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PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI: 
 

Drept penal și drept procesual penal 
 
1. Drept penal - partea generală 
a. Infracțiunea (art. 15-52 C. pen.) 
b. Pedepsele (art. 53-106 C.pen.) 
c. Răspunderea penală a persoanei juridice (art. 135-151 C. pen.) 
d. Cauzele care înlătură răspunderea penală (art. 152-159 C. pen.) 
e. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (art. 160-164 C. pen.) 
f. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării (art. 165-171 C. pen.) 
g. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art. 172-187 C. pen.) 
2. Drept penal - partea specială  

a. Infracțiuni contra persoanei: 

 infracţiuni contra vieţii (art. 188-192 C. pen.) 

 infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii (art. 193-198 C. pen.) 

 infracţiuni contra libertăţii persoanei (art. 205-208 C. pen.) 

 infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (art. 218-223 C. pen.) 

 infracţiuni care aduc atingere domiciliului şi vieţii private (art. 224-227 C. 
pen.) 

b. Infracțiuni contra patrimoniului 

 furtul (228-232 C. pen.) 

 tâlhăria şi pirateria (art. 233-237 C. pen.) 

 infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art. 238-248 C. 
pen.) 

 fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (art. 
249-252 C. pen.) 

 distrugerea şi tulburarea de posesie (art. 253-256 C. pen.) 
c. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției (art. 266-288 C. pen.), infracţiuni de serviciu sau în 

legătură cu serviciul (art. 289-309 C. pen.), infracțiuni de fals (art. 310-328 C. pen.) 
d. Infracțiuni din legi speciale: 

 Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 

 Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 

 Spălarea banilor (art. 29 din Legea nr. 656/2002) 

 Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 
 

3. Drept procesual penal - partea generală 
a. Participanții în procesul penal 
b. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii  
c. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale     

4. Drept procesual penal - partea specială  
a. Urmărirea penală și Camera preliminară   
b. Judecata 
c. Căile de atac 
d. Proceduri speciale 


