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Institu ii de drept penal –  

Partea general  
 

 

Capitolul I 

Legea penal  i limitele ei de aplicare 

 
1. Constituie principii generale ale dreptului penal: 
a) legalitatea incrimin rii i legalitatea sanc iunilor de drept 

penal; 
b) legalitatea procesului penal i principiul aplic rii legii penale; 
c) prezum ia de nevinov ie i in dubio pro reo. 
 
2. Principiul legalit ii incrimin rii presupune: 
a) c  legea penal  prevede faptele care constituie infrac iuni i 

c  nicio persoan  nu poate fi sanc ionat  penal pentru o fapt  care nu 
era prev zut  de legea penal  la data când a fost s vâr it ; 

b) c  pentru o fapt  care constituie infrac iune se poate aplica 
orice pedeaps  care este prev zut  în Codul penal, cu excep ia 
deten iunii pe via  care este interzis ; 

c) c  în cursul procesului penal este garantat dreptul la libertate 
i siguran  al persoanei. 

 
3. Potrivit principiului legalit ii sanc iunilor de drept penal: 
a) o pedeaps  poate fi stabilit  i aplicat  în afara limitelor 

generale ale acesteia; 
b) nici pedeaps  nu poate fi stabilit i aplicat  în afara limitelor 

generale ale ace tia, cu excep ia situa iei în care f ptuitorul este 
minor; 

c) nici pedeaps  nu poate fi stabilit i aplicat  în afara limitelor 
generale ale ace tia. 
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4. Activitatea legii penale presupune c : 
a) legea penal  se aplic  infrac iunilor s vâr ite în timpul cât ea 

se afl  în vigoare; 
b) nu se poate aplica nici o pedeaps  care nu este prev zut  de 

legea penal ; 
c) legea penal  se aplic  din oficiu, fiind o lege care are un 

caracter activ.   
 
5. Legea penal  temporar : 
a) nu exist ; 
b) se aplic  infrac iunilor s vâr ite în timpul când era în vigoare, 

chiar dac  fapta nu a fost urm rit  sau judecat  în acel interval de 
timp; 

c) se aplic  infrac iunilor s vâr ite în timpul când era în vigoare, 
numai dac  fapta  a fost urm rit  i judecat  în acel interval de timp; 

 
6. Legea penal  temporar ; 
a) este legea penal  care a fost abrogat  i înlocuit  de alte acte 

normative sau care a fost declarat  neconstitu ional  printr-o decizie 
a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie;  

b) este legea penal  care stabile te perioadele pentru care se 
aplic  pedepse persoanelor care au s vâr it infrac iuni;  

c) este legea penal  care prevede data ie irii ei din vigoare sau a 
c rei aplicare este limitat  prin natura temporar  a situa iei care a 
impus adoptarea sa. 

      
7. Potrivit principiului realit ii legii penale, legea penal  

român  se aplic : 
a) infrac iunilor s vâr ite pe un vas sub pavilion românesc sau 

pe o aeronav  înregistrat  în România; 
b) infrac iunilor s vâr ite în afara teritoriului României de c tre 

un cet ean român, dac  pedeapsa prev zut  de legea penal  este mai 
mare de 5 ani de zile;  

c) infrac iunilor s vâr ite în afara teritoriului rii de c tre un 
cet ean str in sau o persoan  f r  cet enie, contra statului român, 
contra unui cet ean român ori a unei persoane juridice române. 
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8. În situa ia apari iei unei legi penale de dezincriminare: 
a) legea penal  nu se aplic  faptelor s vâr ite sub legea veche, 

dac  nu mai sunt prev zute de legea nou ; 
b) legea penal  se aplic  faptelor s vâr ite sub legea veche 

potrivit principiului universalit ii legii penale; 
c) legea penal  se aplic  faptelor s vâr ite sub legea veche 

potrivit principiului realit ii legii penale; 
 
9. În cazul în care de la s vâr irea infrac iunii pân  la judecarea 

definitiv  a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale: 
a) se aplic  întotdeauna legea penal  în vigoare la momentul 

s vâr irii infrac iunii; 
b) se aplic  întotdeauna legea penal  în vigoare la momentul 

pronun rii hot rârii; 
c) se aplic  legea penal  mai favorabil . 
 
10. Dac  dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare la 

deten iunea pe via  i pân  la executarea ei a intervenit o lege care 
prevede pentru aceia i fapt  numai pedeapsa închisorii: 

a) pedeapsa deten iunii pe via  se înlocuie te cu pedeapsa 
închisorii al c rui cuantumul este egal maximului general al acesteia;  

b) pedeapsa deten iunii pe via  se înlocuie te cu pedeapsa 
închisorii care urmeaz  s  fie reindividualizat  de c tre instan a care 
a aplicat pedeapsa; 

c) pedeapsa deten iunii pe via  se înlocuie te cu maximul 
închisorii pentru acea infrac iune; 

 
11. Se bucur  de imunitate de jurisdic ie: 
a) reprezentan ii diplomatici ai statelor str ine; 
b) Pre edintele României; 
c) Primul Ministru al României; 
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Capitolul II 

Infrac iunea 

Sec iunea 1 

Infrac iunea i con inutul acesteia 
 
12. Constituie infrac iune fapta care îndepline te urm toarele 

condi ii necesare i suficiente: 
a) este s vâr it  cu vinov ie; este prev zut  de lege; prezint  

pericol social sau natural i este nejustificat ; 
b) prezint  pericol social; este s vâr it  cu vinov ie; este prev -

zut  într-o ordonan  simpl  emis  de Guvern; 
c) este prev zut  de legea penal , este s vâr it  cu vinov ie, 

este nejustificat  i imputabil  persoanei care a s vâr it-o. 
 
13. Legalitatea sanc iunilor de drept penal prive te: 
a) doar m surile de siguran  ce pot fi luate fa  de minorul care 

a s vâr it fapte prev zute de legea penal ; 
b) aplicarea unei pedepse stabilit  în afara limitelor generale ale 

acesteia; 
c) pedepsele aplicabile, m surile educative i m surile de sigu-

ran  care se pot lua fa  de persoanele care au comis fapte prev zute 
de legea penal . 

 
14. Exist  inten ie direct  când f ptuitorul: 
a) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te accept  

posibilitatea producerii lui; 
b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r  

temei c  acesta nu se va produce; 
c) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin 

s vâr irea acelei fapte. 
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15. Inten ia dep it  (praeterinten ia) este o form  de vinov ie 
care se realizeaz : 

a) prin s vâr irea unei fapte cu inten ie direct  i producerea 
unui rezultat mai grav decât cel urm rit, rezultat care este îns  
prev zut i acceptat de f ptuitor la momentul s vâr irii faptei; 

b) prin s vâr irea unei fapte cu inten ie indirect  i producerea 
unui rezultat mai grav decât cel acceptat de f ptuitor prin s vâr irea 
faptei, rezultat care îns  nu este imputabil f ptuitorului dincolo de 
limita ce ar rezulta din acceptarea sa; 

c) prin s vâr irea unei fapte printr-o ac iune sau inac iune 
inten ionat  i care produce un rezultat mai grav, care se datoreaz  
culpei f ptuitorului.  

 
16. Constituie elemente ale laturii obiective a con inutului 

constitutiv al unei infrac iuni: 
a) elementul material; 
b) elementul subiectiv; 
c) mobilul s vâr irii faptei. 
 
17. Culpa ca form  a vinov iei exist  când f ptuitorul: 
a) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te, accept  

posibilitatea producerii lui; 
b) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin 

s vâr irea acelei fapte; 
c) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r  

temei c  el nu se va produce. 
 

18. Exist  culp  ca form  a vinov iei când f ptuitorul: 
a) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin 

s vâr irea acelei fapte; 
b) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l 

prevad ; 
c) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te, accept  

posibilitatea producerii lui. 
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19. Exist  culp  f r  prevedere când f ptuitorul: 
a) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te, accept  

posibilitatea producerii lui; 
b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r  

temei c  el nu se va produce; 
c) infractorul nu prevede rezultatul, de i putea i trebuia s -l 

prevad . 
 
20. Exist  culp  cu prevedere când f ptuitorul: 
a) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin 

s vâr irea acelei fapte; 
b) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l 

prevad ; 
c) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r  

temei c  el nu se va produce. 
 
21. Fapta comis  din culp : 
a) constituie infrac iune numai dac  f ptuitorul a prev zut 

rezultatul faptei sale, urm rind producerea acestuia; 
b) constituie infrac iune dac  inten ia dep it  a produs un 

rezultat mai grav; 
c) constituie infrac iune numai când legea o prevede în mod 

expres. 
 
22. Exist  inten ie indirect  ca form  a vinov iei când f ptuitorul: 
a) prevede rezultatul faptei sale, i de i nu-l urm re te, accept  

posibilitatea producerii lui; 
b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r  

temei c  el nu se va produce; 
c) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l 

prevad . 
 
23. Care este forma i modalitatea vinov iei când f ptuitorul 

prevede rezultatul faptei sale i urm re te producerea lui prin 
s vâr irea acelei fapte? 

a) inten ia indirect ; 
b) inten ia direct ; 
c) culpa cu prevedere. 
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24. În cazul c rei forme i modalit i a vinov iei f ptuitorul 
prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te, accept  
posibilitatea producerii lui: 

a) inten ia direct ; 
b) culpa cu prevedere; 
c) inten ia indirect . 
 
25. S vâr irea infrac iunii comisive prin omisiune se consider  

când:  
a) exist  o obliga ie legal  sau contractual  de a ac iona sau 

autorul omisiunii, printr-o ac iune sau inac iune anterioar  a creat o 
stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului; 

b) numai când autorul omisiunii, printr-o ac iune sau inac iune 
anterioar  a creat o stare de pericol care a înlesnit producerea 
rezultatului; 

c) ac iunea autorului care a creat starea de pericol este ulterioar  
actului infrac ional. 

 
26. Exist  infrac iune atunci când: 
a) fapta este s vâr it  de dou  sau mai multe persoane numai 

împreun  cu un f ptuitor minor; 
b) exist  mai multe fapte s vâr ite numai cu forma de vinov ie 

a inten iei directe; 
c) fapta este s vâr it  din culp , numai atunci când legea pre-

vede în mod expres aceasta. 
 
27. Fapta constând într-o ac iune sau inac iune constituie infrac-

iune când este s vâr it : 
a) cu inten ie; 
b) numai din culp  simpl ; 
c) numai din culp  cu prevedere. 

28. Când se poate considera s vâr it  prin omisiune infrac iunea 
comisiv , care presupune producerea unui rezultat: 

a) când autorul omisiunii a creat o stare de pericol care a înlesnit 
producerea rezultatului printr-o ac iune sau inac iune anterioar ; 
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b) când autorul omisiunii a urm rit s vâr irea unei infrac iunii 
de pericol; 

c) când autorul a ac ionat f r  a exista o obliga ie legal  sau 
contractual . 

 
29. Subiectul activ al infrac iunii poate fi: 
a) orice persoan ; 
b) orice persoan  fizic  sau juridic ; 
c) persoana fizic  ce a împlinit vârsta de 14 ani. 
 
30. Persoana fizic , pentru a fi subiect activ al infrac iunii, tre-

buie s  îndeplineasc , printre altele i urm toarele condi ii generale: 
a) s  aib  vârsta de 16 ani, indiferent dac  are sau nu discern -

mântul faptelor; 
b) s  aib  vârsta de 14 ani împlini i i s  existe dovada c  a 

ac ionat cu discern mânt; 
c) s  nu profite de o situa ie prilejuit  de o calamitate. 
 
31. În legea penal  român  subiectul activ al infrac iunii trebuie 

s  îndeplineasc  printre altele i urm toarele condi iile generale: 
a) s  aib  libertatea de voin  i de ac iune; 
b) s  ac ioneze numai cu inten ie; 
c) s  coopereze cu al i participan i. 
 
32. Nu pot fi subiec i activi ai infrac iunii: 
a) persoanele care s vâr esc faptele penale sub imperiul cons-

trângerii fizice sau morale; 
b) persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de 

libertate; 
c) persoanele care se bucur  de imunitate parlamentar . 

33. Cine nu pot fi subiec i activi ai infrac iunii? 
a) femeile în vârst  de peste 55 de ani; 
b) b rba ii în vârst  de peste 60 de ani; 
c) persoanele care în momentul comiterii faptei nu puteau s - i 

dea seama de ac iunile sau inac iunile lor, datorit  unei boli psihice. 
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34. Subiectul pasiv al infrac iunii poate fi: 
a) numai o persoan  fizic ; 
b) o persoan  f r  discern mânt; 
c) numai o persoan  juridic . 
 
35. Ce condi ii trebuie s  îndeplineasc  subiectul pasiv calificat 

al infrac iunii? 
a) s  aib  calitatea cerut  de norma incriminatoare; 
b) s  aib  o calificare profesional ; 
c) s  s vâr easc  o infrac iune calificat . 
 
36. Ce constituie obiectul material al infrac iunii? 
a) entitatea material  în care este exprimat  valoarea social ; 
b) numai un bun material; 
c) norma juridic  înc lcat . 
 
37. Cum se poate realiza elementul material al laturii obiective a 

infrac iunii? 
a) numai prin fapte; 
b) numai prin scris; 
c) atât prin fapte cât i prin scris. 
 
38. Când inac iunea poate constitui element material al laturii 

obiective a infrac iunii? 
a) în toate cazurile; 
b) în cazul în care exist  o obliga ie legal  sau contractual  de a 

ac iona; 
c) când apreciaz  instan a de judecat . 

39. Elementul material al laturii obiective în con inutul infrac i-
unii se poate prezenta: 

a) numai prin ac iuni; 
b) numai prin inac iuni; 
c) prin ac iuni i prin inac iuni. 
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40. Elementul material al laturii obiective în con inutul infrac iunii: 
a) este expres desemnat; 
b) se deduce din împrejur rile ar tate în norm ; 
c) poate lipsi. 
 
41. Când timpul în care se s vâr e te fapta reprezint  o condi ie 

esen ial  ce rezult  din con inutul legal al infrac iunii, nerealizarea 
acesteia: 

a) face ca fapta s  nu se realizeze în variant  calificat ; 
b) nu influen eaz  existen a infrac iunii; 
c) face ca fapta s  nu fie infrac iune ori s  constituie o alt  

infrac iune. 
 
42. Leg tura de cauzalitate între ac iune sau inac iune i urmarea 

imediat : 
a) trebuie stabilit  la orice infrac iune; 
b) în cazul infrac iunilor de pericol rezult  ex re; 
c) nu trebuie stabilit  la infrac iunile a a-zis materiale. 
 

Sec iunea a 2-a 

Cauzele justificative 
 
43. Nu constituie infrac iune fapta prev zut  de legea penal : 
a) dac  exist  vreuna dintre cauzele justificative prev zute de 

lege; 
b) dac  a fost s vâr it  de un f ptuitor minor împreun  cu un 

f ptuitor major; 
c) dac  în raport de împrejur rile i modul concret de comitere a 

infrac iunii se pot re ine în sarcina f ptuitorului circumstan e 
atenuante. 

 
44. Atacul în cazul legitimei ap r ri trebuie: 
a) s  aib  temei legal; 
b) s  fie imediat; 
c) s  produc  un prejudiciu ireparabil. 


