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I. PARTEA GENERALĂ
1. APLICAREA LEGII PENALE
1. Principiul activităţii legii penale prevăzut de art. 3 C. pen. statuează că:
a. legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare;
b. legea penală se poate aplica faptelor săvârşite înainte de intrarea ei în vigoare, dacă faptele
respective sunt deosebit de grave pentru societate;
c. acţiunea legii penale poate fi extinsă şi asupra unor fapte săvârşite ulterior, după ieşirea ei
din vigoare, în cazul infracţiunilor contra vieţii.
2. Aplicarea legii penale în temeiul principiului activităţii presupune:
a. aplicarea legii penale care este în vigoare la momentul producerii rezultatului mai grav, în
cazul infracţiunilor progresive;
b. stabilirea datei săvârşirii infracţiunii, precum şi a legii în vigoare la această dată;
c. stabilirea datei la care au fost executate acte de instigare sau complicitate.
3.
a.
b.
c.

Legea penală intră în vigoare:
la data publicării în Monitorul Oficial;
la data prevăzută în textul ei;
la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

4. În situaţia în care o lege penală este publicată în Monitorul Oficial în ziua de 10 iunie,
ora 12,00, acesta va intra în vigoare:
a. pe data de 13 iunie, ora 12,00;
b. pe data de 14 iunie;
c. pe data de 13 iunie.
5.
a.
b.
c.

Procedeele prin care se realizează ieşirea din vigoare a legii penale sunt reprezentate şi de:
abrogare, dezincriminare, modificare şi ajungere la termen;
declararea neconstituţionalităţii, ajungere la termen şi dezincriminare;
abrogare, ajungere la termen şi declararea neconstituţionalităţii.

6.
a.
b.
c.

Legile excepţionale ies din vigoare prin:
abrogare inclusiv tacită, înainte de ajungerea la termen;
încetarea condiţiilor excepţionale care au condus la adoptarea lor;
căderea în desuetudine.

7. Abrogarea parţială a unor dispoziţii dintr-o lege penală:
a. are caracter definitiv;
b. determină ieşirea din vigoare a întregului act normativ, chiar dacă în conţinutul acestuia
mai sunt prevăzute şi alte dispoziţii neabrogate;
c. poate fi revocată prin repunerea în vigoare a respectivelor dispoziţii abrogate.
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8. Între data publicării legii de abrogare în Monitorul Oficial şi data intrării în vigoare,
dispoziţiile legii vechi:
a. sunt încă în vigoare;
b. sunt suspendate de drept;
c. se vor aplica doar dacă legea de abrogare prevede expres.
9. Existenţa concursului de legi penale cu privire la aceeaşi faptă care este incriminată şi
într-o lege cu caracter general, dar şi în alta ce are caracter special:
a. echivalează cu dezincriminarea faptei prevăzute de legea generală întrucât este prevăzută
într-o lege cu caracter special;
b. nu conduce la dezincriminarea faptei, aceasta rămânând incriminată în legea generală
în cazul în care intervine abrogarea legii speciale;
c. determină aplicarea dispoziţiilor legii penale mai favorabile.
10. Decizia Curţii Constituţionale privind declararea neconstituţionalităţii unor dispoziţii penale:
a. produce efecte dacă este publicată în Monitorul Oficial;
b. are ca efect suspendarea de drept a dispoziţiilor constatate ca fiind neconstituţionale,
pe durata termenului de 45 de zile;
c. are ca efect abrogarea normei după 45 de zile, chiar dacă în acest interval de timp Parlamentul sau, după caz, Guvernul pun de acord norma declarată neconstituţională cu
dispoziţiile Constituţiei.
11. Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la
care împrumută unul sau mai multe elemente:
a. modificarea normei completatoare nu atrage şi modificarea normei incomplete;
b. norma incompletă va păstra elementele preluate de la norma completatoare în cazul
abrogării acesteia, în forma existentă la data abrogării, afară de cazul în care legea
dispune altfel;
c. în situaţia abrogării normei completatoare este prevăzută dependenţa normei incomplete,
aceasta din urmă nemaifiind în vigoare.
12. În cazul normelor penale în alb sau a normelor-cadru:
a. încetarea temporară a activităţii lor poate apărea atunci când norma completatoare
lipseşte;
b. abrogarea normei completatoare echivalează cu abrogarea normei penale în alb;
c. abrogarea normei completatoare echivalează cu dezincriminarea faptei până la data
intrării în vigoare a unei noi norme completatoare.
13. Prevederile art. 2 alin. (2) C. pen. potrivit cărora nu se poate aplica o pedeapsă
ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta
nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârşită consacră:
a. principiul neretroactivităţii legii penale;
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b. principiul activităţii legii penale;
c. principiul ultraactivităţii legi penale.
14. Extraactivitatea legii penale este acea situaţie în care legea penală poate fi aplicată:
a. unor fapte care au fost săvârşite înainte de intrarea sa în vigoare;
b. unor fapte ce sunt urmărite sau judecate după ieşirea sa din vigoare;
c. infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.
15. Legea de dezincriminare intervine atunci când:
a. fapta este incriminată de o altă lege în vigoare, sub o altă denumire;
b. legea nouă nu mai incriminează, sub nicio formă, o anumită faptă prevăzută ca infracţiune de legea veche;
c. fapta comisă sub imperiul legii vechi nu mai constituie infracţiune ca urmare a modificării formei de vinovăţie cerute de legea nouă pentru existenţa infracţiunii.
16. În cazul în care legea de dezincriminare a intervenit după rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti:
a. condamnarea veche nu va mai constitui prim termen al recidivei, în situaţia în care pedeapsa aplicată în temeiul legii vechi a fost deja executată la data intrării în vigoare a legii
de dezincriminare;
b. executarea măsurilor de siguranţă pronunţate în baza legii vechi nu încetează prin intrarea
în vigoare a legii de dezincriminare;
c. nu se va mai trece la executarea pedepsei principale în ipoteza în care aceasta nu a fost
încă pusă în executare.
17. Ultraactivitatea legii penale temporare intervine atunci când:
a. infracţiunea a fost săvârşită în timpul când era în vigoare, numai dacă fapta a fost urmărită
sau judecată în acest interval de timp;
b. infracţiunea a fost săvârşită în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acest interval de timp;
c. este mai favorabilă decât legea veche sub imperiul căreia a fost săvârşită infracţiunea.
18. Legea temporară improprie reprezintă:
a. legea penală care prevede data ieşirii ei din vigoare;
b. legea penală care a fost în vigoare pentru o scurtă perioadă de timp, fiind ulterior înlocuită
de o altă lege;
c. legea penală a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a situaţiei care a impus
adoptarea sa.
19. Mitior lex se referă la:
a. legea ce cuprinde dispoziţii mai favorabile infractorului, în cazul succesiunii legilor
penale în timp;
b. legea penală a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a situaţiei care a impus
adoptarea sa;
c. legea aplicabilă infracţiunilor săvârşite anterior intrării sale în vigoare.
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20. În cazul extrădării, statul solicitant poate fi:
a. statul pe teritoriul căruia s-a săvârşit infracţiunea;
b. statul împotriva intereselor căruia s-a săvârşit infracţiunea;
c. statul al cărui cetăţean este infractorul.
21. H.I., cetăţean francez, aflat în vacanţă în Singapore, a întreţinut relaţii sexuale
cu două minore de 12, respectiv 13 ani, faptă neincriminată de legislaţia penală
malaeziană. H.I. soseşte într-o vizită de afaceri în România, ocazie cu care este descoperită fapta săvârşită de acesta în Singapore. Se poate aplica legea penală română
şi pe ce temei legal?
a. legea română se poate aplica conform principiului universalităţii, chiar dacă făptuitorul nu
ar fi în ţară;
b. legea română se poate aplica, conform principiului universalităţii, făptuitorul aflându-se de
bunăvoie în România;
c. legea română nu se poate aplica.
22. A.I., cetăţean german, cu domiciliul în Franţa, pasager al cursei TAROM cu destinaţia Barcelona, după aterizarea la destinaţie, în incinta aeroportului, săvârşeşte o
infracţiune prin care vatămă grav integritatea corporală a lui M.N., cetăţean român,
însoţitor de bord în avionul cu care călătorise şi A.I. În speţă:
a. se poate aplica legea penală română conform principiului teritorialităţii;
b. se poate aplica legea penală română conform principului realităţii;
c. se poate aplica legea penală română, potrivit principiului personalităţii.
23. A.J., apatrid cu domiciliul în România, obţinând o bursă de studii în Olanda, a
deţinut şi consumat canabis într-un coffeeshop, faptă care nu cade sub incidenţa
legii penale olandeze. La revenirea în ţară, faptele sale fiind cunoscute de către
autorităţile române, poate fi tras la răspundere potrivit legii penale române pentru deţinere de droguri?
a. da, potrivit principiului personalităţii;
b. nu se poate aplica legea penală română;
c. da, potrivit principiului realităţii.
24. Conform teoriei ubicuităţii, legea penală română se aplică:
a. infracţiunilor săvârşite integral în afara teritoriului României de către cetăţeni români;
b. infracţiunilor săvârşite în străinătate, dacă rezultatul acestora s-a produs pe teritoriul
României;
c. infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului României, dacă au fost săvârşite de apatrizi
cu domiciliul în România.
25. Fapta cetăţeanului român, M.G., aflat la bordul unei nave comerciale spaniole, în
trecere prin marea noastră teritorială, de a ucide un membru al echipajului, de cetăţenie germană:
a. poate cădea sub incidenţa legii penale române, conform principiului teritorialităţii;

