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TESTE GRILĂ - DREPT PENAL 

PARTEA SPECIALĂ 
 

1. Infracțiunea de omor simplu poate fi săvârșită: 

a) cu intenție directă; 

b) din culpă;  

c) cu orice formă de vinovăție.  

 

2. Infracțiunea de omor simplu:  

a) are subiectul activ calificat;  

b) nu are subiectul activ calificat;  

c) este sancționată cu detențiunea pe viață. 

 

3. Pedeapsă prevăzută de legiuitor pentru comiterea unui omor în fărmă simplă este:  

a) cuprinsă între 15 ani și 30 ani închisoare;  

b) cuprinsă între 15 ani și 30 ani închisoarea sau detențiunea pe viață;  

c) cuprinsă între 10 ani și 20 ani închisoare. 

 

4. În cazul infracțiunii de omor simplu:  

a) subiectul pasiv este calificat;  

b) este obligatorie interzicerea unor drepturi ca pedeapsă complementară pe lângă 

pedeapsa principală;  

c) nu obligatorie interzicerea unor drepturi ca pedeapsă complementară pe lângă 

pedeapsa principală.  

 

5. Tentativa la infracțiunea de omor simplu:  

a) se pedepsește;  

b) nu se pedepsește, în niciun caz; 

c) nu se pedepsește, dacă fapta este comisă de către un minor.  

 

6. În ceea ce privește infracțiunea de omor simplu:  

a) participația penală este posibilă sub toate formele;  

b) coautoratul nu este posibil, întrucât acesta reprezintă o variantă infracțiunii de omor 

calificat;  

c) complicitatea morală nu este posibilă.  

 

7. Elementul material al infracțiunii de omor:  

a) poate fi realizat atât printr-o faptă comisivă, cât și printr-o faptă omisivă;  

b) nu poate fi materializat în niciun caz printr-o omisiune;  

c) poate fi materializat în anumite situații printr-o omisiune; 

 

8. X știind că victima suferă de cord și că o emoție puternică îi poate provoca  decesul, în 

dorința de a o ucide îi provoacă o asemenea emoție. Prin urmare:  

a) fapta lui X reprezintă infracțiunea de omor simplu;  

b) fapta lui nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de omor simplu;  

c) fapta lui X reprezintă infracțiunea de omor din culpă.  
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 9. Infracțiunea de omor calificat:  

a) se pedepsește cu închisoarea de la 10 ani la 20 ani;  

b) se pedepsește cu închisoarea de la 15 ani la 30 ani;  

c) se pedepsește cu detențiunea pe viață sau închisoare de la 15 ani la 25 ani.  

 

10. În cazul infracțiunii de omor calificat:  

a) interzicerea unor drepturi ca pedeapsă complementară pe lângă pedeapsa principală nu 

are caracter obligatoriu; 

b) interzicerea unor drepturi ca pedeapsă complementară pe lângă pedeapsa principală are 

caracter obligatoriu;  

c) poate fi comisă din culpă.  

 

11. Tentativa la infracțiunea de omor calificat:  

a) nu se pedepsește;  

b) se pedepsește;  

c) se pedepseșete, de regulă.  

 

12. Reprezintă o variantă a omorului calificat:  

a) asupra unui avocat;  

b) asupra unui magistrat;  

c) asupra unei femei gravide.  

 

13. Reprezintă o variantă a infracțiunii de omor calificat:  

a) asupra soțului sau unei rude apropiate;  

b) din interes material;  

c) asupra unui polițist.  

 

14. Constituie o variantă a infracțiunii de omor calificat:  

a) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni;  

b) profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra;  

c) în legătură cu îndatoririle de serviciu sau publice ale victimei;  

 

15. Constituie o variantă a infracțiunii de omor calificat:  

a) cu premeditare;  

b) de către un judecător sau procuror în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu 

sau publice ale acestora; 

c) asupra unui judecător sau procuror în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu 

sau publice ale acestora.  

 

16. Reprezintă o variantă a infracțiunii de omor calificat:  

a) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la 

infracțiunea de omor;  

b) de către un polițist sau jandarm în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau 

publice ale acestora; 
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c) asupra unui polițist sau jandarm în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau 

publice ale acestora.  

 

17. Referitor la fapta de omor calificat asupra unei femei gravide:  

a) autorul nu trebuie să cunoască faptul că victima este gravidă;  

b) este obligatoriu ca autorul să cunoască faptul că victima este gravidă;  

c) autorul ar trebui să cunoască, în principiu, faptul că victima este gravidă.  

 

18. Poate fi considerat omor cu premeditare fapta prin care:  

a) autorul, după ce a chibzuit timp îndelungat, se hotărăște se ucidă victima și, înarmat cu 

un cuțit, se îndreaptă spre locuința acesteia, dar, pe drum are un conflict spontan cu o altă 

persoană pe care o omoară;  

b) autorul a avut o altercație cu victima după care s-a întors la locuința sa, s-a înarmat cu 

un cuțit și a revenit la locuința victimei, a urmărit-o timp de o oră, iar la apariția acesteia i-a 

aplicat o lovitură mortală de cuțit;  

c) autorul se ceartă cu victima, o amenință cu moartea, după care, părăsește locul unde a 

avut loc altercația și revine după circa 5 minute înarmat cu un cuțit și îi aplică victimei lovituri 

care au cauzat decesul acesteia. 

 

19. Se va putea încadra la fapta de omor prin cruzimi, în cazul în care:  

a) făptuitorul ucide victima prin stropirea acesteia cu benzină și o incendiază;  

b) autorul omoară victima împușcând-o de la o distanță de aproximativ 5m;  

c) autorul aruncă victima de la un etaj superior al unei clădiri iar aceasta în urma rănilor 

suferite decedează.  

 

20. X îi procură lui Y o substanță toxică pe care aceasta o consumă și moare. Fapta lui X 

constituie:  

a) ucidere din culpă;  

b) determinarea sau înlesnirea sinuciderii;  

c) omor comis cu intenție indirectă. 

 

21. X a provocat un accident de circulație în urma căruia Y a suferit leziuni grave, fiind 

preluat de ambulanță în comă. Z șoferul care transporta victima la spital a provocat la rândul său 

un accident de circulație, în urma căruia ambulanța s-a rostogolit iar Y a decedat.  

a) X și Z sunt coautori la infracțiunea a cărei victimă este Y;  

b) X și Z sunt autori ai propriei infracțiuni a cărei victimă este Y;  

c) fapta lui Z este singura care are legătură de cauzalitate cu decesul lui Y.  

 

22. Aruncarea cu putere de la o distanță mică cu cărămizi în direcția victimei, faptă 

urmată de decesul acesteia, reprezintă:  

a) o infracțiune contra vieții, comisă cu intenție;  

b) o infracțiune contra vieții, comisă din culpă;  

c) o infracțiune contra vieții, comisă cu intenție depășită.  
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23. X provoacă un accident de circulație în urma căruia decedează două persoane. Fapta 

lui X:  

a) formează obiectul unui concurs de 2 infracțiuni de ucidere din culpă;  

b) formează obiectul unei singure infracțiuni de ucidere din culpă;  

c) formează obiectul a două infracțiuni de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte.  

 

24. A îl convinge pe B să îl ucidă pe C și, în acest scop îi pune la dispoziție un pistol. În 

momentul comiterii faptei, văzând că C se îndepărtează îi pune acestuia o piedică iar B îl 

împușcă. Fapta lui A formează obiectul:  

a) unei infracțiuni de instigare la omor;  

b) unei infracțiuni de complicitate la omor;  

c) unui coautorat la omor.  

 

25. Pentru ce infracțiune va fi cercetată persoana care ucide o femeie, având în vedere că 

acesta fusese anterior condamnat definitiv pentru o infracțiune de viol urmat de moartea 

victimei:  

a) infracțiunea de omor simplu;  

b) infracțiunea de omor calificat, comis pentru a ascunde săvârșirea altei infracțiuni;  

c) infracțiunea de omor calificat, comis de către o persoană care a mai comis anterior o 

infracțiune de omor sau o tentativă la omor.  

 

26. X sustrage din apartamentul lui Y cu aceeași ocazie, mai multe obiecte pentru 

transportul cărora face mai multe drumuri între apartamentul lui Y și autoturismul său. Fapta 

reprezintă:  

a) o infracțiune de furt, în forma unității simple;  

b) o infracțiune de furt, în formă continuată;  

c) o infracțiune de furt, în formă continuă.  

 

27. Infracțiunea de lovire sau alte violențe:  

a) poate intra în concurs ideal cu infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului;  

b) va absorbi mereu infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului;  

c) va fi absorbită întotdeauna de infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului.  

 

28. În cazul infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale: 

a) e necesar ca subiectul activ să fie calificat, respectiv funcționar public;  

b) e necesar ca înscrisul falsificat să fi produs consecințe juridice;  

c) nu este necesar ca înscrisul falsificat să fi produs consecințe juridice.  

 

29. Fapta lui X care oferă o sumă de bani către 2 funcționari publici pentru emiterea unei 

autorizații de construcție pentru sediul unei firme, sumă care nu a fost primită de cei 2 

funcționari publici, sesizând organele judiciare, reprezintă:  

a) o infracțiune de dare de mită; 

b) 2 infracțiuni de dare de mită;  

c) tentativă la infracțiunea de dare de mită.  
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30. Este necesară o situație premisă pentru existența infracțiunii de:  

a) favorizarea făptuitorului;  

b) tâlhăriei;  

c) violului.  

 

31. Obiectul material al infracțiunii de înșelăciune: 

a) este întotdeauna un bun mobil;  

b) poate fi un bun imobil;  

c) este întotdeauna un bun imobil.  

 

32. Infracțiunea de tâlhărie:  

a) este o infracțiune complexă;  

b) presupune, ca întotdeauna, violența să fie anterioară sustragerii bunului;  

c) nu absoarbe infracțiunea de lovire sau alte violențe.  

 

33. Fapta lui X care are o înțelegere prealabilă cu Y de a-i depozita bunurile sustrase ca 

urmare a unui furt, poate reprezenta:  

a) tăinuire;  

b) complicitate la furt;  

c) favorizarea făptuitorului.  

 

34. În cazul infracțiunii de violare de domiciliu:  

a) elementul material se poate realiza prin pătrunderea fără drept într-o cameră dintr-un 

apartament locuit de mai multe persoane;  

b) obiectul juridic este reprezentat de relațiile sociale privind patrimoniul unei persoane;  

c) nu are subiect pasiv. 

 

35. X o ține pe Y sechestrată într-o baracă timp de 4 zile iar în cea de-a 5-a zi o violează, 

ocazie cu care i-au fost create acesteia leziuni ce au necesitat pentru vindecare 9 zile de îngrijiri 

medicale, fapta formează obiectul:  

a) unui concurs de infracțiuni, lipsire de libertate și viol;  

b) unui viol;  

c) unui concurs de infracțiuni, lipsire de libertate, viol și loviri și alte violențe.  

 

36. X îl lovește pe Y în zona picioarelor pentr a-l imobiliza, însă victima cade și se 

lovește cu capul de colțul unei mese. Ulterior, X îl închide pe Y într-o cameră, timp de 3 zile, 

pentru a-l împiedica să participe la un interviu. La scurt timp după eliberare, Y a murit din cauza 

leziunilor craniene ce au fost provocate de căderea și lovirea în colțul mesei. Activitatea lui X 

poate reprezenta:  

a) omor în concurs cu lipsirea de libertate în mod ilegal;  

b) un concurs real format din lovituri cauzatoarea de moarte și lipsire de libertate în mod 

ilegal; 

c) lipsire de libertate urmată de moartea victimei.  
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37. Mărturia mincinoasă poate fi săvârșită:  

a) doar într-un dosar penal aflat pe rolul unei instanțe de judecată;  

b) doar într-un dosar penal aflat pe rolul unei instanțe de judecată sau în faza de urmărire 

penală;  

c) atât într-un dosar penal cât și într-un dosar civil. 

  

38. Elementul material al infracțiunii de trafic de influență constă în:  

a) promisiunea de bani;  

b) acceptarea unei promisiuni de bani;  

c) respingerea unei promisiuni de bani.  

 

39. Poate fi subiect activ al infracțiunii de luare de mită:  

a) avocatul care pretinde un onorariu vădit mai mare decât cel convenit inițial;  

b) un pictor care pretinde un preț mai mare decât cel convenit inițial pentru un tablou ce 

făcea obiectul unei tranzacții;  

c) medicul care pretinde o sumă de bani pentru a efectua o operație.  

 

40. Fapta lui A care după ce-i cere un obiect lui B pentru a-l analiza fuge cu el, reprezintă 

infracțiunea de:  

a) furt;  

b) înșelăciune;  

c) abuz de încredere.  

 

41. Formează conținutul infracțiunii de abuz de încredere:  

a) refuzul de a înapoia o sumă de bani primită cu împrumut;  

b) refuzul de a înapoia o sumă de bani primită pentru a fi depusă la trezorerie;  

c) refuzul de restitui o cantitate de cărbuni, primită cu împrumut pentru încălzire pe 

timpul iernii.  

 

42. A după ce reușește să dobândească încrederea lui B, îi pune un somnifer în băutură și 

profitând de starea de somnolență a acestuia îl deposedează de mai multe obiecte. Fapta lui A 

reprezintă: 

a) abuz de încredere;  

b) furt;  

c) tâlhărie. 

 

43. X deschide un autoturism cu un dispozitiv improvizat, sustrage mai multe obiecte 

după care este surprins de poliție cu acestea asupra sa. Fapta formează obiectul: 

a) unui furt în formă consumată;  

b) unei tentative la furt;  

c) nu reprezintă infracțiune, aflându-se în faza actelor preparatorii.  

 

44. În cazul infracțiunii de furt:  

a) posesia de bună credință nu este protejată împotriva proprietarului bunului;  

b) posesia de rea credință este protejată împotriva proprietarului bunului;  

c) posesia de rea credință este protejată când autorul nu este proprietarul bunului.  
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45. Elementul material în cazul infracțiunii de viol poate fi materializat:  

a) printr-un act sexual de orice natură, sub condiția ca persoana vătămată să fie majoră;  

b) printr-un act sexual de orice natură, chiar dacă nu s-a exercitat o constrângere fizică 

sau morală asupra victimei;  

c) printr-un raport sexual cu o rudă în linie directă, chiar dacă aceasta este majoră și și-a 

exprimat consimțământul. 

 

46. Infracțiunea de violare de domiciliu:  

a) nu poate fi reținută în sarcina proprietarului care pătrunde în propria locuință, chiar 

dacă aceasta a fost închiriată unei alte persoane;  

b) nu poate fi reținută în sarcina celui care pătrunde într-o cameră de motel ce este 

ocupată temporar de către o altă persoană;  

c) nu poate fi reținută în sarcina celui care pătrunde în grădina din jurul unei vile, atâta 

timp cât aceasta nu este împrejmuită.  

 

47. Elementul material în cazul infracțiunii de lipsire de libertate, poate fi:  

a) numai o acțiune;  

b) numai o inacțiune;  

c) atât o acțiune cât și o inacțiune.  

 

48. Fapta de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, poate fi comisă cu:  

a) intenție directă;  

b) intenție indirectă;  

c) praeterintenție.  

 

49. În cazul infracțiunii de amenințare:  

a) subiectul activ este calificat;  

b) subiectul activ nu este calificat;  

c) poate fi comisă cu praeterintenție.  

 

50. În cazul infracțiunii de lipsire de libertate:  

a) tentativa este posibilă;  

b) tentativa nu este posibilă în niciun caz;  

c) subiectul activ este calificat întotdeauna. 

 

51. X sustrage certificatul de înmatriculare al mașinii ce se află în proprietatea lui Y. 

Fapta lui X întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:  

a) furt;  

b) furt în scop de folosință;  

c) nu este infracțiune.  

 

52. Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie: 

a) furtul comis prin întrebuințare de insulte;  

b) furtul ce este urmat de întrebuințarea de amenințări pentru păstrarea obiectului sustras; 

c) furtul comis asupra victimei găsită în stare de inconștiență ori de neputință de a se 

apăra.  
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53. În cazul infracțiunii de șantaj, urmarea imediată este reprezentată de:  

a) deposedarea persoanei vătămate de un obiect;  

b) crearea unei stări de pericol pentru libertatea psihică a victimei;  

c) amenințarea victimei.  

 

54. A îl amenință pe B că îi va lovi fiul. Fapta lui A poate fi încadrată drept:  

a) un act pregătitor pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, care nu este pedepsit de 

legiuitor; 

b) o faptă pentru care împăcarea înlătură răspunderea penală; 

c) amenințare dacă a produs o stare de temere părintelui.  

 

55. X falsifică un înscris sub semnătură privată, faptă urmată de folosirae înscrisului. 

Putem avea:  

a) fals în înscrisuri sub semnătură privată în concurs cu uzul de fals;  

b) uz de fals;  

c) fals în înscrisuri sub semnătură privată.  

 

56. Ocuparea unui imobil reprezintă:  

a) infracțiunea de violare de domiciliu, dacă se face asupra unei locuințe și fără drept;  

b) tulburare de posesie, dacă se face prin violență și fără drept;  

c) tulburare de posesie în formă agravată dacă se face prin desființarea semnelor de 

marcare.  

 

57. A îl convinge pe B ca în schimbul unei sume de bani să îi ucidă soția, pretinzând în 

mod neadevărat că aceasta este gravidă și nu își dorește un copil. În realitate, soția acestuia nu 

era gravidă iar A urmărea să dobândească o moștenire de pe urma consumării decesului victimei. 

Pentru realizarea faptei A îi pune la dispoziție lui B o armă, iar acesta îi ucide soția:  

a) fapta lui A reprezintă complicitate la omor calificat din interes material;  

b) fapta lui B reprezintă omor calificat asupra unei femei gravide;  

c) fapta lui A reprezintă instigare la omor calificat din interes material. 

 

58. A îl răpește pe minorul B cu intenția de a obține de la părinții acestuia o răscumpărare 

de pe urma eliberării sale. B este închis într-o cameră unde decedează după 3 zile de suferințe 

grele cauzate de lipsa medicației, acesta fiind bolnav de astm în formă severă aspect cunoscut de 

către A. Fapta lui A întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de:  

a) omor calificat în concurs cu lipsire de libertate;  

b) omor din culpă;  

c) omor.  

 

59. X îl lovește pe Y cu piciorul în zona abdominală, lovitură care i-a pus lui Y viața în 

pericol și a necesitat pentru vindecare 10 zile de îngrijiri medicale: 

a) tentativă la omor;  

b) loviri sau alte violențe;  

c) vătămare corporală.  
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60. A și B constrâng o persoană de sex feminin să meargă la locuința unuia dintre ei unde 

A imobilizează victima iar B întreține un raport sexual cu aceasta:  

a) B comite fapta de viol în formă agravată, de 2 sau mai multe persoane împreună;  

b) fapta lui A nu întrunește elementele constitutive ale vreunei infracțiuni;  

c) A și B comit un coautorat la viol în formă agravată, de două sau mai multe persoane 

împreună.  

 

61. A și B se hotărăsc să sustragă bunuri dintr-un autoturism. După ce reușesc să 

deschodă mașina observă faptul că au fost văzuți de un echipaj de poliție și fug. Ulterior, A se 

întoarce singur la mașină, fără ca B să știe, pe care o deschide și sustrage bunuri, însă este prins 

de același echipaj de poliție cu bunurile asupra sa:  

a) B comite o tentativă la furt;  

b) A și B comit un furt în formă consumată;  

c) A comite două tentative la furt.  

 

62. Fapta lui X de a fi de acord să primească și să valorifice obiectele pe care Y urma să 

le sustragă de la Z, reprezintă:  

a) tăinuire;  

b) favorizarea infractorului;  

c) complicitate la furt.  

 

63. X s-a înțeles cu Y să îi ofere ajutorul, prin asigurarea pazei din fața imobilului în care 

locuia Z, pentru a sustrage diverse obiecte de la acesta despre care știau că este plecat într-o 

delegație. Intrat în locuința lui Z, Y îl găsește pe acesta în interior, l-a lovit după care a luat o 

sumă de bani și a fugit.  

a) X și Y sunt coautori la infracțiunea de tâlhărie;  

b) X și Y sunt coautori la infracțiunea de furt;  

c) X este complice la furt, iar Y autor la tâlhărie.  

 

64. Tentativa se sancționează la infracțiunea de:  

a) abuz de încredere;  

b) gestiune frauduloasă;  

c) delapidare.  

 

65. Retragerea mărturiei mincinoase după ce inculpatul este arestat:  

a) reprezintă o cauză de nepedepsire pentru autorul infracțiunii de mărturie mincinoasă; 

b) are drept rezultat faptul ca infracțiunea să rămână în stadiu de tentativă;  

c) nu are efecte asupra infracțiunii sau a formei acesteia.  

 

66. În urma rugăminților insistente ale lui X, funcționar public, Y i-a remis suma de 200 

lei pentru ca X să urgenteze eliberarea unei adeverințe ce îi revenea acestuia ca sarcină în 

virtutea atribuțiile sale de serviciu.  

a) Fapta comisă de Y nu reprezintă infracțiune pentru că acesta a fost constrâns de X să îi 

remită banii.  

b) Fapta lui Y reprezintă infracțiunea de dare de mită.  

c) Fapta lui X nu se pedepsește având în vedere că suma este nesemnificativă. 
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67. În ceea ce privește infracțiunea de luare de mită, banii:   

a) sunt supuși confiscării dacă sunt găsiți asupra persoanei suspectate, la domiciliul său 

ori la rudele sale; 

b) se confiscă prin echivalent, atunci când nu se găsesc;  

c) nu se confiscă atunci când mituitorul a recunoscut fapta după sesizarea organelor 

judiciare.  

 

68. Pentru a elibera o adeverință ce îi revenea în virtutea atribuțiilor sale de serviciu X, 

funcționar public, a pretins de la Y, suma de 400 lei, dar a primit 150 lei și i s-a promis o sticlă de 

whisky. Se va confisca de la X:  

a) suma de 150 lei și echivalentul sticlei de whisky;  

b) suma de 400 lei;  

c) suma de 150 lei.  

 

69. X a primit de la fratele său Y un telefon mobil pentru a-l duce la o casă de amanet 

urmând să împartă banii obținuți din vânzarea acestuia. În momentul în care i-a fost remis bunul, 

X a aflat că acesta provine dintr-o infracțiune de furt comisă în urmă cu 2 zile. Infracțiunea de 

tăinuire comisă de X:  

a) se sancționează cu o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege;  

b) se pedepsește cu o pedeapsă ale cărei limite se reduc cu 1/2; 

c) nu se pedepsește.  

 

70. X a evadat în timp ce executa o pedeapsă de 4 ani închisoare, după ce a executat 

jumătate din acea pedeapsă. Instanța de judecată a stabilit o sancțiune de 6 luni închisoare pentru 

infracțiunea de evadare:  

a) pe care a adăugat-o la pedeapsa de 4 ani, în final urmând să execute 4 ani și 6 luni de 

închisoare;  

b) pe care a contopit-o cu pedeapsa de 4 ani, urmând să execute cea mai grea pedeapsă, 

respectiv cea de 4 ani închisoare;  

c) pe care a adăugat-o la restul de 2 ani, în final urmând să execute 2 ani și luni 

închisoare.  

 

71. Sustragerea mai multor obiecte dintr-o dubă aflată într-o parcare, cu aceeași ocazie, 

obiecte pentru a-l căror transport făptuitorul face mai multe drumuri între dubă și autoturismul 

său, reprezintă:  

a) tot atâtea infracțiuni câte acte au fost necesare pentru transportul bunurilor;  

b) o infracțiune de furt în fărmă continuă; 

c) o infracțiune de furt.  

 

72. Aplicarea mai multor lovituri unui copil în vârstă de 9 luni, de către fratele său, 

lovituri ce au avut ca urmare moartea victimei, reprezintă:  

a) o infracțiune contra vieții comisă cu intenție;  

b) o infracțiune contra vieții comisă din culpă;  

c) o infracțiune contra vieții comisă cu praeterintenție.  
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73. Promisiunea făcută pentru a-l ajuta pe făptuitor să comită infracțiunea, făcută anterior 

anterior comiterii faptei prevăzută de legea penală dar care nu se materializează:  

a) reprezintă un act de complicitate la comiterea acelei fapte;  

b) reprezintă infracțiunea de favorizare a făptuitorului;  

c) nu reprezintă un act de contribuție la comiterea acelei fapte.  

 

74. Omorul din interes material: 

a) se poate reține indiferent dacă făptuitorul a obținut sau nu satisfacerea interesului urmărit;  

b) se poate reține și când mobilul omorului a fost gelozia, dacă în urma infracțiunii făptuitorul 

realizează un avantaj material;  

c) nu se poate reține dacă interesul material este legitim.  

 

75. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii poate fi reținută în varianta agravată:  

a) când sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc;  

b) când fapta a fost comisă față de o persoană care nu putea fi stăpână pe actele sale;  

c) când făptuitorul a profitat de starea de neputință a victimei de a se apăra.  

 

76. Când o persoană aplică în mod deliberat unei alte persoane lovituri în zone nevitale, 

dar care au fost apte să-i pună acesteia în primejdie viața și i-au cauzat vătămări ce au necesitat 

pentru vindecare 20 zile de îngrijiri medicale, putem avea:  

a) loviri sau alte violențe;  

b) vătămare corporală;  

c) tentativă de omor.  

 

77. Lipsirea de libertate în mod ilegal poate fi reținută în varianta agravată atunci când 

fapta este comisă:  

a) asupra unui minor;  

b) în timpul unei calamități;  

c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită. 

 

78. În cazul infracțiunii de șantaj forma de vinovăție cerută de norma de incriminare este: 

a) intenția directă sau indirectă;  

b) intenția directă calificată prin scop;  

c) culpa simplă.  

 

79. Raportul sexual cu o persoană în vârstă de 6 ani atunci când aceasta nu opune 

rezistență, formează obiectul infracțiunii:  

a) act sexual cu un minor;  

b) coruperea sexuală a minorilor;  

c) viol.  

 

80. Însușirea unui obiect ce aparține altei persoane, deținut cu orice titlu și cu un anumit 

scop, constituie infracțiunea de:  

a) furt;  

b) însușirea bunului găsit;  

c) abuz de încredere. 
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81. Înșelăciunea:  

a) nu poate avea obiect material;  

b) poate avea ca obiect material doar bunuri mobile;  

c) poate avea ca obiect material atât un bun mobil cât și un bun imobil.  

 

82. Sustragerea de către tutore a unei părți din pensia de urmaș ce revenea unor minori ce 

se aflau sub tutela sa reprezintă infracțiunea de: 

a) furt;  

b) gestiune frauduloasă;  

c) delapidare.  

 

83. Însușirea de către un funcționar public, în interesul său, de bunuri pe care le 

gestionează, reprezintă elementul material al infracțiunii de:  

a) înșelăciune;  

b) delapidare;  

c) gestiune frauduloasă.  

 

84. Însușirea unui bun al altuia, deținut cu orice titlu, reprezintă:  

a) furt;  

b) însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;  

c) abuz de încredere.  

 

85. Constrângere mituitorului de către cel care a luat mita, de a săvârși această faptă, 

constituie:  

a) o cauză de nepedepsire;  

b) o cauză care înlătură caracterul penal al faptei;  

c) o cauză de reducere a pedepsei.  

 

86. Fapta de a lipi pe un pașaport emis pe numele unei alte persoane propria fotografie și 

de a se prezenta la graniță cu un astfel de act, constituie:  

a) doar infracțiunea de fals privind identitatea; 

b) uz de fals în concurs cu fals material în înscrisuri oficiale; 

c) fals privind identitatea în concurs cu fals material în înscrisuri oficiale.  

 

87. În cazul infracțiunii de mărturie mincinoasă:  

a) subiectul activ nu poate fi persoana care întocmește un raport de expertiză contabilă;  

b) coautoratul nu este posibil;  

c) vinovăția poate fi reprezentată de culpa cu prevedere.  

 

88. Abandonul de familie se poate realiza prin: 

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor a propriului copil, expunându-l la suferințe 

fizice sau morale; 

b) neîndeplinirea din culpă a obligației de întreținere, prevăzută de lege, de către persoana 

care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere; 
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c) neplata cu rea-credință timp de două luni a pensiei de întreținere stabilită pe cale 

convențională.  

 

89. Reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt 

părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul, potrivit legii, constituie infracțiunea 

de: 

a) rele tratamente aplicate minorului; 

b) nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului; 

c) lipsire de libertate în mod ilegal.  

 

90. În cazul infracțiunii de abandon de familie, pensia de întreținere neplătită cu rea-

credință timp de două luni trebuie să fi fost stabilită: 

a) prin înțelegere între părți; 

b) hotărâre judecătorească; 

c) prin decizie a autorității tutelare. 

 

91. Elementul material al infracțiunii de mărturie mincinoasă constă în: 

a) a nu spune tot ceea ce știe; 

b) refuzul de a răspunde; 

c) refuzul de a coopera cu autoritățile pentru a afla adevărul într-o cauză penală. 

 

92. Evadarea este mai gravă:  

a) când este săvârșită pe timp de noapte 

b) când fapta este comisă în timpul arestului preventiv; 

c) dacă fapta este săvârșită prin violențe.  

 

93. Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuință sau o parte din locuință sau imobil, 

deținute în baza unei hotărâri judecătorești, reprezintă: 

a) tulburare de posesie; 

b) nerespectare a hotărârilor judecătorești; 

c) sfidarea organelor judiciare.  

 

94. Falsul intelectual se săvârșește prin: 

a) atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, cu prilejul 

întocmirii înscrisului oficial; 

b) prin omisiunea, chiar din culpă, de a insera unele date sau împrejurări cu prilejul 

întocmirii înscrisului oficial; 

c) prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii de natură să producă consecințe juridice.  

 

95. Declarația necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ de stat în vederea 

producerii de consecințe juridice pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii sau 

împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, constituie: 

a) fals în declarații; 

b) fals material în înscrisuri oficiale; 

c) fals intelectual.  
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96. Încredințarea unui înscris care servește pentru dovedirea stării civile ori pentru 

legitimare sau identificare, spre a fi folosit fără drept, constituie:  

a) uz de fals; 

b) fals în declarații; 

c) fals privind identitatea.  

 

97. Învinuirea mincinoasă făcută prin plângere sau denunț, cu privire la săvârșirea unei 

infracțiuni de către o anumită persoană, constituie: 

a) infracțiunea de denunțare calomnioasă; 

b) infracțiunea de mărturie mincinoasă; 

c) o simplă abatere judiciară.  

 

98. Falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, constituie infracțiunea 

de fals intelectual: 

a) și când este săvârșită de către o persoană care nu are calitatea de funcționar; 

b) se realizează prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori 

prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări; 

c) chiar dacă este comisă din culpă.  

 

99. În ceea ce privește infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale: 

a) subiectul activ nu poate fi un funcționar; 

b) este necesar ca înscrisul falsificat să fi produs consecințe juridice; 

c) nu este necesar ca înscrisul să fie folosit.  

 

100. Există tentativă la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, atunci 

când: 

a) înscrisul, din cauza defectării mijloacelor utilizate, este falsificat în mod grosolan; 

b) activitatea de falsificare este întreruptă din motive independente de voința autorului; 

c) după falsificarea înscrisului s-a început acțiunea de folosire de către autor a înscrisului 

sau acțiunea de încredințare spre folosire unei alte persoane, acțiune care nu a reușit. 

 

101. Nu poate constitui obiect material al infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură 

privată, înscrisul:  

a) fără semnătura persoanei de la care emană; 

b) fără un conținut de natură să producă consecințe juridice; 

c) lovit de nulitate absolută.  

 

102. Funcționarul care după întocmirea unui act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, 

primește bani, săvârșește infracțiunea de: 

a) abuz în serviciu contra intereselor publice dacă actul este nelegal; 

b) abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă banii sunt remiși din eroare; 

c) luare de mită. 

 

103. Elementul material al infracțiunii de represiune nedreaptă constă în:  

a) punerea în mișcare a acțiunii penale; 

b) dispunerea arestării sau a reținerii; 
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c) începerea urmăririi penale. 

 

104. Infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești: 

a) poate fi comisă și din culpă; 

b) poate lua forma unei infracțiuni continue; 

c) tentativa este posibilă și este incriminată. 

 

105. La infracțiunea de evadare: 

a) subiectul activ poate fi și o persoană juridică; 

b) poate fi reținută forma continuată; 

c) din punct de vedere subiectiv, se poate comite doar cu intenție.  

 

106. Elementul material al infracțiunii de favorizare a făptuitorului se poate realiza: 

a) numai printr-o acțiune; 

b) numai printr-o inacțiune; 

c) atât printr-o acțiune, cât și printr-o inacțiune.  

 

107. X aflându-se împreună cu un prieten Y, a fost de față când cel din urmă, fără a exista 

o înțelegere prealabilă, a smuls din mâna unei femei un portofel, după care a luat-o la fugă. Cum 

însă victima țipa, autorul furtului a aruncat portofelul într-un tufiș  de unde ulterior X rămas în 

urmă, l-a ridicat, fără a fi observat de cineva, iar mai târziu întâlnindu-se cu Y, i l-a remis. Ce 

infracțiune poate fi reținută în sarcina lui X? 

a) însușire a bunului găsit; 

b) favorizarea făptuitorului; 

c) furt.  

 

108. Infracțiunea de a determina mărturia mincinoasă:  

a) se poate săvârși prin rugăminți stăruitoare adresate unei persoane pentru a depune 

mărturie mincinoasă într-un proces; 

b) poate avea ca subiect activ doar o persoană împotriva căreia s-a declanșat o acțiune 

penală, civilă, disciplinară sau de altă natură și care încearcă să obțină mărturii favorabile prin 

coruperea sau constrângerea unor martori; 

c) există și în cazul în care martorul retractează mărturia mincinoasă.  

 

109. Însușirea de către conducătorul auto a carburanților ce i-au fost încredințați pentru 

alimentarea autovehiculului reprezintă infracțiunea de: 

a) furt; 

b) abuz de încredere; 

c) abuz în serviciu.  

 

110. Infracțiunea de trafic de influență:  

a) are un subiect activ circumstanțiat; 

b) se poate comite și prin intermediul unei inacțiuni, respectiv prin nerespingerea unei 

promisiuni; 

c) are ca urmare imediată o stare de pericol pentru normala evoluție a relațiilor de 

serviciu.  
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111. Infracțiunea de luare de mită este o infracțiune: 

a) de pericol; 

b) de rezultat; 

c) de obicei.  

 

112. Infracțiunea de trafic de influență este o infracțiune: 

a) de pericol; 

b) de rezultat; 

c) de obicei.  

 

113. Va săvârși infracțiunea de evadare cel care fuge: 

a) de sub escortă, atunci când s-a pus în executare un mandat de aducere pentru a fi 

audiat; 

b) din ferma închisorii, unde presta o muncă, pe timpul executării pedepsei cu 

închisoarea; 

c) dintr-un institut medical-educativ, unde a fost internat ca măsură educativă. 

 

114. Pentru a avea infracțiunea de luare de mită trebuie ca suma de bani să fie: 

a) remisă înainte de înfăptuirea activității pentru care este remisă; 

b) ulterior înfăptuirii activității pentru care este remisă, fără a exista o înțelegere 

prealabilă; 

c) nu prezintă importanță momentul remiterii sumei de bani, sau existența unei înțelegeri 

prealabile înainte de efectuarea acelui act.  

 

115. Pentru a avea infracțiunea de luare de mită trebuie ca suma de bani să fie: 

a) remisă înainte de înfăptuirea activității pentru care este remisă; 

b) ulterior înfăptuirii activității pentru care este remisă, fără a exista o înțelegere 

prealabilă; 

c) nu prezintă importanță momentul remiterii sumei de bani, sau existența unei înțelegeri 

prealabile înainte de efectuarea acelui act.  

 

116. Infracțiunea de neglijență în serviciu se poate săvârși: 

a) numai din culpă; 

b) numai cu intenție; 

c) atât cu intenție, cât și din culpă. 

 

117. Subiectul activ în cazul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelors:  

a) este calificat; 

b) poate fi orice persoană; 

c) nu este calificat.  

 

118. Infracțiunea de favorizare a făptuitorului se realizează prin ajutorul dat infractorului: 

a) în baza unei înțelegeri anterioare săvârșirii infracțiunii; 

b) în baza unei înțelegeri survenită în timpul săvârșirii infracțiunii; 
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c) fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul comiterii infracțiunii.  

 

119. Subiectul activ al infracțiunii de trafic de influență poate fi:  

a) orice persoană; 

b) numai un funcționar public; 

c) numai funcționarul care îndeplinește un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu.  

 

120. La infracțiunea de mărturie mincinoasă subiectul activ poate fi:  

a) martorul ascultat într-un proces penal; 

b) orice persoană care face afirmații mincinoase în public; 

c) procurorul care anchetează o cauză penală.  

 

121. Elementul material al infracțiunii de luare de mită poate consta în: 

a) oferirea de bani sau alte foloase; 

b) darea de bani sau alte foloase; 

c) pretinderea de bani sau alte foloase.  

 

122. Subiectul activ al infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice poate fi: 

a) numai un funcționar public; 

b) orice funcționar, chiar dacă nu este funcționar public; 

c) orice persoană, deoarece o astfel de infracțiune nu necesită un subiect activ calificat.  

 

123. X lovește pe Y polițist aflat în timpul serviciului, dar, care și-a depășit atribuțiile 

specifice meseriei. Fapta lui X reprezintă infracțiunea de: 

a) ultraj; 

b) ultraj în concurs cu infracțiunea de lovire sau alte violențe, 

c) lovire sau alte violențe. 

 

124. Tăinuirea săvârșită de către soț sau de o rudă apropiată: 

a) se pedepsește în aceleași condiții ca orice altă infracțiune de tăinuire; 

b) beneficiază de o cauză specială de reducere a pedepsei; 

c) nu se pedepsește. 

 

125. Fapta persoanei care, în schimbul unei sume de bani, ascunde un bun despre care, în 

momentul primirii, a aflat că provine din furt, reprezintă: 

a) complicitate la furt; 

b) tăinuire; 

c) favorizarea făptuitorului.  

 

126. Situația premisă în cazul infracțiunii de tulburare de posesie constă în: 

a) stăpânirea în fapt a unui bun imobil de către o altă persoană decât făptuitorul; 

b) existența unui proces civil cu privire la acel bun; 

c) posesia bunului mobil de către subiectul pasiv. 

 

127. Fapta lui X care după 3 zile de la găsirea unui bun îl vinde: 

a) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt; 
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b) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de însușire a bunului găsit; 

c) nu este infracțiune.  

 

128. Elementul material al infracțiunii de delapidare constă în: 

a) însușirea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate; 

b) însușirea, distrugerea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate; 

c) primirea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate. 

 

129. Varianta agravată a infracțiunii de înșelăciune se realizează când: 

a) fapta este comisă de către părinte în dauna copilului său minor; 

b) fapta este comisă între persoane care sunt rude apropiate; 

c) fapta este comisă prin folosire de nume sau calități mincinoase.  

 

130. X i-a împrumutat lui Y un autoturism pentru o săptămână. La finalul termenului Y 

refuză să-i restituie lui X autoturismul. Fapta lui X reprezintă infracțiunea de: 

a) furt; 

b) abuz de încredere; 

c) înșelăciune. 

 

131. Consumarea infracțiunii de furt are loc: 

a) în momentul realizării imposedării; 

b) în momentul realizării deposedării; 

c) uneori în momentul deposedării, alteori în momentul imposedării. 

 

132. În cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă: 

a) subiectul activ este întotdeauna calificat; 

b) nu este calificat; 

c) poate fi orice persoană care are capacitate penală. 

 

133. La infracțiunea de gestiune frauduloasă:  

a) tentativa este posibilă și se pedepsește; 

b) tentativa, deși este posibilă, nu se pedepsește; 

c) tentativa nu este posibilă, fiind o infracțiune cu consumare instantanee.  

 

134.  Tâlhăria este o infracțiune: 

a) simplă; 

b) complexă; 

c) de obicei.  

 

135. Elementul material al infracțiunii de tâlhărie este:  

a) doar un bun mobil; 

b) același ca la infracțiunea, la care se adaugă folosirea violenței fizice sau psihice; 

c) doar un bun imobil.  
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136. X și Y folosindu-se de amenințări și acte de violență, au obligat un barman să le 

servească băuturi alcoolice, pe care ulterior au refuzat să le plătească. Fapta acestora formează 

conținutul infracțiunii de: 

a) înșelăciune în concurs cu loviri sau alte violențe; 

b) tâlhărie; 

c) furt calificat.  

 

137. Înșelăciunea este o infracțiune: 

a) contra persoanei; 

b) care împiedică înfăptuirea justiției; 

c) contra patrimoniului. 

 

138. În cazul infracțiunii de furt: 

a) subiectul activ este întotdeauna calificat; 

b) subiectul activ nu poate fi în nici un caz proprietarul bunului ce formează acestei 

infracțiuni; 

c) subiectul activ poate fi proprietarul bunului ce formează obiectul acestei infracțiuni.  

 

139. O persoană pătrunde pe parcursul unei săptămâni în fiecare noapte într-un șantier de 

unde sustrage, în cadrul aceleiași rezoluții infracționale, materiale de construcții. Această faptă 

constituie: 

a) o infracțiune de furt calificat; 

b) tot atâtea infracțiuni de furt calificat aflate în concurs câte pătrunderi s-au realizat; 

c) o infracțiune de furt calificat în formă continuată.  

 

140. Fapta unui șofer de taxi care deși observă că persoana vătămată coboară din mașină 

fără a-și recupera un bun depus pe bancheta din spate, nu o atenționează și își însușește ulterior 

bunul respectiv, formează conținutul infracțiunii de: 

a) însușire a bunului găsit; 

b) furt simplu; 

c) nu formează obiectul vreunei infracțiuni. 

 

141. În ceea ce privește infracțiunea de furt simplu: 

a) tentativa este posibilă, dar nu este incriminată; 

b) tentativa nu este posibilă; 

c) tentativa este posibilă și este incriminată.  

 

142. X sustrage cheile de la mașina ce aparține lui Y în scopul folosirii acestui vehicul. 

După ce se folosește o noapte de acesta, lasă cheile în locul de unde le-a luat. Fapta lui X: 

a) nu formeaza conținutul vreunei infracțiuni; 

b) constituie infracțiunea de furt de folosință ; 

c) constituie infracțiunea de furt calificat.  

 

143. Infracțiunea de viol se săvârșește în varianta agravată când: 

a) făptuitorul profită de imposibilitatea victimei de a se apăra; 

b) a fost săvârșită de către o persoană mascată, deghizată, travestită. 
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c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății; 

 

144. X întreține acte sexuale cu un minor în vârstă de 16 ani contra unei sume de bani. 

Fapta săvârșită de către X se încadrează în tiparul infracțiunii de: 

a) corupție sexuală; 

b) viol; 

c) act sexual cu un minor.  

 

145. Infracțiunea de act sexual cu un minor poate avea ca subiect pasiv:  

a) o persoană în vârstă de 16 ani, dacă fapta este săvârșită de îngrijitor folosindu-se de 

calitatea sa; 

b) o persoană care nu a împlinit vârsta de 5 ani; 

c) o persoană cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani dacă fapta este săvârșită de către 

administrator, folosindu-se de calitatea sa. 

 

146. Pretinderea de favoruri de natură sexuală de către un coleg de serviciu, fără a avea o 

poziție ierarhică superioară față de victimă, dacă prin realizarea acestei activități aceasta din 

urmă a fost pusă într-o situație umilitoare: 

a) constituie infracțiunea de hărțuire sexuală; 

b) poate forma obiectul infracțiunii de hărțuire simplă; 

c) nu este prevăzută de legea penală.  

 

147. Subiectul pasiv al infracțiunii de corupție sexuală  

a) poate fi o persoană care nu a împlinit vârsta majoratului; 

b) poate fi o persoană care a împlinit 12 ani; 

c) poate fi atât un minor cât și un major.  

 

148. Constituie infracțiunea de furt calificat: 

a) fapta săvârșită în timpul nopții; 

b) fapta săvârșită într-un mijloc de transport; 

c) fapta săvârșită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 18 ani.  

 

149. În ceea ce privește infracțiunea de furt simplu: 

a) tentativa este posibilă, dar nu este incriminată; 

b) tentativa nu este posibilă; 

c) tentativa este posibilă și este incriminată.  

 

150. Constrângerea unei persoane, prin violență sau amenințare, să dea în mod injust o 

sumă de bani, sumă dată de victimă după o săptămână, reprezintă: 

a) infracțiunea de șantaj; 

b) infracțiunea de tâlhărie; 

c) furt.  

 

151. În ceea ce privește infracțiunea de amenințare:  

a) tentativa este posibilă în varianta săvârșirii pe cale orală; 

b) obiectul material este reprezentat de corpul persoanei amenințate; 
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c) împăcarea părților înlătură răspunderea penală. 

 

152. În ceea ce privește infracțiunea de divulgare a secretului profesional: 

a) subiectul activ nu este calificat; 

b) subiectul activ este calificat; 

c) prezintă 2 variante agravate. 

 

153. X o sechestrează pe Y pentru două ore, în scopul întreținerii de relații sexuale, care 

însă din cauza opoziției victimei nu se consumă. Prin urmare, fapta lui X constituie: 

a) doar infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal; 

b) doar tentativă la infracțiunea de viol; 

c) concurs între infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. 

 

154. La infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal: 

a) tentativa este posibilă, dar nu se pedepsește; 

b) tentativa este posibilă și se pedepsește; 

c) tentativa nu este posibilă.  

 

155. Fapta de a pătrunde în sediul unei persoane juridice unde se desfășoară activitatea, 

fără acordul reprezentanților acesteia urmată de refuzul de a-l părăsi la cererea reprezentanților 

acesteia: 

a) formează obiectul infracțiunii de violare de domiciliu; 

b) formează obiectul infracțiunii de violare a sediului profesional; 

c) constituie infracțiunea de tulburare de posesie. 

 

156. Fapta celui care pătrunde într-o cameră de cămin la invitația uneia dintre cele 3 

persoane care locuiau în acea cameră, și ulterior la solicitarea celorlalte două persoane care 

locuiau în acea cameră, refuză să o părăsească: 

a) reprezintă infracțiunea de tulburare de posesie; 

b) nu formează conținutul infracțiunii de violare de domiciliu; 

c) formează conținutul infracțiunii de violare de domiciliu. 

 

157. Infracțiunea de violare domiciliu se realizează în varianta agravată atunci când este 

săvârșită: 

a) de o persoană înarmată; 

b) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; 

c) de o persoană care are asupra sa o substanță narcotică.  

 

158. Infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte: 

a) poate fi o infracțiune progresivă; 

b) poate fi comisă din culpă; 

c) nu poate fi comisă printr-o acțiune.  

 

159. În cazul infracțiunii de vătămare corporală: 

a) poate fi reținută în concurs cu infracțiunea de loviri sau alte violențe; 

b) împăcarea părților nu poate înlătura răspunderea penală; 
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c) victima necesită îngrijiri medicale cuprinse între 20 și 40 de zile.  

 

160. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal: 

a) poate fi săvârșită și de către o persoană juridică; 

b) poate fi comisă din culpă; 

c) tentativa nu se pedepsește. 

 

161. Săvârșește infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii: 

a) medicul care provoacă avortul fără acordul femeii însărcinate, din motive terapeutice, 

pentru a-i salva viața; 

b) medicul care provoacă avortul în condițiile în care sarcina are 12 săptămâni; 

c) fapta este săvârșită de către un medic stomatolog în afara unei unități sanitare.  

 

162. Infracțiunea de vătămare corporală gravă se poate comite:  

a) din culpă; 

b) cu intenție sau cu praeterintenție; 

c) cu praeterintenție. 

 

163. În urma unui accident de circulație au fost ucise două persoane, fapta conducătorului 

auto poate reprezenta:  

a) o infracțiune de ucidere din culpă, în varianta tip; 

b) două infracțiuni de ucidere din culpă aflate în concurs; 

c) o infracțiune de ucidere din culpă în variantă agravată.  

 

164. X a aplicat, cu aceeași ocazie, mai multe lovituri asupra a două persoane, care au 

pricinuit fiecărei persoane, vătămări corporale care au necesitat pentru vindecare 5 și respectiv 7 

zile de îngrijiri medicale. Acțiunile sale constituie: 

a) o singură infracțiune de loviri sau alte violențe; 

b) două infracțiuni de loviri sau alte violențe aflate în concurs; 

c) o infrațiune de loviri sau alte violențe în formă continuată.  

 

165. În urma desfășurării unui meci de box profesionist între X și Y, cel din urmă este 

învins și are nevoie de 15 zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor suferite. Având 

în vedere aceste aspecte: 

a) X nu poate fi tras la răspundere penală dacă loviturile au fost aplicate în timpul 

regulamentar de joc, și au fost respectate regulile impuse;  

b) X va fi tras la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală; 

c) X va fi tras la răspundere penală pentru vătămare corporală din culpă.  

 

166. X lovește victima Y cu un cuțit în zona toracică, producându-i o leziune puternică. 

Transportată la spital, Y este examinată și tratată superficial de către medici, iar după câteva zile 

decedează. Expertiza medico-legală constată o culpă medicală, în lipsa căreia leziunea ar fi 

necesitat 40 zile de îngrijiri medicale. X va fi tras la răspundere penală pentru săvârșirea 

infracțiunii de: 

a) vătămare corporală; 

b) loviri sau vătămări cauzatoare de moarte; 
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c) omor.   

 

167. La infracțiunea de ucidere din culpă: 

a) tentativa este posibilă, dar nu se pedepsește; 

b) tentativa este posibilă și se pedepsește; 

c) tentativa nu este posibilă.  

 

168. În cazul infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii:  

a) tentativa nu se pedepsește; 

b) fapta se consumă în momentul în care i se prezintă victimei posibilitatea de a-și lua 

viața; 

c) fapta nu poate fi comisă de către un minor.  

 

169. În ceea ce privește infracțiunea de ucidere a noului născut de către mamă: 

a) tentativa este posibilă și se pedepsește; 

b) tentativa nu este posibilă; 

c) tentativa este posibilă, dar nu se pedepsește.  

 

170. Persoana care instigă o mamă să își ucidă copilul nou-născut imediat după naștere, 

poate fi trasă la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii de: 

a) instigare la infracțiunea de ucidere a noului născut de către mamă; 

b) complicitate la infracțiunea de ucidere a noului născut de către mamă;  

c) instigare la omor. 

 

171. În cazul infracțiunii de incest:  

a) elementul material poate fi realizat doar printr-un raport sexual;  

b) poate fi comisă din culpă; 

c) elementul material poate fi realizat printr-un act sexual. 

 

172. X și Y, frate și soră, întrețin în mai multe ocazii raporturi sexuale consimțite. Faptele 

acestora: 

a) nu reprezintă infracțiuni;  

b) formează obiectul infracțiunii de incest;  

c) formează obiectul infracțiunii de corupere sexuală.  

 

173. În ceea ce privește infracțiunea de incest: 

a) subiecții pot fi persoane de același sex;  

b) subiecții trebuie să fie persoane de sex diferit;  

c) tentativa este incriminată.  

 

174. A o constrânge pe fiica sa B să întrețină cu el un raport sexual, faptă ce se 

materializează.  

a) A va fi tras la răspundere pentru comiterea unui viol în formă agravată;  

b) A va fi tras la răspundere pentru un concurs de infracțiuni, format din viol și incest;  

c) A va fi tras la răspundere pentru comiterea infracțiunii de incest.  
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175. Incestul:  

a) poate fi comis între frați vitregi;  

b) este o infracțiune progresivă;  

c) se consumă în momentul în care raportul sexual are loc între un frate și o soră.  

 

176. Abandonul de familie:  

a) are obiect material;  

b) se comite din culpă;  

c) tentativa nu este pedepsită.  

 

177. Abandonul de familie:  

a) nu are obiect material;  

b) tentativa nu este posibilă în nicio situație; 

c) este o infracțiune progresivă.  

 

178. În cazul infracțiunii de abandon de familie:  

a) coautoratul este posibil; 

b) coautoratul nu este posibil; 

c) nu are subiect pasiv. 

 

179. X în urma vizitei efectuată de către copilul său minor Y care a fost încredințat prin 

hotărâre judecătorească mamei sale spre creștere și educare, îl reține și refuză să permită 

contactul minorului cu mama sa.  

a) fapta formează obiectul infracțiunii de nerespectare a măsurilor privind încredințarea 

minorului;  

b) fapta formează obietul infracțiunii de lipsire de libertate;  

c) fapta formează obiectul unui concurs de infracțiuni între lipsire de libertate și  

nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului. 

 

180. În cazul infracțiunii de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului: 

a) tentativa este incriminată;  

b) tentativa nu este incriminată;  

c) poate fi comisă cu praeterintenție.  

 

181. În cazul infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale:  

a) coautoratul nu este posibil;  

b) tentativa nu este incriminată;  

c) se comite numai cu intenție directă sau indirectă. 

 

182. Falsul material în înscrisuri oficiale:  

a) se consumă în momentul folosirii efective a înscrisului;  

b) nu este necesară folosirea înscrisului pentru consumarea faptei;  

c) instigarea nu este posibilă.  
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183. În ceea ce privește infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale:  

a) cerința esențială este reprezentată de faptul ca înscrisul contrafăcut ori alterat să fie apt 

să producă consecințe juridice;  

b) la varianta tip, subiectul activ este calificat;  

c) subiectul activ nu este calificat în niciun caz.  

 

184. X în calitate de secretară a comisiei de bacalaureat, înscrie cu știință în diploma de 

bacalaureat a unui elev, cu prilejul întocmirii acesteia, date nereale. Fapta reprezintă: 

a) fals intelectual; 

b) fals material în înscrisuri oficiale;  

c) concurs între fals material în înscrisuri oficiale și fals intelectual. 

 

185. În cazul infracțiunii de fals intelectual:  

a) subiectul activ este calificat;  

b) subiectul activ nu este calificat;  

c) poate fi comisă cu praeterintenție.  

 

186. Falsul intelectual: 

a) nu presupune în mod obligatoriu folosirea înscrisului falsificat;  

b) presupune în mod obligatoriu folosirea înscrisului falsificat, pentru consumarea 

infracțiunii;  

c) este o infracțiune progresivă.  

 

187. Fapta de a întocmi file cec, semnate sub o identitate falsă, și de a le folosi pentr a 

ridica marfă de la mai multe societăți comerciale întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de:  

a) fals intelectual;  

b) fals în înscrisuri sub semnătură privată;  

c) fals în înscrisuri oficiale.  

 

188. Falsificarea unor acte contabile ale unei societăți comerciale private prin modificări, 

ștersături și folosirea lor la întocmirea evidențelor contabile, reprezintă:  

a) fals intelectual în concurs cu uz de fals;  

b) fals intelectual;  

c) fals în înscrisuri sub semnătură privată. 

 

189. În cazul infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată:  

a) tentativa este posibilă și este incriminată;  

b) tentativa este posibilă dar nu este incriminată;  

c) tentativa nu este posibilă.  

 

190. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată:  

a) se comite doar cu intenție directă;  

b) poate fi comisă atât cu intenție directă, cât și cu intenție indirectă;  

c) subiectul activ este calificat.  
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191. Uzul de fals:  

a) se comite doar cu intenție directă;  

b) poate fi comisă atât cu intenție directă, cât și cu intenție indirectă;  

c) subiectul activ este calificat.  

 

192. X își cumpără de la Y un autoturism cunoscând faptul că actele autovehiculului sunt 

false. Ulterior acesta se prezinta la autoritățile competente pentru a înscrie autoturismul. Fapta sa 

formează obiectul infracțiunii de:  

a) uz de fals;  

b) înșelăciune în concurs cu uz de fals;  

c) nu este uz de fals.  

 

193. În cazul infracțiunii de uz de fals:  

a) tentativa nu este posibilă;  

b) tentativa este posibilă, dar nu este incriminată;  

c) tentativa este posibilă și este incriminată.  

 

194. X a declarat în fața organelor judiciare în mod neadevărat că el a participat în 

calitate de complice la comiterea unei infracțiuni de furt cu scopul de a zădărnici cercetările 

desfășurate în acel dosar. Fapta acestuia formează obiectul:  

a) infracțiunii de fals în declarații;  

b) infracțiunii de fals privind identitatea;  

c) infracțiunii de favorizare a făptuitorului.  

 

195. X s-a prezentat în fața autorităților străine cu ocazia unui control desfășurat de 

acestea sub o altă identitate decât cea reală. Fapta lui X:  

a) nu constituie infracțiune; 

b) reprezintă infracțiunea de fals privind identitatea;  

c) reprezintă infracțiunea de fals în declarații.  

 

196. Falsul privind identitatea: 

a) poate fi comis cu praeterintenție;  

b) tentativa este incriminată;  

c) se comite cu intenție directă.  

 

197. X în calitatea sa de administrator al unei asociații de locatari a folosit, însușit o serie 

de bunuri, respectiv bani pe care îi gestiona, administra. Fapta acestuia reprezintă: 

a) delapidare;  

b) gestiune frauduloasă;  

c) abuz în serviciu.  

 

198. X factor poștal, și-a însușit sume de bani ce proveneau din fondul de pensii pe care 

acesta trebuia să livreze pensionarilor. Acesta va fi tras la răspundere penală pentru: 

a) gestiune frauduloasă;  

b) delapidare;  

c) abuz în serviciu.  
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199. În cazul infracțiunii de delapidare:  

a) tentativa este posibilă și este incriminată;  

b) tentativa este posibilă dar nu este incriminată,  

c) tentativa nu este incriminată.  

 

200. Varianta agravată a infracțiunii de delapidare presupune: 

a) ca subiectul activ să fie magistrat, polițist, jandarm, militar;  

b) ca fapta să fi produs pagube materiale mai mari de 2.000.000 lei;  

c) neacoperirea pagubei după ce autoritățile au fost sesizate.  

 

201. X agent de poliție i-a adresat expresii jignitoare lui Y cu ocazia unei audieri pentru 

că acesta nu se prezentase anterior la sediul organului judiciar pentru audiere și a fost nevoie de 

emiterea unui mandat de aducere. Fapta lui X: 

a) nu este infracțiune;  

b) formează conținutul infracțiunii de purtare abuzivă;  

c) reprezintă abuz în serviciu.  

 

202. Purtarea abuzivă: 

a) absoarbe amenințarea și infracțiunea de loviri și alte violențe;  

b) intră în concurs cu infracțiunea de amenințare; 

c) intră în concurs cu infracțiunea de loviri și alte violențe.  

 

203. Abuzul în serviciu:  

a) are subiectul activ calificat;  

b) poate fi comis de oricine;  

c) instigarea nu este posibilă.  

 

204. X agent de poliție la Serviciul Rutier refuză în mod nejustificat să-i restituie lui Y 

permisul de conducere, deși s-a dispus în acest sens printr-o hotărâre judecătorească. Fapta lui X: 

a) nu este infracțiune;  

b) reprezintă infracțiunea de purtare abuzivă;  

c) reprezintă infracțiunea de abuz în serviciu.  

 

205. Reținem abuzul în serviciu în varianta agravată când:  

a) activitatea infracțională produce pagube materiale mai mari de 2.000.000 lei;  

b) subiectul pasiv este un minor;  

c) fapta este comisă în dauna unei persoane care nu își poate da seama de urmările 

faptelor sale.  

 

206. Fapta lui A agent poliție însărcinat cu evidența proceselor-verbale de contravenție, 

de a nu-și îndeplini în timp util sarcinile de serviciu, cu urmarea prescrierii unor amenzi 

contravenționale în cuantum de 15.000lei: 

a) nu este infracțiune;  

b) reprezintă neglijență în serviciu;  

c) reprezintă abuz în serviciu.  
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207. Fapta unui notar public care din culpă nu-și îndeplinește atribuțiile ce-i revin și 

autentifică un contract de vânzare-cumpărare urmat de păgubirea statutului ca urmare a 

împiedicării exercitării dreptului de preemțiune pentru cumpărarea bunului ce făcea obiectul 

acelui contract:  

a) reprezintă abuz în serviciu;  

b) nu poate atrage răspunderea penală a notarului fiind comisă din culpă; 

c) reprezintă neglijență în serviciu.  

 

208. În cazul infracțiunii de violare a secretului corespondenței: 

a) poate fi autor al infracțiunii și soțul destinatarului corespondenței; 

b) nu poate fi autor al infracțiunii soțul destinatarului corespondenței; 

c) tentativa este incriminată.  

 

209. Violarea secretului corespondenței:  

a) poate fi comisă din culpă;  

b) se comite cu intenție directă sau indirectă;  

c) se comite și cu praeterintenție.  

 

210. X este angajat ca electrician în cadrul unei societăți comerciale, fără a avea alte 

atribuții în sarcină în afara celor specifice meseriei de electrician. Acesta primește o sumă de bani 

din partea lui Y să-i permită acestuia să sustragă bunuri din sediul societății.  

a) fapta lui X reprezintă abuz în serviciu; 

b) fapta lui X nu reprezintă luare de mită; 

c) fapta lui X reprezintă neglijență în serviciu.  

 

211. Fapta lui X medic primar ginecolog în cadrul unui spital de a pretinde și primi o 

sumă de bani pentru a acorda o îngrijire deosebită unor copii născuți prematur:  

a) constituie luare de mită;  

b) constituie abuz în serviciu;  

c) constituie neglijență în serviciu.  

 

212. Darea de mită:  

a) se comite cu intenție directă;  

b) poate fi comisă cu intenție depășită;  

c) poate fi comisă din culpă.  

 

213. X profesor îi pretinde lui Y o sumă de bani pentru a-i ajuta fiul să promoveze 

examenul din sesiune. Y nu refuză oferta, se ămprumută la o altă persoană și ulterior îi remite lui 

X suma respectivă. În acest context:  

a) Y este complice la infracțiunea de luare de mită;  

b) Y este autor la infracțiunea de dare de mită;  

c) X nu comite fapta de luare de mită.  
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214. În cazul infracțiunii de dare de mită:  

a) banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită se restituie 

mituitorului care a fost constrâns să săvârșească fapta;  

b) banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită nu se restituie 

mituitorului în niciun caz;  

c) banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită pot fi restituite 

mituitorului care a fost constrâns să săvârșească fapta.  

 

215. Traficul de influență:  

a) se comite numai cu intenție directă;  

b) se comite și cu intenție indirectă; 

c) tentativa este incriminată. 

 

216. Cumpărarea de influență:  

a) se comite numai cu intenție directă;  

b) se comite și cu intenție indirectă; 

c) tentativa este incriminată. 

 

217. Infracțiunea de purtare abuzivă poate fi comisă: 

a) prin utilizarea de gesturi jignitoare;  

b) numai de către un funcționar public; 

c) în formă continuată.  

 

218. Proprietarul unui bun nu poate săvârși față de acest bun:  

a) abuz de încredere;  

b) tăinuire;  

c) tulburare de posesie.  

 

219.  Infracțiunea de loviri sau alte violențe se comite: 

a) numai cu intenție directă; 

b) cu intenție directă sau indirectă; 

c) din culpă.  

 

220. În cazul infracțiunii de furt: 

a) actele preparatorii sunt incriminate; 

b) actele preparatorii nu sunt posibile;  

c) actele preparatorii sunt posibile dar nu sunt incriminate.  

 

221. Reprezintă infracțiunea de furt calificat:  

a) furtul comis pe timpul nopții;  

b) furtul comis în dauna unui minor;  

c) furtul comis în dauna unei femei gravide. 

 

222. Constituie infracțiunea de furt calificat: 

a) fapta comisă de o persoană ce amenință victima cu o armă; 

b) fapta comisă de o persoană care are asupra sa o armă; 
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c) fapta comisă într-un taxi. 

 

223. X efectuează mai multe convorbiri telefonice de la un post telefonic ce aparține altei 

persoane:  

a) fapta lui X reprezintă infracțiunea de furt;  

b) fapta lui X nu este furt;  

c) fapta lui X nu este infracțiune.  

 

224. În cazul furtului urmărit la plângerea prealabilă a persoanei vătămate: 

a) retragerea plângerii prealabile nu înlătură răspunderea penală în niciun caz; 

b) retragerea plângerii prealabile nu înlătură răspunderea penală în cazul furtului între 

soți; 

c) retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală. 

 

225. X își surprinde victima pe timp de noapte într-un loc întunecat unde o lovește pentru 

a-i lua bunurile ce le avea asupra sa. Victima opune rezistență și are loc o altercație în urma 

căreia X îi degradează hainele și ceasul de la mână, însă îi i-a portofelul și telefonul mobil. 

a) fapta lui X constituie tâlhărie; 

b) fapta lui X formează obiectul unui concurs de infracțiuni între distrugere și tâlhărie;  

c) fapta lui X formează obiectul unui concurs de infracțiuni între distrugere, loviri și alte 

violențe și tâlhărie. 

 

226. Elementul material al infracțiunii de act sexual cu un minor:  

a) este reprezentat doar de un raport sexual;  

b) este reprezentat doar de un act sexual; 

c) poate fi un raport sexual. 

 

227. În cazul infracțiunii de violare de domiciliu: 

a) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă;  

b) acțiunea penală se pune în mișcare doar din oficiu; 

c) acțiunea penală nu se pune în mișcare la plângerea prealabilă.  

 

228. În cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă: 

a) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă;  

b) acțiunea penală se pune în mișcare doar din oficiu; 

c) acțiunea penală nu se pune în mișcare la plângerea prealabilă.  

 

229. Infracțiunea de ultraj:  

a) absoarbe amenințarea;  

b) nu absoarbe infracțiunea de loviri și alte violențe;  

c) nu absoarbe infracțiunea de vătămare corporală.  

 

230. Infracțiunea de ultraj judiciar:  

a) absoarbe amenințarea;  

b) nu absoarbe infracțiunea de loviri și vătămări cauzatoare de moarte;  

c) nu absoarbe infracțiunea de omor.  
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231. În cazul infracțiunii de evadare: 

a) tentativa nu este posibilă; 

b) tentativa este posibilă și este incriminată;  

c) tentativa este posibilă dar nu este incriminată.  

 

232. În cazul infracțiunii de înșelăciune:  

a) tentativa nu este posibilă; 

b) tentativa este posibilă dar nu este incriminată;  

c) împăcarea înlătură răspunderea penală.  

 

233. Infracțiunea de lipsire de libertate: 

a) este continuă; 

b) nu poate fi comisă de o persoană juridică; 

c) cunoaște doar forma continuată. 

 

234. La infracțiunea de șantaj:  

a) subiectul pasiv poate fi o persoană juridică;  

b) tentativa este incriminată;  

c) se comite doar cu intenție directă.  

 

235. Nerestituirea unui bun predat ca urmare a inducerii în eroare va reprezenta:  

a) înșelăciune;  

b) abuz de încredere;  

c) nu este infracțiune.  

 

236. Infracțiunea de cercetare abuzivă: 

a) se poate comite din culpă; 

b) absoarbe vătămarea corporală; 

c) nu poate fi comisă față de un martor.  

 

237. Infracțiunea de fals intelectual se consumă la momentul: 

a) întocmirii înscrisului oficial de către funcționarul public aflat în exercitarea atribuțiilor 

de serviciu; 

b) în care funcționarul remite înscrisul persoanei pentru care a fost întocmit; 

c) folosirii înscrisului falsificat. 

 

238. În cazul infracțiunii de înlesnire a evadării: 

a) tentativa este posibilă și este incriminată;  

b) tentativa nu este posibilă; 

c) tentativa este posibilă dar nu este incriminată. 

 

239. În cazul infracțiunii de tulburare de posesie:  

a) tentativa este incriminată; 

b) poate fi comisă cu praeterintenție; 

c) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă.  
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240. În cazul infracțiunii de amenințare:  

a) tentativa este incriminată; 

b) poate fi comisă cu praeterintenție; 

c) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă.  

 

241. Fapta de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte:  

a) este o infracțiune continuă;  

b) este o infracțiune continuată;  

c) este o infracțiune progresivă.  

 

242. Infracțiunea de violență în familie: 

a) absoarbe omorul în varianta simplă; 

b) nu absoarbe omorul calificat; 

c) prevede limite de pedeapsă mai reduse decât cele conținute de infracțiunile pe care le 

absoarbe.  

 

243. Infracțiunea de violență în familie:  

a) absoarbe omorul în formă calificată; 

b) tentativa nu este posibilă; 

c) nu absoarbe omorul în formă simplă.  

 

244. Infracțiunea de violență în familie prevede majorarea pedepselor față de variantele 

tip ale faptelor pe care le absoarbe cu: 

a) 1/2; 

b) 1/3; 

c) 1/4. 

 

245. Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului:  

a) sancționează tentativa; 

b) subiectul activ este calificat; 

c) absoarbe omorul în varianta simplă. 

 

246. Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului. 

a) poate fi comisă din culpă; 

b) subiectul pasiv este calificat; 

c) absoarbe amenințarea.  

 

247. Șantajul: 

a) se comite cu intenție indirectă; 

b) se comite cu intenție directă calificată prin scop; 

c) se comite cu praeterintenție.  

 

248. În cazul infracțiunii de agresiune sexuală: 

a) tentativa nu este posibilă în niciun caz; 

b) tentativa este posibilă și se sancționează; 
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c) tentativa este posibilă dar nu se sancționează în niciun caz. 

 

249. Infracțiunea de tâlhărie calificată: 

a) presupune ca fapta să fie comisă de 2 sau mai multe persoane; 

b) se comite în toate variantele cu praeterintenție; 

c) absoarbe infracțiunea de violare de domiciliu. 

 

 

250. În cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă: 

a) tentativa este posibilă și este incriminată; 

b) subiectul activ nu este calificat; 

c) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă. 

 

 

251. Obiectul material al infracțiunii de omor: 

a) este reprezentat de corpul victimei; 

b) poate fi reprezentat si de corpul subiectului activ; 

c) constă în relațiile sociale referitoare la dreptul la viață, drept recunoscut și ocrotit prin 

intermediul normelor legale. 

 

252. Infracțiunea de omor se comite, din punct de vedere al laturii subiective: 

a) atât cu intenție, cât și din culpă; 

b) atât cu intenție directă, cât și cu intenție indirectă; 

c) și cu praeterintenție. 

 

253. Fapta inculpatului reprezintă infracțiunea de omor calificat: 

a) când este comisă cu premeditare; 

b) când este comisă asupra fratelui soției; 

c) când este suprimată, prin intermediul violenței, viața unei persoane paralizate, la 

cererea serioasă și conștientă a acesteia. 

 

254. Infracțiunea de omor calificat poate fi reținută ca încadrare juridică: 

a) atunci când subiectul pasiv este reprezentat de soția autorului; 

b) atunci când victima este ucisă prin cruzimi; 

c) doar dacă actul este săvârșit în public. 

 

255. Omorul calificat, se reține conform dispozițiilor Codului penal: 

a) când este săvârșit asupra unui preot; 

b) când este săvârșit prin mijloace care pun în pericol viața mai multor persoane; 

c) când este ucis polițistul însărcinat cu punerea în executare a mandatului de executare a 

unei pedepse de 10 ani, aplicată în urma comiterii unei fapte de omor. 

 

256. Omorul cu premeditare: 

a) se răsfrânge asupra tuturor participanților, fiind un element circumstanțial real; 

b) există atunci când făptuitorul a plănuit, chiar și cu o zi înainte, fapta; 



34 
 

c) presupune luarea hotărârii infracționale și exteriorizarea, fie și numai într-un singur act 

de pregătire materială sau morală. 

 

257. Reprezintă conținutul infracțiunii de omor calificat: 

a) omorul săvârșit pentru a ascunde o delapidare; 

b) fapta săvârșită de către o persoană care a mai comis un omor; 

c) uciderea unei femei gravide în 3 luni, făptuitorul necunoscând sarcina acesteia. 

 

258. Este omor calificat atunci când: 

a) făptuitorul ucide patru persoane; 

b) victima este un jandarm, ce este ucis cu o piatră, acesta aflându-se în mijlocul unei 

manifestații autorizate; 

c) fapta este comisă prin mijloace care pun în pericol viața mai multor persoane. 

 

259. Reprezintă omor calificat: 

a) fapta săvârșită asupra unui procuror, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

b) fapta comisă prin cruzimi; 

c) fapta comisă de către o persoană care a mai săvârșit un omor din culpă. 

 

260. Elementul material al infracțiunii de ucidere din culpă se realizează printr o 

activitate ce poate consta în: 

a) întotdeauna într-o acțiune; 

b) într-o inacțiune; 

c) exclusiv într-o inacțiune. 

 

261. Culpa exclusivă a victimei la producerea rezultatului, în cazul infracțiunii de ucidere 

din culpă: 

a) înlătură răspunderea penală a făptuitorului; 

b) nu înlătură răspunderea penală a făptuitorului; 

c) poate fi doar o circumstanță atenuantă. 

 

262. Infracțiunea de lovire sau alte violențe: 

a) există și la violențele din sport; 

b) nu are obiect material; 

c) se realizează cu intenție. 

 

263. Vătămarea corporală se săvârșește: 

a) atât cu intenție directă, cât și cu intenție indirectă; 

b) și cu praeterintenție; 

c) numai cu intenție directă. 

 

264. Lipsirea de libertate în mod ilegal este mai gravă în cazul în care fapta a fost 

săvârșită: 

a) de o persoană înarmată; 

b) prin răpire; 

c) de către un minor. 



35 
 

265. Lipsirea de libertate în mod ilegal este mai gravă în cazul în care fapta a fost 

săvârșită: 

a) de către o persoană înarmată; 

b) pentru a forța victima să cerșească; 

c) pentru a forța victima să practice prostituția. 

 

266. Reprezintă infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal: 

a) reținerea persoanelor atinse de boli contagioase, împotriva voinței lor; 

b) reținerea soției de către soț, împotriva voinței acesteia; 

c) reținerea unui militar încazarmat, împotriva voinței lui. 

 

267. Infracțiunea de violare de domiciliu va fi reținută în varianta agravată atunci când 

este comisă: 

a) împreună cu un minor; 

b) de o persoană mascată; 

c) în timpul nopții. 

 

268. Infracțiunea de tâlhărie: 

a) are ca obiect juridic principal corpul victimei; 

b) absoarbe infracțiunea de lovire sau alte violențe; 

c) nu absoarbe infracțiunea de amenințare. 

 

269. Tâlhăria: 

a) săvârșită de două sau mai multe persoane, îmbracă forma calificată; 

b) dacă a fost săvârșită prin violarea sediului profesional se va reține forma calificată; 

c) se urmărește la acțiunea penală a persoanei vătămate dacă a fost săvârșită între 

membrii de familie. 

 

270. În cazul infracțiunii de tâlhărie: 

a) poate interveni desistarea autorului; 

b) tentativa perfectă este posibilă; 

c) nu se poate reține forma de vinovăție a praeterintenției. 

 

271. Poate fi subiect activ al infracțiunii de abuz de încredere: 

a) comodatarul; 

b) împrumutatul, în baza unui contract de împrumut de consumație; 

c) cel căruia i s-a încredințat de către poliție un bun în custodie. 

 

272. Infracțiunea de gestiune frauduloasă: 

a) poate fi reținută în sarcina părinților care săvârșesc fapta în detrimentul copilului; 

b) poate fi reținută și în sarcina unui funcționar; 

c) poate fi comisă din culpă. 

 

273. Gestiunea frauduloasă: 

a) se deosebește de abuzul de încredere din punct de vedere al elementului material; 
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b) reprezintă infracțiune doar dacă a fost comisă cu scopul de a obține un folos 

patrimonial; 

c) nu poate fi comisă de către mandatar. 

 

274. Referitor la infracțiunea de distrugere: 

a) poate interveni împăcarea părților; 

b) acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu; 

c) nu poate constitui obiect material un bun abandonat. 

 

275. În ceea ce privește infracțiunea de tulburare de posesie: 

a) absoarbe infracțiunea de loviri sau alte violențe doar în forma tip; 

b) absoarbe infracțiunea de vătămare corporală; 

c) nu absoarbe infracțiunea de distrugere. 

 

276. Infracțiunea de favorizare a făptuitorului: 

a) se reține doar atunci când îl privește pe autorul unei fapte penale, nu și pe instigator 

sau complice; 

b) nu poate privi și favorizarea unui instigator sau complice la săvârșirea unei fapte 

penale; 

c) se consumă în momentul în care este acordat ajutor făptuitorului. 

 

277. Infracțiunea de favorizare a făptuitorului: 

a) poate fi comisă în formă continuată; 

b) nu se pedepsește dacă este comisă de nepotul instigatorului, chiar dacă între 

favorizator și autorul faptei nu există nici o legătură de rudenie; 

c) nu se pedepsește dacă este săvârșită de soțul complicelui, chiar dacă între favorizator și 

autorul faptei nu există nici o legătură de rudenie. 

 

278. Infracțiunea de mărturie mincinoasă: 

a) nu are obiect material; 

b) poate avea obiect material un raport de expertiză; 

c) poate fi săvârșită doar de o persoană care are calitatea de martor. 

 

279. Mărturia mincinoasă: 

a) nu poate fi săvârșită în forma coautoratului în forma tip; 

b) nu se pedepsește dacă autorul își retrage mărturia după arestarea inculpatului; 

c) nu poate fi comisă în formă continuată. 

 

280. Infracțiunea de evadare: 

a) poate fi comisă în forma coautoratului; 

b) poate fi comisă în forma complicității materiale; 

c) nu poate fi comisă în forma instigării. 

 

281. Infracțiunea de evadare: 

a) se va reține în formă agravată, dacă este comisă de două sau mai multe persoane 

împreună; 
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b) se va reține în forma agravată, dacă se folosește o substanță narcotică paralizantă; 

c) nu poate avea în niciun caz obiect material. 

 

282. Subiect activ al infracțiunii de luare de mită: 

a) poate fi un deputat; 

b) nu poate fi directorul unei regii autonome; 

c) nu poate fi un farmacist. 

 

283. Infracțiunea de dare de mită: 

a) poate fi comisă în forma tentativei; 

b) poate fi precedată de acte de pregătire; 

c) se va reține în sarcina mituitorului dacă acesta a fost constrâns de cel care a luat mită 

prin amenințare cu un pericol grav. 

 

284. Infracțiunea de dare de mită: 

a) poate fi comisă și de către un funcționar public; 

b) se comite pentru ca funcționarul public să îndeplinească un act care nu face parte din 

atribuțiile sale de serviciu; 

c) nu se sancționează dacă mituitorul denunță fapta mai înainte înainte de punerea în 

mișcare a acțiunii penale. 

 

285. Infracțiunea de luare de mită: 

a) nu este posibilă tentativa; 

b) poate fi precedată de comiterea unor acte premergătoare; 

c) se reține în forma continuată dacă făptuitorul pretinde succesiv sume de bani de la mai 

multe persoane, fără să existe o legătură între ele, dar pentru realizarea aceluiași act. 

 

286. Infracțiunea de luare de mită: 

a) nu se reține dacă funcționarul public pretinde bani după ce a îndeplinit actul ce intră în 

îndatoririle sale; 

b) se reține doar dacă fapta funcționarului de a primi, pretinde sau accepta promisiunea 

unor foloase este anterioară sau concomitentă îndeplinirii actului; 

c) poate fi comisă doar cu intenție directă. 

 

287. Fapta de a pretinde foloase nepatrimoniale pentru a întârzia îndeplinirea unui act ce 

intră în îndatoririle de serviciu: 

a) nu constituie infracțiune dacă este săvârșită de către un notar public; 

b) nu reprezintă infracțiune dacă este comisă de către un medic; 

c) reprezintă infracțiune dacă este comisă de către un farmacist. 

 

288. Infracțiunea de luare de mită: 

a) nu are obiect material; 

b) nu poate fi comisă în participație; 

c) se poate realiza prin nerespingerea promisiunii de remitere a unei sume de bani. 
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289. Fapta unui executor judecătoresc reprezintă infracțiunea de luare de mită se referă 

la:  

a) îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu; 

b) neîndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu; 

c) urgentarea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu. 

 

290. Reprezintă infracțiunea de furt calificat: 

a) furtul săvârșit la o intersecție de la periferia orașului; 

b) furtul săvârșit de către o persoană travestită; 

c) furtul comis de către un minor asupra altui minor. 

 

291. Dacă pentru săvârșirea infracțiunii de furt au fost realizate mai multe drumuri între 

apartament și mașina de transport, încadrarea juridică va fi:  

a) o infracțiune de furt; 

b) o infracțiune de furt în formă continuă; 

c) atâtea infracțiuni de furt, câte drumuri au fost realizate.  

 

292. În ceea ce privește infracțiunea de furt simplu, tentativa:  

a) este posibilă și se pedepsește; 

b) nu este posibilă; 

c) este posibilă, dar nu se pedepsește. 

 

293. Subiectul activ al infracțiunii de tulburare de posesie: 

a) poate fi orice persoană; 

b) poate fi orice persoană, mai puțin proprietarul imobilului; 

c) poate fi orice persoană, mai puțin proprietarul sau posesorul imobilului. 

 

294. În ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune: 

a) tentativa nu există; 

b) tentativa nu se pedepsește; 

c) tentativa există, dar nu se pedepsește. 

 

295. Consumarea infracțiunii de înșelăciune are loc: 

a) în momentul în care s-a produs paguba în patrimoniul celui înșelat; 

b) în momentul inducerii în eroare; 

c) în momentul în care s-au pregătit mijloacele frauduloase, ele fiind asimilate infracțiunii 

consumate. 

 

296. Latura subiectivă a infracțiunii de înșelăciune constă în: 

a) intenție directă; 

b) intenție indirectă; 

c) praeterintenție. 

 

297. Obiectul juridic al infracțiunii de tâlhărie: 

a) nu există; 

b) este complex; 
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c) este simplu. 

 

298. Reprezintă conținutul infracțiunii de furt calificat: 

a) furtul unui telefon mobil; 

b) furtul unui transformator; 

c) furtul unei biciclete. 

 

299. Reprezintă conținutul infracțiunii de furt calificat: 

a) furtul comis în timpul nopții; 

b) furtul comis în timpul unui cutremur; 

c) furtul comis prin folosirea cu drept a unei chei adevărate. 

 

300. În cazul infracțiunii de viol, tentativa: 

a) este pedepsibilă; 

b) nu este pedepsibilă; 

c) nu există. 

 

301. În cazul în care o persoană foloseşte la punctul de trecere a frontierei  un 

paşaport având o identitate falsă, declară că este titularul paşaportului, se va reţine: 

a) infracţiunea de fals în declaraţii în concurs cu uzul de fals şi falsul privind 

identitatea; 

b) infracţiunea de uz de fals în concurs cu falsul privind identitatea; 

c) infracţiunea de fals privind identitatea. 

 

302. Uciderea fratelui mamei reprezintă infracţiunea de: 

a) omor; 

b) omor calificat; 

c) infracţiunea de violenţă în familie prevăzută de art.199 C.pen. 

 

303. Obiectul material al infracţiunii de uz de fals poate fi: 

a) doar un înscris oficial; 

b) doar un înscris sub semnătură privată; 

c) un înscris oficial sau un inscris sub semnătură privată. 

 

304. Care va fi încadrarea juridică, în cazul în care făptuitorul a încuiat şi abandonat 

victima într-o cameră frigorifică, cu scopul de a o împiedica să participe la o întâlnire, iar 

victima a decedat? 

a) lipsire de libertate urmată de moartea victimei; 

b) ucidere din culpă; 

c) omor în concurs cu lipsire de libertate. 

 

305. Conform legislaţiei romane, suprimarea vieţii unui bolnav aflat în faza 

terminală, la rugămintea acestuia: 

a) reprezintă o infracţiune de omor; 

b) uciderea la cererea victimei; 

c) nu reprezintă infracţiune, dacă a fost în prealabil aprobată de organele abilitate. 
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306. Infracţiunea de violenţă în familie nu se poate reţine atunci când: 

a) victima este fiul fratelui tatălui făptuitorului; 

b) victima este soţia fratelui tatălui făptuitorului; 

c) făptuitorul era despărţit în fapt de soţia sa (victima) care locuia în altă localitate. 

 

307. Omorul reprezintă uciderea unei persoane săvârşită cu: 

a) orice formă de vinovăţie; 

b) intenţie directă sau indirectă; 

c) intenţie sau praeterintentie. 

 

308. La infracţiunea de violare de domiciliu: 

a) actele pregătitoare nu sunt incriminate; 

b) tentativa este incriminată; 

c) urmărea imediată constă într-un rezultat material. 

 

309. Expresia “în timpul nopţii”, care se regăseşte în conţinutul legal al infracţiunii 

de furt calificat  reprezintă: 

a) momentul când soarele apune; 

b) intervalul de timp de când întunericul s-a substituit luminii până când lumina va 

lua locul întunericului; 

c) circumstanţă personală. 

 

310. Împotrivirea realizată prin violenţă sau ameninţare asupra executorului 

judecătoresc cu prilejul punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti constituie 

infracţiunea de: 

a) ultraj; 

b) ameninţare în concurs cu infracţiunea de ultraj; 

c) nerespectarea hotărârilor judecătoreşti şi ultraj aflat în concurs. 

 

311. Infracţiunea de abuz de încredere: 

a) nu are obiect material; 

b) nu este susceptibilă de a fi săvârşită în formă tentativei; 

c) este o infracţiune intenţionată şi susceptibilă de repetabilitate. 

 

312. Situaţia premisă în cazul  infracţiunii de evadare constă în: 

a) existenţa unei hotărâri judecătoreşti de condamnare; 

b) existenţa stării legale de reţinere sau deţinere; 

c) existenţa unui mandat de executare a pedepsei. 

 

313. Fapta persoanei care contraface un cec, îl prezintă la o bancă şi obţine o sumă 

de bani reprezintă: 

a) infracţiune de înşelăciune; 

b) infracţiunea de falsificare a unui instrument de plată în concurs cu infracţiunea 

de înşelăciune; 
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c) infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în concurs cu infracţiunea de 

înşelăciune. 

 

314. În cazul nerestituirii unui bun predat ca urmare a inducerii în eroare a unei 

persoane se va reţine: 

a) infracţiunea de înşelăciune; 

b) infracţiunea de abuz de încredere; 

c) nu reprezintă o faptă prevăzută de legea penală. 

 

315. În cazul în care făptuitorul, în aceeaşi împrejurare, ucide mai multe persoane, 

există: 

a) atâtea infracţiuni câte victime sunt; 

b) o singură infracţiune; 

c) o infracţiune continuată. 

 

316. Uciderea din culpă este o infracţiune: 

a) omisivă; 

b) comisivă, care se poate săvârşi doar prin acţiune; 

c) comisivă, care se poate săvârşi atât prin acţiune, cât şi prin inacţiune. 

 

317. În cazul infracţiunii de şantaj: 

a) subiectul pasiv poate fi o persoană juridică; 

b) tentativa  poate fi incriminată; 

c) forma de vinovăţie poate fi numai intenţia directă. 

 

318. Infracţiunea de lovire sau alte violente: 

a) se pedepseşte în forma tentativei; 

b) este susceptibilă de a fi realizată în formă continuată; 

c) se consumă în momentul în care se creează o stare de pericol pentru sănătatea 

sau integritatea fizică a persoanei. 

 

319. Mărturia mincinoasă are ca urmare: 

a) crearea unei stări de pericol pentru înfăptuirea justiţiei; 

b) soluţionarea injustă a unei cauze; 

c) condamnarea pe nedrept a unei persoane. 

 

320. Infracţiunea denumită “lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte”: 

a) nu poate fi o infracţiune progresivă; 

b) este infracţiune complexă; 

c) este o infracţiune la care tentativa nu este posibilă. 

 

321. Nu există infracţiunea de violare de domiciliu dacă: 

a) proprietarul imobilului a pătruns în locuinţa chiriaşului fără acordul acestuia: 

b) făptuitorul a pătruns doar în curtea imobilului; 

c) chiriaşul a continuat să locuiască în imobilul închiriat şi după pronunţarea unei 

hotărâri definitive de evacuare. 
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322. Actul sexual cu un minor în vârstă de 5 ani atunci când acesta  se opune 

reprezintă infracţiunea de: 

a) act sexual cu un minor; 

b) perversiune sexuală; 

c) viol. 

 

323. La infracţiunea de viol: 

a) participaţia penală sub forma instigării şi complicităţii este posibilă întotdeauna: 

b) coautoratul nu este posibil; 

c) subiectul pasiv este circumstanţiat. 

 

324. Subiectul activ al infracţiunii de trafic de influenţă poate fi: 

a) numai un funcţionar ce are influenţă asupra altuia; 

b) orice persoană care lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar; 

c) numai un funcţionar cu atribuţii de control. 

 

325. Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau ingreunării cercetărilor 

într-o cauză penală constituie: 

a) tăinuire; 

b) complicitate la infracţiune; 

c) favorizarea făptuitorului. 

 

326. Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare: 

a) decât pedeapsa autorului; 

b) decât pedeapsa aplicată autorului, în urma reducerii, ca efect al circumstanţelor 

atenuante; 

c) decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. 

 

327. Fapta de a condamna o persoană ştiind că este nevinovată constituie: 

a) represiune nedreaptă; 

b) cercetare abuzivă; 

c) supunere la rele tratamente. 

 

328. Infracţiunea de înşelăciune: 

a) nu poate avea obiect material; 

b) poate avea ca obiect material doar bunuri mobile; 

c) poate avea ca obiect material atât bunuri mobile, cât şi imobile. 

 

329. Fapta inculpatului de a asmuţi câinii asupra victimei, cu consecinţa decesului, 

ca urmare a multiplelor plăgi muscate: 

a) constituie infracţiune de omor; 

b) constituie infracţiune de ucidere din culpă; 

c) nu constituie infracţiune de omor. 

 

330. Uciderea fratelui mamei reprezintă infracţiunea de: 
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a) omor; 

b) omor calificat; 

c) infracţiunea de violenţă în familie. 

 

331. În cazul infracţiunii de şantaj: 

a) subiectul pasiv poate fi o persoană juridică; 

b) tentativa poate fi incriminată; 

c) forma de vinovăţie poate fi numai intenţia directă. 

 

332. Infracţiunea de hărţuire: 

a) este o infracţiune complexă; 

b) este o infracţiune de obicei; 

c) este o infracţiune continuată. 

 

333. Forma de vinovăţie cu care se poate săvârşi infracţiunea de proxenetism este: 

a) intenţia directă sau indirectă; 

b) doar intenţia directă; 

c) intenţia directă, intenţia indirectă sau intenţia depăşită. 

 

334. În situaţia în care victima opune rezistenţă, iar făptuitorul nu reuşeşte să 

realizeze actul sexual: 

a) se va reţine infracţiunea de viol, în formă consumată; 

b)fapta constituie tentativă la infracţiunea de viol; 

c) fapta constituie infracţiunea de vătămate corporală. 

 

335. Dacă făptuitorul solicită victimei să-i predea haina, ameninţând-o cu un cuţit şi 

victime se conformează, încadrarea juridică va fi: 

a) şantaj; 

b) ameninţare; 

c) tâlhărie. 

 

336. Tâlhăria este o infracţiune: 

a) de obicei; 

b) continuă: 

c) complexă. 

 

337. În cazul infracţiunii de abuz de încredere: 

a) bunul mobil trebuie să fi fost încredinţat făptuitorului în baza unui titlu şi cu un 

anumit scop; 

b) înscrisurile nu pot fi asimilate unui bun mobil; 

c)nu este necesar ca făptuitorul să deţină bunul în virtutea unui raport juridic 

patrimonial.  

 

338. Infracţiunea înşelăciune: 

a) nu poate avea obiect material; 

b) poate avea ca obiect material doar bunuri mobile; 
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c) poate avea ca obiect material atât bunuri mobile, cât şi imobile. 

 

339. La infracţiunea de tulburare de posesie: 

a) tentativa este posibilă dar nu se pedepseşte; 

b) tentativa nu este posibilă; 

c) tentativa se pedepseşte. 

 

340. Latura subiectivă a infracţiunii de rupere de sigilii se caracterizează prin 

săvârşirea faptei: 

a) numai cu intenţie directă; 

b) numai cu intenţie directă sau indirectă; 

c) atât cu intenţie, cât şi din culpă.  

 

341. În cazul infracţiunii de trafic de migranţi, tentativa: 

a) nu se pedepseşte; 

b) se pedepseşte; 

c) nu este posibilă. 

 

342. Coautoratul nu poate fi reţinut la infracţiunea de: 

a) furt simplu; 

b) furt calificat; 

c) nedenuntarea. 

 

343. Obiectul material al infracţiunii de uz de fals poate fi: 

a) doar un înscris oficial; 

b) doar un înscris sub semnătură privată; 

c) un înscris oficial sau un înscris sub semnătură privată. 

 

344. Infracţiunea de trafic de influenţă: 

a) are un subiect activ circumstanţiat; 

b) se poate comite şi printr-o inacţiunea, respectiv prin nerespectarea unei 

promisiuni: 

c) are ca urmare imediată o stare de pericol pentru normala evoluţie a relaţiilor de 

serviciu. 

 

345. Infracţiunea de fals intelectual se consumă în momentul: 

a) finalizării întocmirii înscrisului oficial de către funcţionarul public aflat în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

b) folosirii înscrisului falsificat; 

c) în care funcţionarul transmite înscrisul persoanei pentru care a fost întocmit. 

 

346. Dacă făptuitorul pătrunde într-o locuinţă în care locuiau două persoane şi 

sustrage bunuri aparţinând amândurora, încadrarea juridică va reţine: 

a) două infracţiuni de furt; 

b) o infracţiune de furt; 

c) o infracţiune de furt în formă continuată. 
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347. În cazul infracţiunii de vătămare corporală din culpă: 

a) tentativa nu se pedepseşte; 

b) tentativa nu este posibilă; 

c) tentativa se pedepseşte doar în cazul unor variante agravate. 

 

348. La infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte:  

a) nu există obiect material; 

b) subiectul activ nu este calificat; 

c) elementul material se realizează numai prin acţiune. 

 

349. În cazul în care făptuitorul, în aceeaşi împrejurare, ucide mai multe persoane, 

există: 

a) atâtea infracţiuni câte victime sunt; 

b) o singură infracţiune; 

c) o infracţiune continuată. 

 

350. Omorul reprezintă uciderea unei persoane săvârşită cu: 

a) orice formă de vinovăţie; 

b) intenţie directă sau indirectă; 

c) intenţie sau intenţie depăşită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


