
Capitolul I. Teste grilă

1. Fapta nu mai este prevăzută de legea penală când:
a) fapta este prevăzută doar de o lege contravențională, ulterioară;

b) legea a fost abrogată expres, chiar dacă elementele sale constitu-

tive se regăsesc în conținutul altei infracțiuni;

c) legea a căzut în desuetudine.

2. Legea penală aplicabilă:
a) este cea din momentul comiterii faptei de către autor;

b) este cea din momentul determinării autorului să comită fapta, în 

toate cazurile;

c) nu este în niciun caz cea din momentul comiterii actelor de înles-

nire, realizate de către complice.

3. Pentru identificarea legii penale aplicabile, are relevanță:
a) data consumării, în cazul infracțiunilor continue;

b) data epuizării, în cazul infracțiunilor continuate;

c) momentul la care făptuitorul trebuia să acționeze, în cazul infrac-

țiunilor omisive.

4. În baza principiului activității:
a) legea penală veche se aplică și faptelor săvârșite înainte de intra-

rea în vigoare a legii noi, dacă legea veche este mai favorabilă;

b) legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât se află 

în vigoare;

c) legea penală se aplică după ieșirea din vigoare, dacă este mai 

favorabilă decât legea în vigoare la momentul judecării faptei.

5. Dacă fapta nu era prevăzută de legea penală la data când a fost 
săvârșită, nu se poate:

a) aplica o pedeapsă;
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b) lua o măsură educativă;

c) dispune achitarea.

6. Poate ultraactiva:
a) legea temporară;

b) legea penală mai favorabilă;

c) legea care este în vigoare la momentul pronunțării hotărârii defi-

nitive.

7. Legea temporară:
a) poate retroactiva;

b) poate ultraactiva;

c) nu se aplică, dacă legea în vigoare din momentul judecării faptei 

este mai favorabilă.

8. În baza principiului retroactivității legii penale:
a) legea veche se va aplica faptelor săvârșite înainte de intrarea ei în 

vigoare, dacă este mai favorabilă;

b) legea nouă se va aplica faptelor săvârșite înainte de intrarea ei în 

vigoare, dacă este mai favorabilă;

c) legea nouă se va aplica unor fapte săvârșite sub legea veche, dar 

judecate sub imperiul legii noi, dacă legea nouă este mai favorabilă. 

9. În baza principiului dezincriminării:
a) legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă 

nu mai sunt prevăzute de legea nouă;

b) se poate redobândi gradul militar pierdut ca urmare a aplicării 

pedepsei complementare a degradării militare;

c) amenda deja plătită se restituie.

10. Ca efect al dezincriminării faptei: 
a) dacă există fapte concurente și numai o infracțiune a fost dezin-

criminată, autorul nu va mai răspunde penal pentru nicio faptă;

b) dacă pedeapsa aplicată sub legea veche a fost deja executată 

la data intrării în vigoare a legii noi de dezincriminare, efectul se va 

produce numai cu privire la interdicțiile, incapacitățile și decăderile ce 

rezultă din condamnare;
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c) dacă pedeapsa nu a fost pusă în executare până la momentul intră-

rii în vigoare a legii de dezincriminare, nu va mai fi pusă în executare. 

11. Dacă o infracțiune continuă este incriminată atât în legea 
veche, cât și în legea nouă:

a) dacă infracțiunea s-a consumat sub legea veche și s-a epuizat sub 

legea nouă, se poate aplica legea veche, dacă este mai favorabilă; 

b) dacă infracțiunea s-a epuizat sub legea veche, se poate aplica 

legea nouă, dacă este mai favorabilă; 

c) dacă infracțiunea s-a epuizat sub legea nouă, legea veche nu se 

aplică. 

12. Dacă infracțiunea progresivă este incriminată atât în legea 
veche, cât și în legea nouă:

a) dacă între momentul consumării și momentul epuizării a intrat în 

vigoare legea nouă, se aplică legea mai favorabilă;

b) dacă între momentul epuizării și momentul judecării a intrat în 

vigoare legea nouă, se aplică legea mai favorabilă;

c) legea aplicabilă se stabilește numai în funcție de momentul epu-

izării.

13. În baza principiului personalității legii penale, legea penală 
română se aplică:

a) infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României, dacă autorul este 

cetățean român;

b) infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului României, dacă auto-

rul este cetățean român și dacă pedeapsa prevăzută de legea română 

este detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 10 ani;

c) infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului României, dacă auto-

rul este cetățean român, fără să conteze pedeapsa prevăzută de legea 

română;

14. În baza principiului realității:
a) trebuie ca infracțiunea să fie săvârșită în afara teritoriului Româ-

niei;

b) subiectul pasiv poate fi doar un cetățean străin;

c) subiectul pasiv poate fi o persoană juridică română. 


