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CAPITOLUL I
Aplicarea legii penale*
b. se va aplica întotdeauna numai legea penală
română;
c. se poate aplica legea penală română.

1. Aplicarea legii penale în spaţiu se poate
realiza în temeiul principiului:
a. universalităţii;
b. oportunităţii;
c. realităţii.

7. Legea penală română poate fi aplicată potrivit principiului teritorialităţii şi în situaţia în
care:
a. unul dintre actele ce intră în conţinutul infracţiunii complexe a fost comis în România;
b. infracţiunea continuată s-a epuizat în
România, indiferent de locul efectuării celorlalte
acte de executare;
c. infracţiunea continuă a fost comisă de un
cetăţean român în afara teritoriului României, dacă
actele de pregătire, chiar neincriminate, au fost
comise pe teritoriul României.

2. Teritoriul ţării cuprinde:
a. subsolul aferent mării teritoriale;
b. suprafaţa terestră pe care se află sediul unei
misiuni diplomatice străine în România;
c. navele sau aeronavele române.
3. Fac parte din teritoriul României:
a. punctele de trecere a frontierei;
b. zonele libere din aeroporturi;
c. sediile consulatelor României din străinătate.

8. În cazul infracţiunii progresive, legea
penală română se va aplica potrivit principiului
teritorialităţii:
a. numai dacă acţiunea sau inacţiunea incriminată a fost comisă pe teritoriul României;
b. ori de câte ori epuizarea infracţiunii are loc pe
teritoriul României;
c. doar dacă urmarea mai gravă se produce pe
teritoriul României.

4. Legea penală română se aplică potrivit
principiului teritorialităţii infracţiunilor comise:
a. numai de persoane fizice cetăţeni români;
b. de persoane juridice străine;
c. de persoane fără cetăţenie doar dacă au reşedinţa în România.
5. Poate fi aplicată legea penală română
potrivit principiului teritorialităţii:
a. doar dacă este satisfăcută condiţia dublei
incriminări;
b. persoanelor fizice străine, indiferent de locul
unde domiciliază;
c. persoanelor juridice străine de drept public.

9. Pentru ca legea penală română să fie aplicată în temeiul principiului personalităţii:
a. este necesar ca infractorul să aibă cetăţenia
română la data sesizării organelor judiciare, chiar
dacă la momentul săvârşirii infracţiunii era numai
cetăţean străin;
b. nu prezintă importanţă locul epuizării infracţiunii;
c. este necesar ca infracţiunea să nu fie săvârşită
pe teritoriul României.

6. În cazul în care la bordul unei nave sub
pavilion românesc a fost săvârşită o infracţiune
de omor:
a. nu se va aplica în niciun caz legea penală
străină;
*

* Fiecare grilă are unul sau maximum două răspunsuri corecte; nu pot fi corecte toate cele trei variante de răspuns sau
niciuna dintre acestea.
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15. Aplicarea legii penale române în baza
principiului realităţii:
a. este determinată de calitatea subiectului pasiv
al infracţiunii;
b. presupune îndeplinirea condiţiei dublei incriminări doar dacă pedeapsa închisorii prevăzută de
lege este mai mică de 10 ani;
c. nu poate privi infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

10. Legea penală română nu se poate aplica
potrivit principiului personalităţii infracţiunilor
comise de:
a. o persoană care are atât cetăţenia română, cât
şi pe cea maghiară;
b. persoane juridice de drept public române;
c. persoane juridice de drept privat străine.
11. Pentru a se aplica legea penală română
potrivit principiului personalităţii, este necesar
ca:
a. infractorul să aibă cetăţenia română la data
sesizării instanţei cu rechizitoriul, chiar dacă
aceasta este dobândită după data comiterii infracţiunii;
b. infractorul să se afle pe teritoriul României la
data punerii în mişcare a acţiunii penale;
c. infracţiunea progresivă să nu se fi epuizat pe
teritoriul României.

16. Legea penală română se poate aplica potrivit principiului universalităţii în cazul infracţiunilor:
a. contra integrităţii corporale comise împotriva
unui cetăţean român;
b. contra unor persoane juridice române de drept
public;
c. pentru care statul român şi-a asumat obligaţia
de a le reprima printr-un tratat internaţional.
17. Principiul universalităţii legii penale
poate fi aplicat:
a. chiar dacă un act de executare din cuprinsul
unei infracţiuni continue a fost săvârşit pe teritoriul
României;
b. chiar dacă nu este îndeplinită condiţia dublei
incriminări;
c. dacă infractorul apatrid se află benevol pe o
navă română, ancorată într-un port străin.

12. În cazul aplicării legii penale române
potrivit principiului personalităţii:
a. nu prezintă importanţă cetăţenia persoanei
vătămate;
b. este întotdeauna necesară respectarea condiţiei
dublei incriminări;
c. trebuie ca legea penală română să nu sancţioneze infracţiunea doar cu pedeapsa amenzii.

18. Fapta nu mai este prevăzută de legea
penală:
a. dacă legea a căzut în desuetudine;
b. când este prevăzută şi de o lege contravenţională ulterioară legii penale;
c. în toate cazurile în care a fost abrogată norma
de incriminare.

13. Legea penală română se poate aplica în
temeiul principiului realităţii:
a. şi atunci când persoana vătămată este o persoană juridică;
b. chiar dacă subiectul activ al infracţiunii este un
apatrid;
c. doar dacă făptuitorul se află de bunăvoie pe
teritoriul României.

19. Principiul activităţii legii penale:
a. se aplică tuturor infracţiunilor;
b. nu se aplică infracţiunilor omisive improprii;
c. decurge din principiul legalităţii incriminării.

14. Legea penală română se poate aplica în
temeiul principiului realităţii în cazul comiterii
unei infracţiuni:
a. contra securităţii naţionale;
b. de furt contra unui cetăţean român;
c. de înşelăciune de o persoană juridică română.

20. Legea penală:
a. este întotdeauna retroactivă;
b. poate ultraactiva;
c. aplicabilă nu este întotdeauna cea în vigoare
la momentul consumării infracţiunii.
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21. Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care
împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare:
a. atrage şi modificarea normei incomplete;
b. face inaplicabilă norma incompletă;
c. nu atrage şi modificarea normei incomplete.

26. Abrogarea unei legi penale:
a. este întotdeauna expresă şi concretă;
b. poate fi expresă şi generică;
c. echivalează întotdeauna cu dezincriminarea
faptei prevăzute de legea penală.
27. Legea de dezincriminare:
a. este întotdeauna retroactivă;
b. produce efecte pentru viitor;
c. nu poate fi invocată pe calea contestaţiei la
executare.

22. La normele de trimitere, în cazul abrogării normei completatoare:
a. este prevăzută independenţa normei incomplete;
b. norma incompletă continuă să fie în vigoare
prin păstrarea elementelor preluate de la norma
completatoare, inclusiv cu privire la pedeapsă,
astfel cum acestea existau la momentul abrogării,
dacă legea nu dispune altfel;
c. este abrogată tacit şi norma incompletă.

28. Pentru stabilirea incidenţei legii de dezincriminare, se va/vor analiza:
a. situaţia de fapt concretă din cauză;
b. doar elementul material şi urmarea imediată a
infracţiunii;
c. in abstracto norma de incriminare.
29. Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare la pedeapsa
închisorii cu executare în regim de detenţie,
intră în vigoare o lege care dezincriminează
fapta pentru care s-a dispus condamnarea:
a. bunurile aflate la camera de corpuri delicte,
cu privire la care s-a dispus confiscarea specială
prin hotărârea judecătorească, se restituie;
b. persoana condamnată redobândeşte gradul
militar pierdut prin aplicarea pedepsei complementare;
c. încetează executarea internării medicale.

23. Incriminarea aceleiaşi fapte atât într-o
lege cu caracter general, cât şi în alta ce are
caracter special:
a. nu echivalează cu dezincriminarea faptei
prevăzute de legea generală;
b. determină aplicarea dispoziţiilor legii speciale;
c. conduce la reţinerea unui concurs ideal de
infracţiuni, prin reţinerea ambelor incriminări.
24. În lipsa intervenţiei unei legi penale mai
favorabile, va fi aplicată întotdeauna legea
penală în vigoare la momentul:
a. comiterii activităţii infracţionale, în cazul
infracţiunilor de pericol abstract;
b. producerii rezultatului mai grav, în cazul infracţiunilor progresive;
c. epuizării infracţiunii continuate.

30. Se va aplica retroactiv în cauzele care nu
au fost definitiv judecate legea nouă care:
a. introduce noi măsuri de siguranţă;
b. prevede noi măsuri educative;
c. elimină unele condiţii necesare pentru dispunerea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

25. Abrogarea unei legi penale:
a. poate fi realizată prin ordonanţă de urgenţă a
Guvernului;
b. este întotdeauna totală;
c. intervine doar în ipoteza intrării în vigoare a
unei noi legi penale.

31. Este întotdeauna retroactivă legea prin
care:
a. este stabilit un nou regim de executare a
pedepsei închisorii;
b. sunt graţiate anumite infracţiuni;
c. sunt amnistiate anumite infracţiuni.
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