PENAL GENERAL
1. Activitatea legii penale române începe:
a) la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României;
b) de regulă, la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României;
c) la o dată anterioară publicării acesteia în Monitorul Oficial, dacă se prevede astfel în
conţinutul legii.
2. Marea teritorială a României cuprinde fâşia de mare adiacentă ţărmului sau, după caz,
apelor maritime interioare, având o lăţime de:
a) 12 mile marine măsurate de la liniile de bază;
b) 24 mile marine măsurate de la liniile de bază;
c) 90-110 km, până unde se întinde suveranitatea statului nostru.
3. Singurul temei al răspunderii penale îl reprezintă:
a) vinovăţia;
b) infracţiunea;
c) hotărârea definitivă de condamnare.
4. Factorul intelectiv:
a) reprezintă facultatea psihică prin care persoana devine conştientă de acţiunea sau
inacţiunea pe care ar urma să o îndeplinească;
b) presupune doar facultatea psihică prin care sunt mobilizate şi orientate conştient
energiile fizice ale omului în vederea înfăptuirii actului de conduită exterioară;
c) constituie incapacitatea persoanei de a înţelege şi de a vrea să îndeplinească un act.
5. Fapta constituie infracţiune numai dacă:
a) a fost săvârşită cu intenţie;
b) există vinovăţie ca trăsătură esenţială;
c) a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.
6. Faptele săvârşite cu intenţie vor constitui infracţiuni:
a) doar când constau într-o acţiune;
b) indiferent că este vorba de acţiune sau inacţiune;
c) când constau într-o inacţiune.
7. Va exista unitate de infracţiune în condiţiile în care:
a) fapta corespunde conţinutului unei singure infracţiuni;
b) se constată existenţa mai multor fapte care au conţinutul mai multor infracţiuni;
c) fapta săvârşită se identifică cu conţinutul mai multor infracţiuni.
8. Constituie unitate naturală de infracţiune:
a) infracţiunea simplă, infracţiunea continuată şi infracţiunea deviată;
b) infracţiunea simplă, infracţiune continuă şi infracţiunea deviată;
c) infracţiune continuată, infracţiunea complexă, infracţiunea progresivă şi infracţiunea
de obicei.
9. Infracţiunea continuă face parte din:
a) pluralitatea naturală de infracţiuni;
b) unitatea legală de infracţiuni;

c) unitatea naturală de infracţiuni.
10. Există concurs real de infracţiuni atunci când:
a) două sau mai multe persoane săvârşesc o infracţiune cu intenţie sau din omisiune,
înainte de a mai fi fost condamnate definitiv pentru vreo fapta penală;
b) când mai multe infracţiuni au fost săvârşite de mai mulţi infractori în aceeaşi zonă şi
în acelaşi interval de timp;
c) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană prin două
sau mai multe acţiuni sau inacţiuni, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele.
11. Când pedeapsa ce formează primul termen al recidivei a fost pronunţată de o
instanţă străină, recidiva este:
a) naţională, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii;
b) internaţională, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii;
c) doar specială.
12. Activitatea de executare, directă şi nemijlocită, este specifică:
a) autorului sau coautorilor;
b) instigatorului;
c) complicelui.
13. Atunci când toţi participanţii la săvârşirea unei infracţiuni acţionează cu aceeaşi
formă de vinovăţie, se realizează:
a) o participaţie proprie;
b) o participaţia principală;
c) o participaţie improprie.
14. Potrivit reglementărilor în vigoare, pedepsele aplicabile persoanei fizice sunt
sistematizate în:
a) doar pedepse principale;
b) pedepse principale şi pedepse secundare;
c) pedepse principale, pedepse accesorii, pedepse complementare.
15. Închisoarea constă în:
a) lipsirea condamnatului de libertate prin plasarea lui într-un mediu închis;
b) privarea de libertate pe durată determinată;
c) privarea de libertate pe durată nedeterminată.
16. Amenda se poate cumula cu pedeapsa închisorii:
a) întotdeauna, când legea prevede pedeapsa închisorii de până la 5 ani;
b) dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial;
c) ţinând seama de valoarea câştigului nerealizat.
17. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal care au ca scop:
a) apărarea ordinii de drept împotriva infracţiunilor;
b) prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni;
c) înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de
legea penală.
18. Minorul poate răspunde penal:

a) numai la vârsta de 16 ani;
b) pentru fapte comise înainte de 14 ani, dar numai dacă a acţionat cu discernământ;
c) de la vârsta de 14 ani.
19. Faţă de minorul care răspunde penal se poate dispune:
a) numai o măsură educativă;
b) pedeapsa închisorii, redusă la jumătate;
c) şi amenda penală.
20. Reabilitarea:
a) nu produce efecte cu privire la condamnările pronunţate în străinătate;
b) produce efecte retroactive;
c) se poate dispune cu privire la toate condamnările pe care le-a suferit o persoană.
PENAL SPECIAL
1. Forma de vinovăţie la infracţiunea de omor (art. 188 C. pen.) poate fi:
a) numai intenţia directă;
b) atât intenţia directă, cât şi intenţia indirectă;
c) numai intenţia depăşită.
2. Constituie infracţiunea de omor calificat (art. 189 C. pen.) omorul săvârşit:
a) de către o persoană care a mai săvârşit anterior o infracţiune de loviri sau vătămări
cauzatoare de moarte;
b) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la
infracţiunea de omor;
c) de către o persoană care deţine o anumită calitate.
3. Subiect activ (autor) al infracţiunii de ucidere la cererea victimei (art. 190 C. pen.)
poate fi:
a) orice persoană fizică, responsabilă din punct de vedere penal;
b) numai o persoană calificată (subiect calificat);
c) numai persoana juridică.
4. Există infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii unei persoane:
a) dacă făptuitorul săvârşeşte în mod nemijlocit acte de cooperare directă la fapta
sinucigaşului;
b) dacă sinuciderea a avut loc;
c) când victima a fost constrânsă să se sinucidă.
5. La infracţiunea de ucidere din culpă (art. 192 C. pen.), regimul sancţionator este:
a) unic, numai închisoare;
b) dual (închisoare sau amenda);
c) unic, numai amenda.
6. Lovirea unei persoane care a necesitat pentru vindecare 19 zile de îngrijiri medicale
constituie:
a) infracţiunea de lovire sau alte violenţe în forma simplă [art. 193 alin. (1) C. pen.];
b) infracţiunea de lovire sau alte violenţe în forma agravată [art. 193 alin. (2) C. pen.);

c) infracţiunea de vătămare corporală [art. 194 alin. (1) C. pen.].
7. Fapta de vătămare corporală (art. 194 C. pen.), fiind o infracţiune de rezultat, se poate
realiza:
a) numai prin acţiuni;
b) atât prin acţiuni, cât şi prin inacţiuni;
c) numai prin inacţiuni.
8. Fapta de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. 195 C. pen.) este:
a) o infracţiune materială, instantanee şi de daună;
b) o infracţiune de pericol;
c) o infracţiune cu consumare anticipată.
9. La infracţiunea de vătămare corporală din culpă (art. 196 C. pen.) este posibilă
participaţia improprie:
a) da;
b) nu;
c) numai la forma tip, simplă.
10. La infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului (art. 197 C. pen.), subiecţi
activi pot fi:
a) numai părinţii minorului;
b) orice persoană fizică;
c) părinţii sau orice persoană în grija căreia se află minorul.
11. Elementul material al infracţiunii de încăierare (art. 198 C. pen.) constă într-o:
a) acţiune de determinare la încăierare;
b) acţiune de înlesnire la încăierare;
c) acţiune de participare la încăierare.
12. În ipoteza în care, prin fapta sa, inculpatul produce soţiei leziuni traumatice care
necesită pentru vindecare 90 de zile de îngrijiri medicale, fapta se încadrează la:
a) infracţiunea de lovire sau alte violenţe forma simplă [art. 193 alin. (1) C. pen.];
b) infracţiunea de lovire sau alte violenţe forma agravată, cu aplicarea dispoziţiei
privind violenţa în familie [art. 193 alin. (2), raportat la art. 199 C. pen.];
c) infracţiunea de vătămare corporală forma simplă [art. 194 alin. (1) C. pen.].
13. Infracţiunea de uciderea sau vătămare a nou-născutului săvârşită de către mamă (art.
200 C. pen.) este o infracţiune:
a) materială (de rezultat);
b) formală (de pericol), indiferent de variantă;
c) formală (de pericol) la varianta uciderii nou-născutului.
14. Obiect material la infracţiunea de furt (art. 228 C. pen.) este:
a) bunul imobil aflat în posesia sau detenţia altuia;
b) bunul mobil aflat în posesia sau detenţia altuia;
c) impulsurile telefonice.
15. Elementul material al infracţiunii de furt constă în:
a) acţiunea de luare a unui bun mobil;

b) acţiunea de inducere în eroare a proprietarului bunului;
c) acţiunea de pricinuire a unei pagube.
16. Subiect activ nemijlocit, autor al infracţiunii de tâlhărie (art. 233 C. pen.), poate fi:
a) numai o persoană de sex masculin;
b) orice persoană fizică, responsabilă din punct de vedere penal;
c) numai o persoană juridică.
17. Fapta de abuz de încredere (art. 238 C. pen.) se poate prezenta sub forma:
a) infracţiunii continuate, dacă sunt îndeplinite condiţiile acesteia [art. 35 alin. (1) C.
pen.];

b) nu poate exista sub forma infracţiunii continuate;
c) infracţiunii progresive.

18. Obiectul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă (art. 242 C. pen.) constă în:
a) bunul mobil deţinut cu orice titlu de către făptuitor, pe care acesta şi l-a însuşit ori a
dispus de el;
b) bunul mobil şi imobil deţinut de făptuitor;
c) o pluralitate de bunuri mobile şi imobile.
19. Infracţiunea de gestiune frauduloasă (art. 242 C. pen.) are ca urmare imediată:
a) pricinuirea de pagube;
b) o stare de pericol pentru relaţiile sociale protejate;
c) atât o stare de pericol, cât şi un rezultat material.
20. Acţiunea penală la infracţiunea de înşelăciune (art. 244 C. pen.) se pune în mişcare:
a) la plângerea prealabilă, pentru forma simplă, tip;
b) din oficiu;
c) din oficiu, dar numai pentru forma agravată.

