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1. Infracțiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârșită și
prin omisiune, când
a) există o obligație morală de a acționa;
b) autorul omisiunii, printr‐o acțiune sau inacțiune anterioară, a creat pentru valoarea socială
protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului;
c) nu există o obligație legală sau contractuală de a acționa.
Răspuns corect: b)
2. Cauzele justificative produc efecte:
a) in rem, cu excepția stării de necesitate;
b) in rem, fără excepție;
c) in personam, fără excepție.
Răspuns corect: b)
3. Dacă actele îndeplinite până la momentul desistării sau a împiedicării producerii
rezultatului constituie o altă infracțiune:
a) se aplică o pedeapsă ale cărei limite sunt reduse la jumătate;
b) făptuitorul nu se pedepsește;
c) se aplică pedeapsa pentru această infracțiune.
Răspuns corect: c)
4. Este o condamnare care nu este luată în considerare la stabilirea stării de recidivă
condamnarea privitoare la o:
a) infracțiune comisă cu intenție directă;
b) infracțiune praeterintenționată;
c) faptă dezincriminată.
Răspuns corect: c)
5. Dacă este constatată de instanță, depășirea limitelor stării de necesitate are ca efect:
a) înlocuirea detențiunii pe viață cu închisoarea de la 10 la 20 de ani;
b) reducerea cu ½ a limitelor speciale ale pedepsei principale – cu închisoarea sau cu amenda;
c) înlocuirea pedepsei închisorii cu amenda.
Răspuns corect: a)

6.În cazul în care, înainte de a fi ucisă, victima este torturată, fapta:
a) constituie omor calificat, cu luarea în considerare a circumstanței agravante constând în
săvârșirea infracțiunii prin cruzimi;
b) constituie omor calificat, fără luarea în considerare a circumstanței agravante constând în
săvârșirea infracțiunii prin cruzimi;
c) este supusă prescripției răspunderii penale.
Răspuns corect: a)
7. În cazul în care o persoană, ca urmare a conducerii prin nerespectarea unor reguli de
circulație, a produs vătămarea corporală din culpă a 2 victime aceasta:
a) va răspunde penal pentru un concurs de 2 infracțiuni;
b) va răspunde penal numai pentru comiterea unei infracțiuni complexe;
c) va răspunde penal chiar dacă persoanele vătămate depun plângerile prealabile după
expirarea termenului legal.
Răspuns corect: b)
8. Furtul unui autovehicul, abandonat imediat după sustragere, din cauza faptului că s‐a
oprit funcționarea motorului din motive tehnice, realizează conținutul infracțiunii de:
a) furt în scop de folosință;
b) tentativă la furt;
c) furt calificat, dacă este comis în timpul nopții.
Răspuns corect: c)
9. În cazul în care, cu prilejul încheierii unei convenții, făptuitorul îl induce în eroare pe
cocontractant, producându‐i o pagubă, fapta:
a) nu constituie infracțiune, deoarece este neprevăzută de legea penală;
b) se pedepsește la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
c) constituie infracțiunea de înșelăciune.
Răspuns corect: c)
10. În speță, un funcționar public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin încălcarea din
culpă a dispozițiilor cuprinse într‐o hotărâre de guvern, a cauzat o pagubă în patrimoniul
persoanei juridice la care era angajat. În aceste condiții, fapta funcționarului public:
a) nu constituie infracțiune;
b) constituie infracțiunea de abuz în serviciu;
c) constituie infracțiunea de neglijență în serviciu.
Răspuns corect: a)

