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Grile. Exerciţii

PARTEA I
SEMINARE
Titlul I
Infracţiuni contra persoanei
Capitolul I
INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII

Art. 188. Omorul
(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la
10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 189. Omorul calificat
(1) Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a) cu premeditare;
b) din interes material;
c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la
tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;
d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;
e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune
de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor;
f) asupra a două sau mai multor persoane;
g) asupra unei femei gravide;
h) prin cruzimi,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la
25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
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Art. 190. Uciderea la cererea victimei
Uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă, conştientă şi
repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferinţe permanente şi
greu de suportat, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 191. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de
la 3 la 7 ani.
(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârşit faţă de un
minor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani sau faţă de o persoană
cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la
10 ani.
(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârşită faţă de
un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau faţă de o persoană
care nu a putut să-şi dea seama de consecinţele acţiunilor sau
inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a
avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în
alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele
speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
Art. 192. Uciderea din culpă
(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor
legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii
sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor
legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o
infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
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(3) Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau
mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în
alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate.

 A. Rezolvaţi următoarele grile:
1.

Este calificat omorul săvârşit:
a. asupra unei mătuşi în vederea moştenirii;
b. asupra unei femei însărcinate în luna a şasea;
c. asupra soţului, deşi căsătoria cu acesta este lovită de nulitate
absolută.

2.

Este calificat omorul săvârşit:
a. prin cruzimi;
b. cu premeditare;
c. asupra unui martor care a asistat la producerea unui accident de
circulaţie soldat cu victime.

3.

Dacă în urma activităţii infracţionale se produce moartea unei
persoane şi punerea în pericol a vieţii altor două persoane,
fapta va constitui:
a. tentativă la omor calificat;
b. omor calificat în forma consumată;
c. omor simplu în concurs cu omor calificat;
d. omor simplu în varianta consumată în concurs cu tentativă de
omor calificat.

4.

Omorul este calificat dacă este comis de către:
a. o persoană care a mai comis un omor şi care a fost reabilitată
pentru această faptă;
b. o persoană care a mai comis un omor şi care a beneficiat de
graţiere;
c. o persoană care a mai comis un omor pentru care s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale în condiţiile legislaţiei anterioare.
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5.

Eroarea asupra stării de graviditate a victimei unui omor
atrage încadrarea faptei ca:
a. omor;
b. omor calificat;
c. fapta nu este infracţiune, neputând fi imputată autorului.

6.

Omorul săvârşit de tată asupra copilului nou-născut este:
a. calificat;
b. simplu;
c. fapta constituie coautorat la infracţiunea de ucidere a
nou-născutului de către mamă, dacă şi mama aflată în stare de
tulburare a comis acte de executare directă în primele 24 de ore
de la naştere.

7.

Este calificat omorul săvârşit asupra:
a. unui copil de 2 ani;
b. unei persoane în vârstă de 78 de ani;
c. unei persoane care doarme;
d. unei persoane suferind de paraplegie.

8.

Nu este calificat omorul săvârşit asupra:
a. mamei;
b. fratelui;
c. nepotului;
d. nepotului de frate;
e. vărului primar;
f. unchiului.

9.

Dacă cel care a premeditat omorul a săvârşit acte de pregătire
împreună cu alte persoane:
a. agravanta se răsfrânge doar asupra autorului;
b. agravanta se răsfrânge şi asupra celorlalţi participanţi;
c. agravanta se răsfrânge şi asupra celorlalţi participanţi dacă
aceştia au cunoscut scopul pregătirii.
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10. Omorul săvârşit asupra unei femei gravide este un omor
calificat dacă:
a. victima este în luna a doua de sarcină, iar infractorul nu
cunoştea acest fapt;
b. victima este în prima lună de sarcină, iar infractorul cunoştea
acest fapt;
c. victima este în luna a opta de sarcină, iar infractorul nu
cunoştea acest fapt.
11. Persoana care ucide un bolnav care suferă de o boală
incurabilă şi care, din cauza bolii, are un discernământ diminuat răspunde pentru:
a. omor calificat;
b. uciderea la cererea victimei;
c. determinarea sau înlesnirea sinuciderii.
12. În cazul infracţiunii de ucidere la cererea victimei:
a. subiectul pasiv este calificat;
b. subiectul pasiv este necircumstanţiat;
c. subiectul pasiv poate fi o persoană lipsită de discernământ.
13. Poate fi subiect pasiv al infracţiunii de ucidere la cererea
victimei:
a. copilul în vârstă de 14 ani care suferă de cancer;
b. o persoană în vârstă de 20 de ani care suferă de o fractură de
femur;
c. o persoană în vârstă de 70 de ani care suferă de Alzheimer.
14. Infracţiunea de ucidere la cererea victimei se comite:
a. din culpă;
b. cu intenţie premeditată;
c. cu praeterintenţie;
d. cu intenţie spontană.
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15. Culpa victimei exclude răspunderea penală a făptuitorului
pentru infracţiunea de ucidere din culpă:
a. atunci când este parţială;
b. atunci când este exclusivă;
c. nu o exclude, indiferent de situaţie.
16. Uciderea unei persoane de către un conducător auto aflat în
stare de ebrietate neconstatată clinic sau prin alt mijloc de
probă constituie infracţiunea de:
a. ucidere din culpă;
b. ucidere din culpă prevăzută de art. 192 alin. (1) C. pen.
concurs cu infracţiunea de conducere pe drumurile publice
stare de ebrietate prevăzută de art. 336 C. pen.;
c. ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin. (2) C. pen.
concurs cu infracţiunea de conducere pe drumurile publice
stare de ebrietate prevăzută de art. 336 C. pen.

în
în
în
în

17. Infracţiune de ucidere din culpă poate fi comisă:
a. în coautorat;
b. sub forma tentativei;
c. cu participaţie improprie.
18. Constrângerea prin diferite mijloace a victimei să se sinucidă
determină încadrarea juridică a faptei ca fiind:
a. determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191 C. pen.);
b. ucidere din culpă;
c. omor.
19. Tentativa este posibilă:
a. la infracţiunea de ucidere la cererea victimei;
b. la infracţiunea de ucidere din culpă;
c. la infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii.
14

