lui. 
 
23. Când, dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare şi executarea 

complet  a pedepsei închisorii de 8 ani, intervine o lege care, pentru aceeaşi 
infrac iune, prevede pedeapsa închisorii între 1 şi 7 ani: 

a) calcularea termenului de reabilitare se va face în raport de pedeapsa aplicată şi 
executată; 

b) calcularea termenului de reabilitare se va face în raport de pedeapsa redusă ca 
urmare a aplicării dispoziţiilor art. 6 alin. (7) C. pen.; 

c) calcularea termenului de reabilitare se va face în raport de data când ar fi luat sfârşit 
executarea pedepsei astfel redusă, şi nu de la data când a luat sfârşit executarea efectivă. 
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24. Când, dup  executarea complet  a pedepsei închisorii de 8 ani, intervine o lege 
care, pentru aceeaşi infrac iune, prevede pedeapsa închisorii între 1 şi 5 ani: 

a) termenul de reabilitare judecătorească este de 4 ani; 
b) termenul de reabilitare judecătorească este de 5 ani; 
c) termenul de reabilitare judecătorească este de 6 ani şi 6 luni. 
 
25. Nu sunt condi ii ale aplic rii legii penale mai favorabile: 
a) până la executarea pedepsei definitive ori până la stingerea executării acesteia prin 

orice alt mod prevăzut de lege (graţierea totală ori a restului de pedeapsă, prescripţia 
executării) ori, chiar după executarea pedepsei, să fi intrat în vigoare o lege nouă care să 
prevadă pentru infracţiunea comisă o pedeapsă mai uşoară ca natură ori fiind de aceeaşi 
natură cu limite mai reduse; 

b) să existe o hotărâre de condamnare la o pedeapsă pronunţată în baza legii noi; 
c) pedeapsa aplicată de instanţa de judecată să fie mai grea ca natură decât cea 

prevăzută de legea nouă pentru aceeaşi infracţiune ori, dacă este de aceeaşi natură, să 
depăşească maximul special prevăzut în legea nouă. 

 
26. Când dup  executarea complet  a pedepsei închisorii de 6 ani, pentru o 

infrac iune pedepsit  de legea veche cu închisoare de la 1 la 7 ani, iar noua lege 
prevede pentru aceeaşi infrac iune pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani: 

a) diferenţa de pedeapsă aplicată şi executată, de 1 an, care nu se mai regăseşte în legea 
nouă, trebuie înlăturată; 

b) pedeapsa aplicată prin hotărârea de condamnare se consideră redusă la cuantumul de 
5 ani; 

c) termenul de reabilitare judecătorească este de 5 ani. 
 
27. Când, dup  executarea complet  a pedepsei închisorii de 5 ani, intervine o lege 

care, pentru aceeaşi infrac iune, prevede pedeapsa închisorii între 1 şi 3 ani, 
calcularea primului termen al recidivei postexecutorii: 

a) are în vedere un termen de 3 ani; 
b) are în vedere pedeapsa de 5 ani, pronunţată şi deja executată; 
c) este lăsată la aprecierea instanţei de judecată. 
 
28. Când dup  executarea complet  a pedepsei închisorii de 3 ani, pentru o 

infrac iune s vârşit  în minoritate, pedepsit  de legea veche cu închisoare de la 2 la 10 
ani, iar noua lege prevede pentru aceeaşi infrac iune pedeapsa închisorii de la 1 la 5 
ani, calcularea primului termen al recidivei postexecutorii: 

a) este lăsată la aprecierea instanţei de judecată; 
b) are în vedere pedeapsa de 3 ani pronunţată şi deja executată; 
c) nu are loc, neoperând starea de recidivă. 
 
29. Pentru aplicarea legii noi mai favorabile, în cazul pedepselor definitive, este 

necesar: 
a) să existe o hotărâre de condamnare definitivă la pedeapsa închisorii sau amenzii; 
b) pedeapsa aplicată şi rămasă definitivă să fie mai mică decât maximul special 

prevăzut în legea nouă; 
c) pedeapsa aplicată şi rămasă definitivă să fie mai mare decât maximul special 

prevăzut în legea nouă. 



14  Teste grilă pentru admiterea în magistratură şi avocatură 

30. Când dup  aplicarea unei pedepse cu închisoare de 3 ani, pentru o infrac iune 
pedepsibil  de legea veche cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar noua lege prevede pentru 
aceeaşi infrac iune pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani, dar executarea ei s-a prescris, 
termenul de reabilitare este de: 

a) 4 ani; 
b) 5 ani; 
c) 6 ani. 

Titlul II 
Infrac iunea 

31. Prin infrac iuni în ştiin a dreptului penal, în accep iunea de fapte descrise de 
legea penal , în elegem: 

a) numai infracţiunile prevăzute în Partea specială a Codului penal; 
b) numai infracţiunile prevăzute în Partea specială a Codului penal şi în legile penale 

speciale; 
c) numai infracţiunile prevăzute în Partea specială a Codului penal, în legile penale 

speciale şi în legile nepenale cu dispoziţiuni penale. 
 
32. Constituie tr s turi esen iale ale infrac iunii: 
a) prevederea faptei în legea penală, vinovăţia, caracterul nejustificat al faptei şi 

imputabilitatea faptei; 
b) conţinutul infracţiunii, factorii infracţiunii şi pedeapsa; 
c) pericolul social, vinovăţia şi prevederea în legea penală. 
 
33. Concordan a tr s turilor concrete ale infrac iunii cu norma de incriminare se 

poate înf işa: 
a) sub o formă tipică, perfectă, în cazul infracţiunii consumate; 
b) sub o formă atipică, imperfectă, în cazul tentativei; 
c) sub o formă atipică, imperfectă, în cazul infracţiunilor care, după consumare, au un 

moment al epuizării. 
 
34. Vinov ia, ca tr s tur  esen ial  a infrac iunii, presupune: 
a) o atitudine conştientă a făptuitorului faţă de acţiunile sau inacţiunile sale; 
b) preponderenţa factorului intelectiv asupra celui volitiv; 
c) că făptuitorul nu a putut avea reprezentarea rezultatului, din cauze neimputabile lui, 

chiar dacă a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. 
 
35. Caracterizând inten ia indirect  şi praeterinten ia, rezult  c : 
a) ambele sunt forme mixte de vinovăţie;  
b) la ambele rezultatul produs nu este urmărit; 
c) la ambele făptuitorul poate acţiona cu intenţie directă. 
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36. În cazul inten iei directe: 
a) făptuitorul prevede rezultatul faptei şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă fără temei că 

acesta nu se va produce; 
b) făptuitorul prevede un anumit rezultat şi, deşi nu-l urmăreşte, acesta se produce 

într-o formă agravată; 
c) făptuitorul prevede rezultatul şi-l urmăreşte prin săvârşirea faptei. 
 
37. În cazul inten iei indirecte: 
a) făptuitorul prevede rezultatul, nu-l urmăreşte, dar acceptă eventualitatea producerii 

lui; 
b) făptuitorul nu prevede rezultatul, nu îl urmăreşte, deşi trebuia şi putea să-l prevadă; 
c) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-l urmăreşte, nu-l acceptă şi consideră 

fără temei că acesta nu se va produce. 

38. În cazul culpei cu prevedere: 
a) făptuitorul prevede rezultatul, rezultat care nu este urmărit, dar acceptă 

eventualitatea producerii lui; 
b) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-l urmăreşte, nu-l acceptă, dar consideră 

fără temei că acesta nu se va produce; 
c) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă. 
 
39. În cazul culpei f r  prevedere: 
a) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă; 
b) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-l urmăreşte, dar acceptă eventualitatea 

producerii lui; 
c) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, nu-l urmăreşte, dar acesta se produce 

într-o formă agravată. 
 
40. În cazul praeterinten iei: 
a) fapta se săvârşeşte cu intenţie directă sau indirectă, iar rezultatul mai grav se produce 

din culpă; 
b) fapta se săvârşeşte numai cu intenţie directă, iar rezultatul mai grav se produce din 

culpă; 
c) fapta se săvârşeşte cu intenţie sau din culpă, iar rezultatul mai grav se produce din 

culpă. 
 
41. Prin infrac iune, în sensul legii penale, se în elege: 
a) orice faptă prevăzută de legea penală; 
b) îndeplinirea cumulativă a trăsăturilor faptei (vinovăţie, caracter nejustificat, caracter 

imputabil şi prevederea în legea penală); 
c) orice fapta penală săvârşită cu vinovăţie. 
 
42. Con inutul juridic al infrac iunii: 
a) nu se identifică niciodată cu conţinutul constitutiv al infracţiunii; 
b) se poate identifica cu conţinutul constitutiv al infracţiunii; 
c) poate cuprinde, pe lângă conţinutul constitutiv, şi condiţii privitoare la celelalte 

elemente. 


