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59. În cazul stării de necesitate, pericolul imediat este 
generat de: 

a. o simplă întâmplare; 
b. un atac al unei persoane fizice conștiente; 
c. o răzbunare. 

60. Pentru existența stării de necesitate, pericolul ce trebuie 
înlăturat trebuie să fie: 

a. direct și injust; 
b. iminent; 
c. imediat. 

61. Nu se află în stare de necesitate: 
a. persoana care, în momentul când a săvârșit fapta prevăzută 

de legea penală ca unică modalitate de salvare, și-a dat seama că 
pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut 
produce dacă pericolul nu era înlăturat; 

b. persoana care, în momentul când a săvârșit fapta prevăzută 
de legea penală ca unică modalitate de salvare, nu și-a dat seama 
că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut 
produce dacă pericolul nu era înlăturat; 

c. persoana care, în momentul când a săvârșit fapta prevăzută 
de legea penală ca unică modalitate de salvare, și-a dat seama că 
va produce o pagubă mai mică. 

62. Când pericolul imediat a fost declanșat de fenomene ale 
naturii, repararea prejudiciului cauzat prin săvârșirea faptei 
prevăzute de legea penală în cazul stării de necesitate revine: 

a. persoanei care a acționat în stare de necesitate; 
b. persoanei în favoarea căreia s-a acționat; 
c. statului. 
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199. Infracțiunea complexă se sancționează: 
a. cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită; 
b. ținându-se seama de regulile de la concursul de infracțiuni; 
c. în limitele prevăzute de lege pentru infracțiunea complexă, la 

care se adaugă un spor. 

200. În cazul infracțiunii continuate, condiția unității subiec-
tului pasiv se consideră îndeplinită și atunci când: 

a. bunurile ce constituie obiectul material al infracțiunii se află în 
același dormitor comun, ele aparținând unor persoane diferite; 

b. bunurile ce constituie obiectul material al infracțiunii se află în 
coproprietatea mai multor persoane; 

c. infracțiunea a adus atingere unor subiecți pasivi secundari 
diferiți, dar subiectul pasiv principal este unic. 

201. În care dintre situațiile de mai jos, infracțiunea complexă, 
în ipoteza în care s-a produs numai rezultatul mai grav al acțiunii 
secundare, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege 
pentru infracțiunea consumată: 

a. în ipoteza în care infracțiunea complexă a fost săvârșită cu 
intenție indirectă; 

b. în ipoteza în care infracțiunea complexă a fost săvârșită cu 
intenție directă; 

c. în ipoteza în care infracțiunea complexă a fost săvârșită cu 
intenție depășită. 

202. Complexitatea naturală există atunci când: 
a. infracțiunea trebuie să fie săvârșită în mod obligatoriu de către 

mai multe persoane (cel puțin două); 
b. când două sau mai multe persoane se asociază pentru 

săvârșirea infracțiunii; 
c. elementele obiective ale unei infracțiuni, prin firea lucrurilor, 

sunt cuprinse în conținutul unei alte infracțiuni. 
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