TESTE GRILĂ - DREPT PENAL
1.

Potrivit principiului legalităţii, în coroborare cu jurisprudenţa CtEDO:
a. o persoană poate fi declarată vinovată de săvârşirea unei infracţiuni şi supusă unei
pedepse penale, în baza unei hotărâri a instanţei de judecată din RMN (Republica
Moldovenească Nistreană) săvârşită pe acel teritoriu;
b. o persoană poate fi declarată vinovată de săvârşirea unei infracţiuni şi supusă unei
pedepse penale, doar în baza unei hotărâri a instanţei de judecată din Republica
Moldova;
c. o persoană poate fi declarată vinovată de săvârşirea unei infracţiuni şi supusă unei
pedepse penale, doar în baza unei hotărâri a instanţei de judecată din Republica
Moldova, precum şi în baza unei hotărâri a instanţei de judecată din RMN (Republica
Moldovenească Nistreană) săvârşită pe acel teritoriu.

2.

Principiul umanismului dreptului penal presupune:
a. nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una şi
aceeaşi faptă;
b. legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea
omului, la fel, presupune apărarea orânduirii constituţionale, suveranităţii, independenţei
şi integrităţii teritoriale a R. Moldova;
c. apărarea în mod prioritar a persoanei, ca valoare supremă a societăţii, a
drepturilor şi libertăţilor acesteia.

3.

Principiul democratismului presupune:
a. persoanele care au săvârşit infracţiuni sunt egale în faţa legii şi sunt supuse
răspunderii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice
sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate
naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie;
b. persoanele care sunt învinuite de infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii şi de
infracţiuni de război pot fi limitate în anumite drepturi, în cazul în care acest fapt este
considerat absolut necesar;
c. apărarea drepturilor şi intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin încălcarea
drepturilor şi intereselor altei persoane sau a unei colectivităţi, cu excepţia unor cazuri
justificate şi absolut necesare.

4.

Pentru ca legea penală să fie aplicată în temeiul principiului caracterului personal al
răspunderii penale:
a. este necesar ca infracțiunea să nu fie săvârșită pe teritoriul R. Moldova;
b. este necesar ca infractorul să aibă cetățenia R. Moldova la data sesizării organului de
urmărire penală, chiar dacă la momentul săvârșirii infracțiunii era numai cetățean străin;
c. nu este necesară îndeplinirea condiției dublei incriminări.

5.

Unul din aspectele principiului individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale conține
prevederea că:
a. răspunderii penale şi pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvârşit cu
intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea penală;
b. nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru
una şi aceeaşi faptă;
c. nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni nici supus unei pedepse
penale, decât în baza unei hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu
legea penală.

6.

Unele din aspectele aplicării legii penale în spaţiu presupun că:
a. sunt supuse răspunderii penale persoanele care au săvârşit infracţiuni la bordul
unei nave militare aeriene aparţinând R. Moldova, indiferent de locul ei de aflare;
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b. sunt supuse răspunderii penale persoanele care au săvârşit infracţiuni la bordul unei nave
aeriene aparţinând R. Moldova, indiferent de locul ei de aflare;
c. toate persoanele care au săvârşit infracţiuni pe teritoriul R. Moldova urmează a fi trase la
răspundere penală în conformitate cu Codul penal al R. Moldova, cu excepţia apatrizilor
care îşi au domiciliul permanent pe teritoriul unui alt stat decât R. Moldova.
7.

Unul din aspectele aplicării legii penale în timp presupune că:
a. caracterul infracţional al faptei se stabileşte de legea penală în vigoare la momentul
consumării acesteia;
b. caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea
penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei;
c. caracterul infracţional al faptei se stabileşte de legea penală în vigoare la momentul
survenirii urmărilor infracțiunii.

8.

În sensul legii penale (art.9 Cod penal), timpul săvârşirii faptei se consideră:
a. timpul când a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă;
b. timpul survenirii urmărilor prejudiciabile;
c. timpul când a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă (în cazul componenţelor
formale) şi timpul survenirii urmărilor prejudiciabile (în cazul componenţelor materiale).

9.

Are efect retroactiv:
a. legea penală care înăspreşte pedeapsa, dar îmbunătăţeşte situaţia persoanei vinovate de
săvârşirea unei infracţiuni;
b. legea penală care uşurează pedeapsa;
c. legea penală care reincriminează o faptă.

10.

Legea penală care, în alt mod, ameliorează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea:
a. poate să nu aibă efect retroactiv, în cazul săvârşirii infracţiunilor contra păcii şi
securităţii omenirii şi de infracţiuni de război pot fi limitate în anumite drepturi, în cazul
în care acest fapt este considerat absolut necesar;
b. are efect retroactiv, doar în anumite condiţii stabilite de lege;
c. are efect retroactiv în toate cazurile.

11.

Legea dezincriminatoare înlătură consecinţele penale din momentul:
a. pronunţării hotărârii judecătoreşti, dacă aceasta se întâmplă după intrarea în vigoare a
legii respective;
b. devenirii definitive a hotărârii judecătoreşti, dar până la executarea ei;
c. intrării în vigoare a acestei legi.

12.

Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a
pedepsei privative de libertate, a muncii neremunerate în folosul comunităţii sau a amenzii,
a intervenit o lege care prevede unul din aceste tipuri de pedeapsă, dar cu un maxim mai
mic:
a. sancţiunea aplicată se reduce la acest maxim dacă depăşeşte maximul prevăzut de
legea nouă pentru infracţiunea săvârşită;
b. pedeapsa aplicată se reduce cu treime;
c. persoana este liberată de pedeapsa penală, dacă a executat o treime din sancțiunea
aplicată.

13.

Dacă fapta pentru care persoana execută pedeapsa nu se mai consideră infracţiune, în
conformitate cu prevederile legii noi, ci constituie o contravenţie:
a. persoana este liberată de pedeapsa penală, cu condiția executării sancţiunii
contravenţionale;
b. partea neexecutată a pedepsei se înlocuiește cu o pedeapsă mai blândă;
c. sancţiunea contravenţională nu se mai aplică, indiferent de categoria şi mărimea
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sancţiunii prevăzute.
14.

Dacă legea penală nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa cu munca
neremunerată în folosul comunităţii:
a. pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu munca neremunerată în folosul comunităţii,
dacă nu sunt interdicţii pentru aplicarea acesteia, fără a se putea depăşi maximul
prevăzut de legea nouă;
b. pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu munca neremunerată în folosul comunităţii, dacă nu
sunt interdicţii pentru aplicarea acesteia, fiind prestată timp de cel mult 24 luni, care se
calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
c. executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii va fi înlăturată în
întregime sau în parte.

15.

La aplicarea legii mai favorabile în cazul pedepselor definitive, pedepsele complementare
neprevăzute de legea penală nouă:
a. vor fi înlocuite cu pedepse complementare mai blânde;
b. nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă, mai favorabilă, se
execută în limitele stabilite de instanţa de judecată, la cererea condamnatului sau din
oficiu;
c. nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă, mai favorabilă, se
execută în conţinutul şi limitele prevăzute de această lege.

16.

Legea penală a Republicii Moldova nu se aplică pentru:
a. infracţiunile săvârşite pe teritoriul Republicii Moldova de reprezentanţii
diplomatici ai statelor străine;
b. infracţiunile săvârşite la bordul aeronavelor comerciale străine aflate în aeroporturile
statului nostru;
c. infracţiunile săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni străini şi apatrizi, care nu
domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova, dacă faptele lor sunt îndreptate
împotriva intereselor Republicii Moldova, şi aceştia nu au fost condamnaţi în statul
străin.

17.

Principiul personalității aplicării legii penale în spaţiu este funcţional în cazul în care:
a. persoana a săvârşit infracţiunea în afara teritoriului ţării şi a fost achitată pe teritoriul
statului în care a fost săvârşită infracţiunea;
b. persoana a săvârşit infracţiunea în afara teritoriului ţării şi a fost condamnată pe teritoriul
statului în care a fost săvârşită infracţiunea;
c. persoana a săvârşit infracţiunea peste hotare, însă la momentul depistării acestei
infracţiuni se află pe teritoriul Republicii Moldova sau persoana a săvârşit
infracţiunea peste hotare şi a fost extrădată Republicii Moldova pentru a fi supusă
răspunderii penale.

18.

Nu poate constitui obiect material al infracțiunii:
a. instrumentul prin intermediul căruia aceasta este săvârșită;
b. instrumentul muzical;
c. un animal.

19.

Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu
închisoare pe un termen de până la:
a. 12 ani inclusiv;
b. 15 ani inclusiv;
c. infracţiunile pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.

20.

Baza juridică pentru calificarea infracţiunii este:
a. fapta social periculoasă prevăzută de lege;
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b. infracţiunea;
c. componenţa infracţiunii.
21.

Constituie semn al laturii subiective a infracţiunii:
a. mijlocul de săvârșire a infracţiunii;
b. scopul săvârşirii infracţiunii;
c. instrumentul prin intermediul căruia a fost săvârșită infracțiunea.

22.

Constituie semne ale laturii obiective a infracțiunii în cazul infracţiunii materiale:
a. fapta prejudiciabilă;
b. urmarea prejudiciabilă;
c. fapta prejudiciabilă, urmarea prejudiciabilă şi legătura cauzală între acestea.

23.

Legătura de cauzalitate reprezintă un semn obligatoriu al laturii obiective în cazul:
a. componenţelor formale;
b. componenţelor formal-materiale;
c. componenţelor materiale.

24.

Subiectul special al infracţiunii trebuie să îndeplinească, printre altele, şi anumite condiţii ce
privesc:
a. deținerea de grade speciale sau militare;
b. calitatea cerută în dispoziţia de incriminare;
c. deţinerea unor aptitudini speciale.

25.

Comiterea unei infracțiuni atrage răspunderea penală:
a. a oricărei persoane fizice sau juridice;
b. numai a unor persoane juridice;
c. a unor persoane fizice și unor persoane juridice.

26.

Reprezintă semn invariabil al subiectului infracțiunii:
a. responsabilitatea;
b. vârsta tragerii la răspundere penală;
c. responsabilitatea redusă.

27.

Obiectul material al infracţiunii reprezintă:
a. persoana;
b. numai un bun mobil, care se supune înregistrării obligatorii la organele de stat;
c. entitatea corporală, influenţând asupra căreia se aduce atingere valorii sociale
ocrotite de norma de incriminare.

28.

Constituie obiect material al infracțiunii:
a. instrumentul prin intermediul căruia aceasta este săvârșită;
b. obiectul dobândit prin procurare din veniturile obţinute din vânzarea bunurilor sustrase;
c. un animal, în cazul infracțiunilor comise prin sustragere.

29.

Inacţiunea prejudiciabilă este imputabilă:
a. când o apreciază ca atare organul de urmărire penală şi instanţa de judecată;
b. numai în cazul când există o obligaţie de a acţiona;
c. în toate cazurile, când se poate de concluzionat în mod rezonabil că făptuitorul realiza că
ar putea evita urmarea prejudiciabilă, în cazul în care ar acţiona.

30.

Infracţiunea comisă presupune săvârşirea:
a. numai a inacţiunii, de a executa o obligaţie;
b. numai a acţiunii de încălcare a unei obligaţii;
c. fie a acţiunii, fie a inacţiunii.
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31.

Se consideră că o persoană atinge o vârstă anumită:
a. în ultima zi a anului respectiv;
b. în ziua zilei de naștere;
c. în ziua ulterioară zilei de naştere.

32.

Încrederea exagerată comportă unele similitudini cu intenţia indirectă:
a. după factorul volitiv;
b. după factorul intelectiv;
c. atât după factorul volitiv, cât şi după factorul intelectiv.

33.

Intenţia indirectă se caracterizează prin faptul că făptuitorul:
a. îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, prevede
urmările prejudiciabile şi admite în mod conştient survenirea acestor urmări;
b. îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, prevede urmările
prejudiciabile şi dorește survenirea acestor urmări;
c. îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, prevede urmările
prejudiciabile, însă consideră în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate.

34.

Infracţiunile săvârşite cu două forme de vinovăţie se caracterizează prin:
a. îmbinarea a două forme diferite de vinovăţie: intenţia şi imprudenţa;
b. îmbinarea intenţiei directe cu cea indirectă;
c. îmbinarea neglijenţei penale cu încrederea exagerată.

35.

Motivul infracțiunii:
a. nu este în niciun caz prevăzut de legiuitor la forma de bază a unei infracțiuni;
b. reprezintă o condiție necesară pentru existența infracțiunii;
c. este prevăzut de legiuitor numai în cazul infracțiunilor care se săvârșesc cu
intenție.

36.

În cazul săvârșirii infracțiunii în strare de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanțe:
a. persoana este liberată de răspundere penală;
b. cauzele ebrietății se iau în considerare la stabilirea pedepsei;
c. în niciun caz aceasta nu poate fi considerată circumstanță atenuantă la stabilirea
pedepsei.

37.

Iresponsabilitatea făptuitorului înlătură:
a. stabilirea pedepsei;
b. răspunderea penală;
c. sancţiunea închisorii.

38.

Pregătirea de infracţiune:
a. constituie o etapă obligatorie a infracţiunilor materiale;
b. nu constituie o etapă obligatorie a activităţii infracţionale, fiind doar posibilă, nu şi
necesară;
c. constituie semn obligatoriu al infracţiunilor săvârşite cu două forme de vinovăţie.

39.

Pregătirea de infracţiune se săvârşeşte:
a. numai cu intenţie directă;
b. numai cu intenţie indirectă;
c. atât cu intenţie, cât şi din imprudenţă.

40.

Există pregătire de infracţiune:
a. când făptuitorul a început săvârşirea faptei prejudiciabile, dar, din cauza că a fost reţinut
de cetăţeni, infracţiunea nu şi-a produs efectul;
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b. când persoana a procurat instrumente pentru săvârşirea infracţiunii, dar, din
cauza că a fost reţinut de poliţie, infracţiunea nu şi-a produs efectul;
c. când producerea efectului infracţiunii este împiedicată de cauze independente de voinţa
făptuitorului (de exemplu, doza de otravă a fost insuficientă şi victima nu a decedat).
41.

Potrivit legii penale, pregătirea de infracţiune:
a. se pedepseşte doar în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie;
b. persoanele sunt supuse răspunderii penale şi pedepsei numai pentru pregătirea unei
infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave;
c. persoanele sunt supuse răspunderii penale şi pedepsei numai pentru pregătirea
unei infracţiuni mai puţin grave, grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.

42.

Infracțiune unică poate fi:
a. doar o acțiune sau o inacțiune;
b. o acțiune (inacțiune) sau un sistem de acțiuni (inacțiuni) care se califică conform
dispoziției unei singure norme a legii penale;
c. doar un sistem de acțiuni (inacțiuni) care se califică conform dispoziției unei singure
norme a legii penale.

43.

Tentativa nu este posibilă la următoarele infracţiuni:
a. infracţiunile comise din imprudenţă;
b. infracţiunile prelungite;
c. infracţiunile săvârşite în stare de afect.

44.

Mărimea pedepsei pentru tentativă de infracțiune ce nu constituie o recedivă nu poate
depăși:
a. două treimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător
din Partea specială a Codului penal pentru infracțiunea consumată;
b. trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul
corespunzător din Partea specială a Codului penal pentru infracțiunea consumată;
c. o treime din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din
Partea specială a Codului penal pentru infracțiunea consumată.

45.

Consumarea infracţiunilor cu componenţe materiale are loc în momentul:
a. declanşării activităţii infracţionale;
b. producerii urmărilor prejudiciabile prevăzute de dispoziţia legii penale;
c. ameninţării cu survenirea urmărilor prejudiciabile.

46.

Infracţiunea continuă se consideră consumată în momentul:
a. încetării activităţii infracţionale sau datorită survenirii unor evenimente care
împiedică această activitate;
b. începerii activităţii infracţionale;
c. săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale.

47.

Infracţiunea prelungită se consumă din momentul:
a. săvârşirii primei acţiuni infracţionale;
b. săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale;
c. producerii urmării iniţiale caracteristice pentru infracţiunea dată.

48.

Se consideră infracţiune continuă:
a. o acţiune (inacţiune) sau un sistem de acţiuni (inacţiuni) care se califică conform
dispoziţiei unei singure norme a legii penale;
b. fapta săvârşită cu intenţie unică, caracterizată prin două sau mai multe acţiuni
infracţionale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracţiune;
c. fapta care se caracterizează prin săvârşirea neîntreruptă, timp nedeterminat a
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activităţii infracţionale.
49.

Nu se pedepseşte penal eroarea de drept în cazul:
a. aprecierii greşite de către cel ce săvârşeşte fapta, ca având un caracter inofensiv,
neincriminat de legea penală, pe când, în realitate, aceasta constituie o infracţiune;
b. aprecierii greşite de către cel ce săvârşeşte fapta, ca având un caracter
prejudiciabil, incriminat de legea penală, atunci când, în realitate, aceasta nu
constituie infracţiune;
c. reprezentării greşite a făptuitorului asupra consecinţelor juridice ale infracţiunii comise:
calificarea faptei, categoria pedepsei ce poate fi stabilită pentru fapta săvârşită.

50.

Conform legii penale, autorităţile publice:
a. nu pot fi subiecţi ai infracţiunii;
b. pot fi subiecţi ai infracţiunii numai în cazul infracţiunilor pentru săvârşirea cărora este
prevăzută sancţiune pentru autoritatea publică în articolele din Partea Specială a Codului
penal;
c. pot fi subiecţi ai infracţiunii, dacă sunt vinovate de neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a dispoziţiilor directe ale legii.

51.

Răspunderea penală a persoanei juridice:
a. poate fi doar în cazul identificării persoanei fizice care urmează a fi atrasă la răspundere
penală;
b. exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită;
c. nu exclude răspunderea persoanei fizice pentur infracțiunea săvârșită.

52.

După caracterul urmărilor prejudiciabile, deosebim:
a. doar urmări prejudiciabile indicate expres în textul legii penale;
b. urmări materiale şi urmări nemateriale;
c. urmări prejudiciabile, conţinutul cărora este determinat prin referire la acte normative
extrapenale de referință.

53.

Din definiţia legală a intenţiei (art.17 Cod penal) rezultă că există următoarele modalităţi ale
acesteia:
a. intenţia directă şi intenţia indirectă;
b. intenţia iniţială şi intenţia supravenită;
c. intenţia determinată şi intenţia nedeterminată.

54.

Pentru existenţa infracţiunii prelungite este necesară una dintre următoarele condiţii:
a. prezența a cel puțin acţiunile/inacţiunile infracţionale să nu fie identice;
b. scopul unic sau lipsa lui;
c. prezenţa a cel puţin două acţiuni/inacţiuni infracţionale identice.

55.

Reprezintă o formă legal consacrată a pluralităţii de infracţiuni:
a. infracţiunea continuă;
b. repetarea infracţiunii;
c. concursul de infracţiuni.

56.

Constituie formă a pluralităţii de infracţiuni:
a. recidiva;
b. infracţiunea complexă;
c. infracțiunea prelungită.

57.

Pentru existenţa concursului de infracţiuni se cere, printre altele, ca infracţiunile săvârşite:
a. să fie comise cu intenţie;
b. să nu fi intervenit o condamnare definitivă pentru vreuna din ele;
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c. să fie pedepsite exclusiv cu închisoarea.
58.

Când aceeaşi persoană comite o infracţiune cu scopul de a ascunde altă infracţiune, se
realizează:
a. un concurs real de infracţiuni cu conexitate consecvențională;
b. un concurs real cu conexitate etiologică;
c. o infracţiune unică.

59.

Concurs ideal de infracţiuni există atunci când persoana:
a. prin două sau mai multe fapte, săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni;
b. săvârşeşte o acţiune (inacţiune) care întruneşte elemente a mai multor infracţiuni;
c. prin două sau mai multe fapte, săvârşeşte o singură infracţiune.

60.

Concurs real de infracţiuni există atunci când persoana:
a. prin două sau mai multe fapte, săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni;
b. săvârşeşte o faptă care întruneşte elementele a mai multor infracţiuni;
c. prin două sau mai multe fapte, săvârşeşte o singură infracţiune.

61.

Pentru a exista starea de recidivă:
a. infracţiunile săvârşite trebuie să fie de natură diferită;
b. nu are relevanţă natura infracţiunilor săvârşite;
c. infracţiunile săvârşite pot fi comise atât cu intenţie, cât şi din imprudenţă.

62.

La stabilirea stării de recidivă se ţine cont de antecedentele penale:
a. pentru infracţiunile săvârşite în timpul minoratului;
b. pentru infracţiunile pentru care condamnarea a fost cu amânarea executării pedepsei şi
dacă aceasta nu a fost anulată şi persoana nu a fost trimisă să execute pedeapsa în
închisoare;
c. pentru infracţiunile săvârşite din intenţie.

63.

În cazul concursului cu conexitate etiologică:
a. o infracţiune este săvârşită pentru a înlesni comiterea altei infracţiuni;
b. o infracţiune este săvârşită pentru a ascunde comiterea altei infracţiuni;
c. una din infracţiuni decurge în mod logic din altă infracţiune.

64.

În ipoteza comiterii de către o persoană a două, trei, patru … zece infracţiuni prevăzute de
dispoziţia aceleiaşi norme penale, cu condiţiile: neexpirării termenului de prescripţie de
tragere la răspundere penală; necondamnării definitive pentru comiterea acestora în cazul în
care făptuitorul manifestă intenţie separată în raport cu fiecare infracţiune, cele comise vor
forma:
a. un concurs real de infracţiuni;
b. o infracţiune prelungită;
c. o infracţiune continuă.

65.

Pot alcătui concurs ideal:
a. infracţiunile prevăzute în cadrul aceluiaşi articol din Codul penal în cazul
articolelor formate din mai multe alineate care conţin mai multe variante-tip de
infracţiuni;
b. infracţiunile cu semne alternative;
c. infracţiunile identice.

66.

Există recidivă atunci când:
a. persoana, având antecedente penale pentru o infracţiune din imprudenţă, a săvârşit din
nou o infracţiune intenţionată;
b. persoana, având antecedente penale stinse pentru o infracţiune intenţionată deosebit de
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gravă, săvârşeşte o infracţiune intenţionată uşoară;
c. persoana, având antecedente penale pentru o infracţiune intenţionată, săvârşeşte
din nou o infracţiune intenţionată.
67.

Recidiva se consideră periculoasă, dacă:
a. persoana anterior condamnată de două ori la închisoare - prima dată pentru o infracţiune
din imprudenţă, iar a doua oară pentru o infracţiune intenţionată deosebit de gravă - a
săvârşit din nou o infracţiune intenţionată;
b. persoana anterior condamnată de două ori la închisoare pentru infracţiuni
intenţionate a săvârşit din nou o infracţiune intenţionată deosebit de gravă;
c. persoana, anterior condamnată pentru o infracţiune intenţionată gravă, a săvârşit cu
intenţie o infracţiune uşoară.

68.

Recidiva se consideră periculoasă atunci când:
a. persoana anterior condamnată pentru o infracţiune intenţionată gravă sau deosebit
de gravă a săvârşit din nou o infracţiune deosebit de gravă;
b. persoana, anterior fiind condamnată pentru o infracţiune excepţional de gravă, a săvârşit
din nou o infracţiune excepţional de gravă;
c. persoana, fiind condamnată pentru o infracţiune excepţional de gravă, a săvârşit până la
această condamnare o infracţiune gravă.

69.

Suntem în prezenţa recidivei deosebit de periculoase în cazul dacă:
a. persoana, anterior fiind condamnată de trei ori la închisoare pentru infracţiuni
intenţionate, respectiv prima dată pentru o infracţiune gravă, a doua oară pentru o
infracţiune mai puţin gravă – amendă, care i-a fost înlocuită cu închisoarea conform art.
64 alin. (5) Cod penal, a treia oară – pentru o infracţiune gravă, a săvârşit din nou o
infracţiune gravă;
b. persoana anterior fiind condamnată pentru o infracţiune deosebit de gravă a săvârşit din
nou o infracţiune excepţional de gravă;
c. persoana, anterior condamnată pentru o infracţiune excepţional de gravă, a
săvârşit din nou o infracţiune deosebit de gravă.

70.

Infracţiunea poate fi considerată comisă în stare de recidivă la data:
a. săvârşirii celei de-a doua infracţiune intenţionată;
b. condamnării definitive pentru cea de-a doua infracţiune intenţionată;
c. descoperirii celei de-a doua infracţiuni.

71.

La stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele penale:
a. pentru condamnarea în străinătate, care a fost recunoscută în Republica Moldova în
modul stabilit de lege;
b. pentru infracţiunile săvârşite cu depăşirea limitei legitimei apărări;
c. pentru infracţiunile pentru care condamnarea a fost cu amânarea executării
pedepsei şi dacă aceasta nu a fost anulată şi persoana nu a fost trimisă să execute
pedeapsa în închisoare.

72.

În cazul în care la bordul unei nave sub pavilionul Republicii Moldova, în afara spațiului
acvatic al Republicii Moldova a fost săvârșită o infracțiune de omor:
a. nu se va aplica în niciun caz legea penală a Republicii Moldova;
b. se va aplica întotdeauna numai legea penală a Republicii Moldova;
c. poate fi aplicată legea penală a Republicii Moldova, dacă în tratatele internaționale
la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel.

73.

În cazul condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei, perioada de
probațiune/termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele:
a. de la 3 luni la 5 ani;
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b. de la 1 an la 3 ani;
c. de la 1 an la 5 ani.
74.

Pentru persoanele care la data săvârșirii infracțiunii erau minori, termenele de prescripție a
executării pedepsei se reduc:
a. cu o treime;
b. cu două treimi;
c. pe jumătate.

75.

Nu este o categorie a liberării de pedeapsă penală:
a. amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane care au copii în vârstă de
până la 8 ani;
b. aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege;
c. condamnarea cu suspendare condiționată a executării pedepsei.

76.

Reprezintă o cauză care înlătură caracterul penal al faptei:
a. legitima apărare;
b. stingerea antecedentelor penale;
c. împăcarea părților.

77.

Potrivit Codului penal, nu constituie cauză care înlătură caracterul penal al faptei:
a. executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului;
b. starea de ebrietate;
c. reţinerea infractorului.

78.

Pentru a fi considerată legitimă, apărarea trebuie să fie îndreptată împotriva:
a. agresorului şi instigatorului la agresiune;
b. agresorului şi complicelui la agresiune;
c. agresorului.

79.

Starea de extremă necesitate este operantă atunci când pericolul se răsfrânge:
a. numai asupra unui bun material;
b. numai asupra unei persoane;
c. atât asupra unei persoane, cât şi asupra unui bun material.

80.

Riposta făptuitorului care, fiind atacat cu coasa de victimă, a apucat cu mâinile de coada
coasei şi, în încăierarea de a-l dezarma pe agresor, a provocat în timpul împingerii, tragerii şi
răsucirii coasei, rănirea gravă a victimei cu lama acelei coase, întruneşte condiţiile:
a. constrângerii fizice;
b. legitimei apărări;
c. stării de extremă necesitate.

81. Cel care sparge geamul cabinei unui şofer, rănindu-l, pentru a-l determina să
oprească automobilul, ce târâia cu piciorul prins de uşă o persoană care căzuse, se
află în stare de:
a. extremă necesitate;
b. constrângere psihică;
c. legitimă apărare.
82. Fapta de sustragere a doi saci de zahăr de către o persoană aflată într-o sărăcie extremă,
făcând parte dintr-o familie numeroasă pe care o întreţine şi suferind de o boală gravă:
a. nu este infracţiune, fiind săvârşită în condiţiile riscului întemeiat;
b. constituie infracţiune;
c. nu este infracţiune, fiind săvârşită în condiţiile de extremă necesitate.
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83. Se poate preleva de starea de extremă necesitate acela care:
a. intervine pentru a salva viaţa unei persoane, însă, acţionând, distruge bunuri
preţioase;
b. constrânge o persoană să doneze un rinichi pentru a salva viaţa unui bolnav;
c. vrea să salveze un bolnav, furând medicamente eficace, însă mai costisitoare decât cele
care, oficial, îi erau puse la dispoziţie.
84.

Distrugerea unui pod peste un râu, care, împreună cu obiectele aduse de ape, a format un
baraj în calea apelor ce reprezentau un pericol iminent de inundare a unui sat este:
a. săvârşită în condiţiile stării de extremă necesitate;
b. săvârşită în condiţiile cazului fortuit;
c. infracţiune.

85.

Fapta paznicului care, surprinzând o persoană în timp ce sustrăgea bunuri, i-a aplicat
multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, cauzându-i o vătămare medie a integrităţii
corporale:
a. nu constituie infracţiune, paznicul acţionând pentru a salva de la un pericol iminent un
bun important;
b. nu constituie infracţiune, victima exercitând un atac direct, imediat, material şi injust
asupra patrimoniului respectiv;
c. constituie o infracţiune.

86.

Pentru aprecierea caracterului inevitabil al pericolului, în cazul stării de extremă necesitate,
se ia în calcul:
a. doar evaluarea dată de instanţa de judecată;
b. împrejurările în care a fost nevoită să acţioneze persoana şi particularităţile
psihofizice ale acesteia;
c. doar particularităţile psihofizice ale victimei.

87.

Potrivit legii penale, atacul în cadrul legitimei apărări trebuie să întrunească, printre altele,
una din următoarele condiţii:
a. să fie îndreptat numai împotriva propriei persoane;
b. să fie îndreptat numai împotriva altei persoane;
c. să fie îndreptat împotriva propriei persoane, a altei persoane sau împotriva unui
interes public.

88.

În cazul legitimei apărări, apărarea trebuie să se realizeze:
a. printr-o faptă prevăzută de legea penală;
b. printr-o faptă prevăzută de legea penală sau printr-o faptă prevăzută de legea
contravenţională;
c. prin alte forme de respingere a atacului asupra valorii periclitate.

89.

Apărarea este legitimă atunci când dauna cauzată în procesul legitimei apărări:
a. este mai mică, în raport cu dauna evitată, cea care s-ar fi putut produce;
b. este egală sau chiar mai mare, în raport cu dauna evitată, cea care s-ar fi putut produce;
c. este mai mică, egală sau chiar mai mare în raport cu dauna evitată, cea care s-ar fi
putut produce.

90.

Reprezintă forme ale depăşirii limitelor legitimei apărării:
a. cauzarea de daune atacatorului din imprudenţă;
b. necorespunderea vădită dintre instrumentul atacului şi instrumentul apărării;
c. cauzarea de daune morale atacatorului.

91.

Reprezintă valori sociale care pot forma obiectul acţiunii de salvare în cazul stării de
extremă necesitate:
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a. viaţa, integritatea corporală sau sănătatea salvatorului, a altei persoane ori un
interes public;
b. viaţa, integritatea corporală sau sănătatea populaţiei, bunurile publice;
c. viaţa, integritatea corporală sau sănătatea populaţiei şi ocrotirea naturii.
92.

Este în legitimă apărare:
a. acela care săvârşeşte o infracţiune pentru a acoperi fapta altuia;
b. persoana care săvârşeşte fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material şi
real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public şi
care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public;
c. persoana care săvârşeşte fapta din motive de umanitate, apărând drepturile fundamentale
ale omului.

93.

Riscul nu poate fi considerat întemeiat, dacă era cu bună-ştiinţa îmbinat:
a. cu pericolul provocării unei urmări grave;
b. cu pericolul provocării unei calamități tehnogene;
c. cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru
ecologic ori social.

94.

În toate formele de participaţie penală:
a. complicele acţionează cu intenţie;
b. instigatorul acţionează din imprudenţă;
c. autorul acţionează numai din imprudenţă.

95.

Pluralitatea naturală de infractori există în cazul:
a. infracţiunilor prelungite;
b. infracţiunilor continue;
c. infracţiunilor care, prin natura lor, presupun contribuţia a cel puţin două
persoane.

96.

Promisiunea de tăinuire a obiectelor provenite din săvârşirea faptei prevăzute de legea
penală, pentru a fi calificată complicitate la infracţiune, trebuie să fie făcută:
a. după săvârşirea faptei de autor;
b. anterior săvârşirii faptei de către autor;
c. după săvârşirea faptei de autor, dar să fie intenţionată.

97.

Fapta persoanei care contribuie la săvârşirea unei infracţiuni prin acte de sprijinire, de ajutor,
specifice complicelui, precum şi prin acte de executare nemijlocită alături de autorul faptei:
a. va fi sancţionată pentru coautorat;
b. va fi calificată drept complicitate;
c. va fi sancţionată atât pentru coautorat, cât şi pentru complicitate.

98.

Dacă autorul instigat loveşte din eroare o altă persoană decât cea avută în vedere de
instigator, acesta:
a. nu va răspunde penal;
b. va răspunde penal;
c. va răspunde penal, numai dacă a avut loc un concurs de instigări.

99.

Conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere:
a. numai pentru infracţiunile la a căror pregătire a participat;
b. numai pentru infracţiunile la a căror săvârşire a participat;
c. pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie.

100. Activitatea infracţională de înlesnire a săvârşirii unei infracţiuni constituie activitate
specifică:
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a. instigatorului;
b. complicelui;
c. autorului.
101. În cazul instigării, iniţiativa de a săvârşi fapta prejudiciabilă aparţine:
a. instigatorului;
b. autorului;
c. instigatorului sau autorului.
102. Contribuţia instigatorului la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală se poate realiza
prin:
a. determinare cu intenţie a autorului;
b. cooperare nemijlocită la actele autorului;
c. acte de executare directe.
103. Se consideră autor persoana:
a. care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală;
b. care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum şi persoana
care a săvârșit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de
răspundere penală din cauza vârstei sau iresponsabilităţii;
c. care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum şi
persoana care a săvârșit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt
pasibile de răspundere penală din cauza vârstei, iresponsabilităţii sau din alte cauze
prevăzute de prezentul cod.
104. Autor al infracţiunii poate fi persoana:
a. care a săvârşit nemijlocit total latura obiectivă a componenţei infracţiunii;
b. care a săvârşit nemijlocit parţial latura obiectivă a componenţei infracţiunii;
c. care a săvârşit nemijlocit total sau parţial latura obiectivă a componenţei
infracţiunii.
105. Reprezintă, printre altele, condiţie a coautoratului:
a. fapta trebuie să fie săvârşită în comun de cel puţin două persoane;
b. două sau mai multe persoane acţionând din imprudenţă au săvârşit fiecare acte de
executare a faptei ilicite prin care s-a produs acelaşi rezultat prejudiciabil;
c. fapta a fost săvârşită de către un autor care a fost ajutat de către un complice.
106. Instigarea presupune existenţa uneia din următoarele condiţii:
a. prezenţa a cel puţin doi subiecţi – instigator şi instigat;
b. obiectul juridic al faptei săvârşite de autor şi obiectul juridic al instigării nu sunt
identice;
c. activitatea de determinare să fie săvârşită numai cu intenţie indirectă.
107. Instigarea nu este posibilă la infracţiunile:
a. prelungite;
b. cu subiect special;
c. din imprudenţă.
108. Dacă autorul comite o faptă mai puţin prejudiciabilă decât cea la care a fost instigat ori
sprijinit, această împrejurare:
a. poate fi, în funcție de circumstanțe, în beneficiul tuturor participanţilor;
b. va fi în beneficiul tuturor participanţilor;
c. nu va fi în beneficiul tuturor participanţilor.
109. Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală, dacă a fost comisă:
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a. de un membru al organizaţiei criminale în interesul ei sau de o persoană care nu
este membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia;
b. de două persoane care sunt membri ai organizaţiei criminale în comun cu o persoană
care nu este membru al organizaţiei criminale, dar în lipsa interesului şi înrcinării
acesteia;
c. de un membru al organizaţiei criminale, în interes propriu.
110. Nu constituie formă de participaţie:
a. grupul criminal organizat;
b. sindicatul infracţional de tip mafiot;
c. organizaţia criminală.
111. Există exces cantitativ de autor atunci când:
a. autorul comite acţiuni neomogene cu cele la care a fost determinat sau în care i-a fost
acordat ajutor;
b. autorul săvârşeşte o infracţiune omogenă după natura sa cu aceea care ar fi trebuit
s-o săvârşească în urma înţelegerii cu ceilalţi participanţi;
c. autorul renunţă de bună voie la săvârşirea infracţiunii la al cărei comitere a cooperat cu
ceilalţi participanţi, recurgând la săvârşirea infracţiunii în exces.
112. Există exces calitativ de autor atunci când:
a. autorul comite acţiuni neomogene cu cele la care a fost determinat sau în care i-a
fost acordat ajutor;
b. autorul săvârşeşte o infracţiune omogenă după natura sa cu aceea care ar fi trebuit s-o
comită în urma înţelegerii cu ceilalţi participanţi;
c. participanţii la infracţiune i-au acordat autorului libertate în acţiuni.
113. Infracţiunea se consideră săvârşită cu participaţie simplă, dacă:
a. la comiterea ei au participat în comun, în calitate de coautori, două persoane, dintre care
una iresponsabilă;
b. la săvârşirea ei au participat în comun, în calitate de autori, trei persoane, dintre care un
minor în vârstă de 13 ani şi o persoană iresponsabilă;
c. la săvârşirea ei au participat în comun, în calitate de coautori, două sau mai multe
persoane, fiecare realizând latura obiectivă a infracţiunii.
114. Participaţia simplă, din punct de vedere subiectiv, este posibilă:
a. numai cu înţelegere prealabilă;
b. atât cu înţelegere prealabilă, cât şi fără înţelegere prealabilă;
c. dacă legătura subiectivă se realizează ulterior consumării infracţiunii.
115. Nu există participaţie simplă, dacă:
a. fiecare făptuitor acţionează independent şi în momente diferite;
b. un făptuitor a ţinut victima spre a putea fi lovită, iar alt făptuitor a lovit victima;
c. o persoană a ameninţat victima cu un cuţit, iar cealaltă persoană a deposedat victima de
bunurile ce le avea asupra sa.
116. Printre temeiurile de liberare de răspundere penală sunt şi:
a. căinţa activă;
b. recunoaşterea vinovăţiei;
c. contribuirea activă la descoperirea infracţiunii.
117. Între condiţiile de liberare de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională
se regăseşte şi:
a. săvârşirea pentru prima oară a infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, iar în cazul
minorilor şi a unei infracţiuni grave;
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b. săvârşirea infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, cu excepţia infracţiunilor prevăzute
1

1

1

la art.181 , 256, art.264 alin.(2), art.264 , 303, 314, art.326 alin.(1) şi (1 ), art.327
alin.(1), art.328 alin.(1), art.332 alin.(1), art.333 alin.(1), art.334 alin.(1) şi (2), art.335
1

alin.(1) şi art.335 alin.(1), în cazurile în care şi-a recunoscut vina şi s-a constatat că
corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale;
c. săvârşirea infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, cu excepţia infracţiunilor
1

1

1

prevăzute la art.181 , 256, art.264 alin.(2), art.264 , 303, 314, art.326 alin.(1) şi (1 ),
art.327 alin.(1), art.328 alin.(1), art.332 alin.(1), art.333 alin.(1), art.334 alin.(1) şi
1

(2), art.335 alin.(1) şi art.335 alin.(1), în cazurile în care şi-a recunoscut vina, a
reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune şi s-a constatat că corectarea ei este
posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.
118. Minorilor liberaţi de răspundere penală în condiţiile prevăzute de art.54 Cod penal li se pot
aplica:
a. pedepse penale nonprivative de libertate;
b. măsuri de constrângere cu caracter medical;
c. măsuri de constrângere cu caracter educativ.
119. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei nu se aplică în cazul:
a. infracţiunilor uşoare;
b. infracţiunilor grave;
c. infracţiunilor mai puţin grave, comise cu intenţie.
120. Prescripţia tragerii la răspundere penală curge din ziua:
a. sesizării despre săvârşirea infracţiunii şi până la data rămânerii definitive a hotărârii
instanţei de judecată;
b. săvârşirii infracțiunii şi până la data pronunţării hotărârii instanţei de recurs;
c. săvârşirii infracţiunii şi până la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de
judecată.
121. Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru
persoanele care, la data săvârşirii infracţiunii, erau:
a. între vârsta de 18 şi 21 ani;
b. minori;
c. femei gravide.
122. Este imprescriptibilă infracţiunea de:
a. dezordini în masă;
b. tortură, tratament inuman sau degradant;
c. uzurpare a puterii de stat.
123. În cazul în care prescripţia nu a fost întreruptă de săvârşirea unei noi infracţiuni, persoana
care se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată nu poate fi trasă la răspundere
penală, dacă de la data săvârşirii infracţiunii au trecut:
a. 25 de ani;
b. 15 ani;
c. 35 de ani.
124. Persoanelor liberate de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională li se pot
aplica următoarele sancţiuni contravenţionale:
a. arest contravenţional de până la 30 zile;
b. amendă de până la 1500 unităţi convenţionale;
c. munca neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
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125. Retragerea unui titlu special se aplică:
a. în calitate de pedeapsă complementară;
b. ca pedeapsă principală;
c. atât ca pedeapsă principală, cât şi ca pedeapsă complementară.
126. Este în drept să achite jumătate din amenda stabilită în cel mult 72 de ore din momentul în
care hotărârea devine executorie, doar condamnatul ce a comis:
a. o infracțiune ușoară;
b. o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă;
c. o infracțiune ușoară, mai puțin gravă sau gravă, în cazul minorilor.
127. La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsa închisorii nu
poate depăşi pentru minori:
a. 12 ani şi 6 luni;
b. 10 ani pentru minorii de până la 14 ani;
c. 20 ani.
128. În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa:
a. persoanele care au săvârşit infracţiuni în stare de recidivă;
b. persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni săvârşite din imprudenţă;
c. minorii.
129. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată:
a. persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani;
b. militarilor în termen;
c. femeilor care sunt încadrate în câmpul muncii.
130. La stabilirea pedepsei definitive în caz de cumul de sentinţe, pedeapsa închisorii nu poate
depăşi pentru adulţi:
a. detenţiunea pe viaţă;
b. 30 ani;
c. 35 ani.
131. Închisoarea se aplică:
a. numai în calitate de pedeapsă complementară;
b. numai în calitate de pedeapsă principală;
c. atât ca pedeapsă principală, cât şi ca pedeapsă complementară.
132. Potrivit legii penale (art.72 Cod penal), nu există penitenciare:
a. pentru subiecţi speciali;
b. de tip închis;
c. de tip semiînchis.
133. În Republica Moldova, pedeapsa cu moartea:
a. este abolită în totalitate;
b. se aplică pentru acte săvârşite în timp de război sau de pericol iminent de război;
c. se aplică pentru unele infracţiuni excepţional de grave prevăzute în tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
134. Detenţiunea pe viaţă nu se aplică:
a. persoanelor care au atins vârsta de pensionare;
b. invalizilor de gradul I şi II;
c. femeilor şi minorilor.
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135. În cazurile expres prevăzute în Partea Specială a Codului penal, privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită:
a. pe un termen de la 1 la 5 ani;
b. pe un termen de la 1 la 15 ani;
c. pe un termen de la 1 la 10 ani.
136. Prin membru de familie în condiţia conlocuirii se înţelege:
a. persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, sub tutelă şi curatelă, rudele, afinii lor, soţii
rudelor, persoanele aflate în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj)
sau dintre părinţi şi copii;
b. persoanele aflate în căsătorie sau în divorţ;
c. persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, precum şi copiii acestora.
137. Prin membru de familie în condiţia de locuire separată se înţelege:
a. persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele
aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relaţii asemănătoare
celora dintre soţi (concubinaj);
b. persoanele aflate în căsătorie sau în divorţ;
c. persoanele aflate în căsătorie sau în divorţ, precum şi copiii acestora.
138. Nu reprezintă o circumstanţă agravantă ce contribuie la individualizarea pedepsei:
a. depăşirea limitei legitimei apărări;
b. săvârşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit;
c. săvârşirea infracţiunii cu folosirea încrederii acordate.
139. Pedeapsa mai blândă decât cea prevăzută de lege se aplică persoanelor adulte pentru
infracţiunea prevăzută de art. 1661 Cod penal, în cazul:
a. infracţiunii de tortură;
b. b. infracţiunii de tratament inuman sau degradant în variantă-tip;
c. recidivei de infracţiuni.
140. La cumularea pedepselor în cazul unui cumul de sentinţe, dacă prin una din sentinţe e
stabilită pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pedeapsa definitivă va fi:
a. închisoarea de 30 ani;
b. detenţiunea pe viaţă;
c. detenţiunea pe viaţă, fără dreptul a liberare condiţionată înainte de termen.
141. Mărimea pedepsei pentru recidiva deosebit de periculoasă nu poate fi mai mică de:
a. două treimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător
din Partea specială a Codului penal;
b. trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute de articolul
corespunzător din Partea specială a Codului penal;
c. două cincimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute de articolul corespunzător
din Partea specială a Codului penal.
142. La aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe, pedeapsa definitivă în privinţa
minorilor nu poate depăşi:
a. 12 ani şi 6 luni;
b. 18 ani;
c. 15 ani.
143. Constituie circumstanţă agravantă ce contribuie la individualizarea pedepsei:
a. săvârşirea infracţiunii din interes material;
b. ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea;
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c. săvârşirea infracţiunii prin intermediul minorilor sau în prezența minorilor,
persoanelor aflate în dificultate, persoanelor retardate mintal sau dependente de
făptuitor.
144. În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii
pentru care se prevede detenţiunea pe viaţă, această pedeapsă:
a. nu se înlocuieşte;
b. se înlocuieşte cu închisoare pe termen de 30 ani;
c. se înlocuieşte cu închisoare pe termen de la 15-25 ani.
145. În caz de concurs între circumstanţele agravante şi circumstanţele atenuante:
a. pedeapsa principală poate fi redusă până la limita minimă prevăzută de Codul penal;
b. pedeapsa complementară se reduce;
c. coborârea pedepsei până la minimul sau ridicarea ei până la maximul prevăzut de
articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal nu este obligatorie.
146. Conform prevederilor art.78 alin.(2) Cod penal, în cazul în care instanţa de judecată constată
circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii, pedeapsa complementară prevăzută de lege
pentru infracţiunea săvârşită poate fi înlăturată:
a. numai dacă nu este prevăzută de sancţiunea legii penale ca o pedeapsă
complementară obligatorie;
b. numai dacă aceasta este prevăzută de sancţiunea legii penale ca o pedeapsă
complementară obligatorie;
c. în toate cazurile când sancţiunea legii penale prevede pedeapsa complementară – fie
obligatorie, fie neobligatorie (de alternativă).
147. În faza de executare a pedepsei este operabilă următoarea formă de individualizare a
pedepsei:
a. individualizarea legală;
b. individualizarea judecătorească;
c. individualizarea administrativă.
148. Pentru persoanele care la data săvârşirii infracţiunii erau minori, termenele de prescripţie a
executării pedepsei se reduc:
a. cu o treime;
b. cu două treimi;
c. pe jumătate.
149. În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei:
a. nu pot fi stabilite pedepse complementare;
b. pot fi stabilite pedepse complementare;
c. poate fi stabilită numai pedeapsa complementară - amenda.
150. Durata pe care se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art.90 Cod penal)
constituie pentru persoana condamnată:
a. termen de analiză;
b. termen de verificare a altor fapte penale comise de persoana condamnată;
c. termen de probă/perioadă de probaţiune.
151. Potrivit legii penale a Republicii Moldova, constituie măsură de siguranţă:
a. arestarea preventivă;
b. aducerea silită;
c. confiscarea specială.
152. Nu constituie măsură de siguranţă, potrivit art.98 Cod penal:
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a. castrarea chimică;
b. confiscarea extinsă;
c. expulzarea.
153. Una dintre condițiile aplicării confiscării extinse este ca infracțiunea comisă să se fi realizat:
a. din interes material;
b. cu scop de cupiditate;
c. prin sustragere.
154. Confiscarea extinsă poate fi aplicată față de persoana condamnată pentru comiterea
infracțiunii prevăzute la:
a. art.165 Cod penal (Trafic de ființe umane);
b. art.190 Cod penal (Escrocherie);
c. art.191 Cod penal (Delapidarea averii străine).
155. Prelungirea termenului de aplicare a măsurii de constrângere cu caracter medical se face în
baza unui control privind necesitatea aplicării acestei măsuri, efectuat cel puţin o dată:
a. la 3 luni;
b. la 6 luni;
c. la 12 luni.
156. În cazurile în care bunurile utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni
nu mai există:
a. confiscarea specială este înlocuită prin amendă;
b. se dispune urmărirea patrimoniului;
c. se confiscă contravaloarea bunurilor specificate.
157. Actul de împăcare este:
a. cauză care înlătură răspunderea penală;
b. circumstanţă care determină încetarea urmăririi penale;
c. atât o cauză care înlătură răspunderea penală, cât şi o circumstanţă care determină
încetarea urmării penale.
158. Împăcarea părţilor (art.109 Cod penal) este posibilă în cazul săvârşirii de către un adult a
unei infracţiuni:
a. uşoare sau mai puţin grave;
b. uşoare, mai puţin grave sau grave;
c. uşoare, mai puţin grave, grave sau deosebit de grave.
159. Graţierea este:
a. cauză care înlătură consecinţele condamnării;
b. cauză care înlătură răspunderea penală;
c. atât o cauză care înlătură răspunderea penală, cât şi o cauză care înlătură consecinţele
răspunderea penală.
160. Graţierea se poate aplica persoanelor care au săvârşit asupra minorilor:
a. infracţiunea de viol;
b. infracțiunea de incest;
c. infracţiunea de violență în familie.
161. Pentru persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă, împăcarea se face:
a. de către reprezentanţii lor legali;
b. de către ele personal;
c. de către ele, cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
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162. Antecedentele penale:
a. influenţează asupra aprecierii faptei săvârşite de făptuitor drept o recidivă;
b. reprezintă un semn calificativ a unor componenţe concrete ale infracţiunii;
c. nu sunt un obstacol pentru aplicarea instituţiei liberării de răspundere penală.
163. Persoanele condamnate la închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave se
consideră ca neavând antecedente penale, dacă, după executarea pedepsei, au expirat:
a. 6 ani;
b. 8 ani;
c. 10 ani.
164. Anularea tuturor incapacităţilor şi decăderilor în drepturi legate de antecedentele penale, este
operantă în cazul:
a. stingerii antecedentelor penale;
b. reabilitării judecătoreşti;
c. atât al stingerii antecedentelor penale, cât şi al reabilitării judecătoreşti.
165. Graţierea nu are efecte:
a. asupra pedepsei, executarea căreia a fost suspendată condiţionat;
b. asupra comutării pedepsei principale cu o pedeapsă mai uşoară;
c. asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.
166. Graţierea poate fi dispusă:
a. de Președintele Republicii Moldova, în mod individual;
b. numai de Parlament, prin lege organică;
c. numai de Parlament, prin lege ordinară.
167. Amnistia postcondamnatorie:
a. înlătură executarea pedepsei pronunţate în măsura în care aceasta nu a fost
executată până la data actului de amnistie;
b. are efecte asupra măsurilor de siguranţă;
c. înlătură alte consecinţe extrapenale ale infracţiunii săvârşite, cum ar fi răspunderea
disciplinară a făptuitorului.
168. Una din etapele alegerii normei penale pentru calificarea infracţiunii este:
a. determinarea tuturor componenţelor de infracţiune care ar permite încadrarea
circumstanţelor de fapt stabilite;
b. elaborarea actului aplicativ;
c. judecarea cauzei.
169. Regula de calificare în cazul infracţiunii unice complexe constă în aplicarea:
a. unei singure norme din Partea specială ale Codului penal, cu trimitere la norma din
Partea generală a Codului penal;
b. unei singure norme din Partea specială a Codului penal;
c. regulilor concursului ideal de infracţiuni.
170. Una din trăsăturile concurenţei normelor penale constituie:
a. fapta prejudiciabilă comisă trebuie să fie cuprinsă în întregime de cel puţin două
norme penale;
b. săvârşirea infracţiunii numai prin mai multe acţiuni/inacţiuni infracţionale;
c. fapta prejudiciabilă comisă trebuie să fie cuprinsă în întregime în cel puțin trei norme
penale.
171. Normă generală se consideră norma penală care:
a. prevede numai cazurile particulare ale faptei prejudiciabile;
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b. prevede mai multe fapte prejudiciabile;
c. cuprinde un conţinut tipic de infracţiune.
172. Norma specială este norma penală:
a. care prevede mai multe fapte prejudiciabile;
b. cu un conţinut generic de infracţiune;
c. care prevede cazuri particulare ale faptei prejudiciabile.
173. În procesul calificării infracţiunilor, norma generală şi norma specială pot fi aplicate
concomitent:
a. numai în cazul unui concurs ideal de infracţiuni;
b. numai în cazul unui concurs real de infracţiuni;
c. atât în cazul unui concurs real, cât şi în cazul unui concurs ideal de infracţiuni.
174. În cazul concurenţei dintre norma generală şi cea specială se aplică:
a. numai norma specială;
b. numai norma generală;
c. fie norma generală, fie norma specială.
175. În cazul concurenţei dintre o componenţă de infracţiune cu circumstanţe atenuate şi alta cu
circumstanţe agravante, infracţiunea se califică în baza normei:
a. cu circumstanţe atenuante;
b. cu circumstanţe agravante;
c. penale generale.
176. În cazul concurenţei dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante,
infracţiunea se califică în baza normei penale:
a. generale;
b. care prevede o pedeapsă mai aspră;
c. care prevede pedeapsa mai blândă.
177. În cazul concurenţei dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante,
infracţiunea se califică în baza normei penale:
a. care prevede o pedeapsă mai aspră;
b. care prevede o pedeapsă mai blândă;
c. speciale.
178. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre parte şi întreg se efectuează în baza
normei:
a. care cuprinde numai unele părţi din semnele faptei prejudiciabile săvârşite;
b. care cuprinde în întregime toate semnele faptei prejudiciabile săvârşite;
c. care prevede o pedeapsă mai blândă.
179. În cazul infracțiunii de determinare sau înlesnire la sinucidere (art.150 Cod penal),
activitatea de suprimare a vieții trebuie să fie:
a. numai opera sinucigașului;
b. numai opera făptuitorului;
c. poate fi atât opera sinucigașului, cât și opera făptuitorului.
180. Fapta taximetristului care deși observă că clientul coboară din mașină fără a-și recupera
scurta în valoare de 2800 lei uitată pe bancheta din spate, nu-l atenționează și își însușește
ulterior scurta respectivă:
a. formează conținutul infracțiunii de escrocherie;
b. formează conținutul infracțiunii de furt;
c. nu formează obiectul vreunei infracțiuni.
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181. Fapta persoanei care, în schimbul unei sume de bani, ascunde bunuri în valoare de
200.000 lei despre care, în momentul primirii, a aflat că provin din infracțiunea de furt,
reprezintă:
a. complicitate la infracțiunea de furt (art.186 alin.(4) raportat la alin.(5) art.42 Cod penal);
b. dobândirea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală în
proporții mari (art.199 alin.(2) lit. c) Cod penal);
c. favorizarea infracțiunii (art.323 Cod penal).
182. La infracțiunea de obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe (art.3321 Cod
penal):
a. participația este posibilă numai sub forma instigării și complicității;
b. participația este posibilă sub toate formele;
c. nu este posibilă participația penală.
183. Mijloacele din fondurile externe, în cazul infracțiunii prevăzute la art.3322 Cod penal
(Delapidarea mijloacelor din fondurile externe) constituie:
a. obiect material al infracțiunii;
b. produs al infracțiunii;
c. mijloc de comitere a infracțiunii.
184. Fapta de distrugere a documentelor (alin.(1) art.360 Cod penal):
a. este comisă de un subiect general;
b. este comisă în toate cazurile de un subiect special;
c. este comisă din intenție sau din imprudență.
185. Infracțiunea de corupere pasivă săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică
(art.324 alin.(3) lit. a) Cod penal) poate fi imputată față de:
a. consilierul local;
b. procuror;
c. notar.
186. Violența în familie în variantă-tip (alin.(1) art.2011 Cod penal) este:
a. în toate cazurile, o infracțiune cu componență materială;
b. în toate cazurile, o infracțiune cu componență formală;
c. în funcție de modalitatea normativă a faptei prejudiciabile, poate fi atât cu
componență materială, cât și cu componență formală.
187. Subiect al infracțiunii prevăzute la art.269 Cod penal (Încălcarea regulilor privind
menținerea ordinii și securitatea circulației) este:
a. mecanicul de locomotivă;
b. comandantul aeronavei;
c. călărețul.
188. Între alin.(1) art.361 Cod penal (Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea
documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false) și alin.(2) art.218
Cod penal (Falsificarea rețetei sau a altor documente care permit obținerea drogurilor)
există o concurență:
a. dintre o normă generală şi una specială;
b. dintre o normă parte şi una întreg;
c. dintre două norme speciale, dintre care alin.(2) art.218 Cod penal este o normă cu
circumstanţă agravantă.
189. Fapta paznicului unui magazin de a-şi însuşi două cămăşi destinate vânzării (în valoare
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de 1700 lei), constituie:
a. infracţiune de furt (art.186 Cod penal);
b. infracţiune de escrocherie (art.190 Cod penal);
c. infracţiune de delapidare a averii străine (art.191 Cod penal).
190. Fapta persoanei care, după ce este atacată cu un cuţit la ieşirea din blocul în care locuieşte,
revine în imobil şi, fiind dotată cu o armă de foc, trage în direcţia agresorului, nereuşind
însă să-l nimerească:
a. este comisă în legitimă apărare (art.36 Cod penal);
b. este comisă în stare de extremă necesitate (art.38 Cod penal);
c. constituie tentativă la omor intenţionat (art.145 raportat la art.27 Cod penal).
191. În cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe parcursul anului 2020, fără înregistrare,
soldată cu obţinerea unui profit în sumă de 400.000 lei, răspunderea se aplică în baza:
a. art.241 alin.(2) lit. f) Cod penal (Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător
săvârșită cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari);
b. art.244 alin.(1) Cod penal (Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor);
c. concursului de infracţiuni dintre art.241 alin.(2) lit. f) şi art.244 alin.(1) Cod penal.
192. Fapta persoanei care, constatând că i-au fost returnaţi cu titlu de rest mai mulţi bani decât
trebuia să primească, păstrează suma excedentară în cuantum de 250 lei:
a. nu constituie infracţiune;
b. constituie infracţiune de furt (art.186 Cod penal);
c. constituie infracţiune de escrocherie (art.190 Cod penal).
193. Infracţiunea de banditism se consideră consumată din momentul:
a. organizării bandei armate, chiar dacă n-a fost săvârşit niciun atac asupra
persoanelor fizice sau juridice;
b. atacului asupra persoanelor fizice sau juridice;
c. survenirii unor consecinţe determinate.
194. Folosirea situaţiei de serviciu în cazul infracţiunii prevăzute la lit. d) alin.(2) art.191
Cod penal (Delapidarea averii străine săvârşită cu folosirea situaţiei de serviciu)
reprezintă:
a. metodă de comitere a infracţiunii;
b. acţiune adiacentă în cadrul faptei prejudiciabile;
c. ambianţa comiterii infracţiunii.
195. Nu constituie infracţiune comisă prin sustragere:
a. şantajul (art.189 Cod penal);
b. escrocheria (art.190 Cod penal);
c. pungăşia (art.192 Cod penal).
196. Constituie infracţiune cu componenţă materială:
a. art.324 Cod penal (Corupere pasivă);
b. art.326 Cod penal (Traficul de influenţă);
c. art.327 Cod penal (Abuzul de putere sau abuzul de serviciu).
197. Pentru a putea pune în mișcare o cauză penală ce vizează infracțiunea de escrocherie
(art.190 Cod penal):
a. este necesară plângerea prealabilă a victimei;
b. este necesară constatarea de către o instanță civilă a nulității actului juridic încheiat prin
dol;
c. nu este necesară constatarea de către o instanță civilă a nulității actului juridic
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încheiat prin dol.
198. Procurarea instrumentelor sau luarea de măsuri în scopul răpirii unei biciclete aflate într-un
garaj, fără scop de însuşire:
a. constituie pregătire la infracțiunea de răpire a mijlocului de transport (art.1921 alin.(1)
raportat la art.26 Cod penal);
b. constituie pregătire la infracțiunea de răpire a mijlocului de transport săvârşită prin
pătrundere în garaj (art.1921 alin.(2) lit. c) raportat la art.26 Cod penal);
c. nu atrage răspundere penală.
199. Contează la calificare în contextul art.236 Cod penal (Fabricarea sau punerea în
circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false):
a. majorarea sau micşorarea valorii nominale a semnelor băneşti fabricate;
b. scopul fabricării semnelor băneşti;
c. numărul de exemplare de semne băneşti fabricate.
200. Este o infracţiune cu componenţă formală:
a. excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu (art.328 Cod penal);
b. neglijenţa în serviciu (art.329 Cod penal);
c. falsul în acte publice (art.332 Cod penal).
201. Reprezentantul statului în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului este, în
sensul alin.(2) art.123 Cod penal, o persoană publică, făcând parte din categoria de:
a. funcţionari publici;
b. persoane autorizate sau învestite de stat să presteze în numele acestuia servicii publice;
c. persoane autorizate sau învestite de stat să îndeplinească activităţi de interes public.
202. Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de
acordare a despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare (art.239 Cod penal) este în toate cazurile
o infracţiune:
a. prelungită;
b. continuă;
c. de rezultat.
203. Fapta persoanei care stropeşte cu benzină victima, spunându-i că o va incendia,
urmată de aprinderea unei brichete în acest scop, constituie:
a. infracţiune de ameninţare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a
sănătăţii (art.155 Cod penal);
b. tentativă la omor intenţionat (art.145 alin.(1) raportat la art.27 Cod penal);
c. tentativă la omor intenţionat săvârşit cu deosebită cruzime (art.145 alin.(2) lit. j)
raportat la art.27 Cod penal).
204. Subiect al infracțiunii prevăzute la art.312 Cod penal (Declaraţia mincinoasă, concluzia
falsă sau traducerea incorectă) poate fi:
a. orice parte în proces;
b. doar martorul;
c. martorul, partea vătămată, specialistul, expertul, traducătorul sau interpretul.
205. Infracţiunea de raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (art.174
Cod penal):
a. poate fi reţinută în concurs ideal cu infracţiunea de viol săvârşită cu bună ştiinţă asupra
unui
minor (art.171 alin.(2) lit. b) Cod penal);
b. poate fi comisă şi de un făptuitor minor;
24

c. este comisă numai de un făptuitor care a atins majoratul.
206. Între infracţiunea prevăzută la art.328 Cod penal (Excesul de putere sau depăşirea
atribuţiilor de serviciu) şi cea de la alin.(3) art.1661 Cod penal (Tortura) există o
concurenţă:
a. dintre o normă generală şi una specială;
b. dintre o normă parte şi una întreg;
c. dintre două norme speciale, dintre care alin.(3) art.1661 Cod penal este o normă cu
circumstanţă agravantă.
207. Constituie modalitate normativă a infracţiunii de huliganism (art.287 Cod penal):
a. acţiunile intenţionate care exprimă o lipsă vădită de respect faţă de societate;
b. acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism;
c. acostarea jignitoare în locurile publice a persoanei fizice.
208. Constituie obiect material al infracţiunii de tulburare de posesie (art.193 Cod penal):
a. un teren;
b. un aeroport;
c. un mijloc de transport.
209. În cazul infracţiunii de trafic de influenţă (art.326 Cod penal):
a. remuneraţia ilicită primită constituie obiect material al infracţiunii;
b. actul pentru a cărui îndeplinire se trafichează influenţa trebuie să fie în exclusivitate legal;
c. fapta poate fi săvârşită după îndeplinirea actului de către persoana publică asupra
căreia făptuitorul pretinde că ar avea influenţă.
210. Pentru a reține la calificare infracțiunea de escrocherie în variantă-tip (art.190 alin.(1) Cod
penal), este necesară producerea:
a. daunelor care depășesc proporțiile mici, însă nu ating daunele considerabile;
b. daunelor considerabile;
c. urmărilor grave.
211. Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă, infracţiune prevăzută la
art.312 Cod penal:
a. poate fi săvârşită în cadrul unei comisii rogatorii;
b. poate fi comisă şi cu intenţie indirectă;
c. este întotdeauna producătoare de urmări prejudiciabile.
212. Între art.166 Cod penal (Privaţiunea ilegală de libertate) şi art.164 Cod penal
(Răpirea unei persoane) există:
a. concurenţă dintre o parte şi un întreg;
b. concurenţă dintre o normă generală şi una specială;
c. concurenţă dintre două norme speciale.
213. Fapta celuia care, cu bună ştiinţă, pune la dispoziţia unei persoane mijlocul de transport
care îi aparţine cu drept de proprietate, pentru ca aceasta să se poată deplasa în diverse
locuri pentru a presta clienţilor servicii sexuale:
a. nu constituie infracţiune;
b. constituie infracţiune de proxenetism (art.220 Cod penal);
c. constituie complicitate la proxenetism (art.220 raportat la alin.(5) art.42 Cod penal).
214. Persoana juridică nu poate fi subiect al infracţiunii prevăzute la:
a. art.239 Cod penal (Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a
împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizaţiei de
asigurare);
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b. art.241 Cod penal (Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător);
c. art.243 Cod penal (Spălarea banilor).

215. Folosirea unui permis de conducere auto falsificat, în mod sistematic constituie:
a. o singură infracțiune de folosire a documentelor oficiale (art.361 alin.(1) Cod penal) în
formă simplă;
b. o singură infracțiune de folosire a documentelor oficiale (art.361 alin.(1) Cod penal)
în formă prelungită;
c. un concurs real dintre atâtea infracțiuni de folosire a documentelor oficiale, câte acțiuni
efective de folosire au fost realizate.
216. Fapta expertului tehnic de a solicita unei părţi dintr-un dosar civil întreţinerea de raporturi
sexuale în schimbul întocmirii unui raport de expertiză favorabil acesteia, constituie:
a. hărţuire sexuală (art.173 Cod penal);
b. corupere pasivă (art.324 Cod penal);
c. abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327 Cod penal).
217. Internarea ilegală într-o instituție psihiatrică în variantă-tip (alin.(1) art.169 Cod penal)
este în toate cazurile o infracțiune:
a. de rezultat;
b. de pericol;
c. prelungită.
218. În cazul infracţiunii prevăzute la art.323 Cod penal (Favorizarea infracţiunii):
a. trebuie să existe o înţelegere între autorul faptei prevăzute de legea penală şi
favorizator, anterior săvârşirii acelei fapte;
b. favorizatorul nu trebuie să aibă calitatea de participant la săvârşirea faptei prevăzute
de legea penală pe care o tăinuieşte;
c. forma de vinovăţie poate fi intenţia indirectă.
219. Infracţiunea de provocare ilegală a avortului (art.159 Cod penal) poate fi săvârşită:
a. de un medic care nu are studii medicale superioare speciale;
b. de către femeia însărcinată care sie însăşi îşi întrerupe sarcina;
c. fără consimţământul femeii însărcinate.
220. Există infracţiune de viol (art.171 Cod penal), dacă raportul sexual a fost realizat prin:
a. înşelăciune;
b. ameninţarea cu răspândirea unor ştiri defăimătoare despre persoană;
c. profitare de imposibilitatea persoanei de a se apăra.
221. Reieşind din dispoziţia art.287 Cod penal, huliganismul nu poate fi:
a. săvârşit în baza unor relaţii ostile dintre victimă şi făptuitor;
b. habitual;
c. nepopulat.
222. La delimitarea infracţiunii de vătămare intenţionată gravă a integrității corporale sau a
sănătăţii care a provocat decesul victimei (alin.(4) art.151 Cod penal) de omorul
intenţionat (art.145 Cod penal) nu poate fi luat drept criteriu:
a. numărul loviturilor aplicate;
b. caracterul mijloacelor aplicate;
c. durata perioadei de la cauzarea plăgii până la momentul decesului victimei.
223. Poate fi comisă cu intenţie indirectă infracţiunea de:
a. tratament inuman sau degradant (alin.(1) art.1661 Cod penal);
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b. sclavie şi condiţii similare sclaviei (art.167 Cod penal);
c. muncă forţată (art.168 Cod penal).

224. Dacă persoana publică recurge la folosirea efectivă a armei prin tragerea de focuri, fără
respectarea regulilor de aplicare a acesteia, însă în lipsa intenţiei de a cauza dureri sau
suferinţe fizice sau psihice, cele comise se vor încadra în baza:
a. lit. b) alin.(2) art.328 Cod penal, adică exces de putere sau depăşirea atribuţiilor
de serviciu însoţite de aplicarea armei;
b. lit. d) alin.(2) art.1661 Cod penal, adică tratament inuman sau degradant săvârşit prin
folosirea armei;
c. lit. d) alin.(4) art.1661 Cod penal, adică tortura săvârşită prin folosirea armei.

225. Extorcarea efidrinei (entitate catalogată ca precursor) urmează a fi încadrată în baza:
a. art.2174 Cod penal (Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor);
b. art.189 Cod penal (Şantajul);
c. art.2172 Cod penal (Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării
drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora).
226. Reţinerea unei persoane de către ofiţerul de urmărire penală cu nerespectarea temeiurilor
prevăzute de art.166 Cod de procedură penală, constituie o varietate a depăşirii vădite a
limitelor drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, care necesită a fi încadrată în baza:
a. alin.(1) art.328 Cod penal, adică exces de putere;
b. alin.(1) art.308 Cod penal, adică reţinerea ilegală;
c. concursului de infracţiuni dintre alin.(1) art.308 şi alin.(1) art.328 Cod penal.
227. Violența în familie, care a cauzat vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății
soldată cu decesul victimei (alin.(4) art.2011 Cod penal) ca infracţiune complexă, absoarbe
în conţinutul său:
a. omorul intenționat (art.145 Cod penal);
b. lipsirea de viață din imprudență (art.149 Cod penal);
c. vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății care a provocat
decesul victimei (alin.(4) art.151 Cod penal).
228. Subiect al infracţiunii de tragere cu bună ştiinţă la răspundere penală a unei persoane
nevinovate (art.306 Cod penal) poate fi:
a. procurorul;
b. judecătorul de instrucție;
c. judecătorul.
229. Nu constituie complicitate calificată a infracţiunii de spălare a banilor (art.243 Cod penal):
a. acordarea de sfaturi în vederea comiterii deghizării originii proprietăţii reale a bunurilor
care au o provenienţă infracţională;
b. acordarea de asistenţă în vederea tăinuirii deplasării proprietăţii reale a bunurilor
care au o provenienţă infracţională;
c. acordarea de ajutor în vederea distrugerii bunurilor care au o provenienţă
infracţională.
230. Infracțiunea de fals în declarații (atât în cazul alin.(1), cât și în cazul alin.(2) art.3521 Cod
penal), se comite:
a. cu intenţie directă;
b. fie cu intenție directă, fie cu intenție indirectă;
c. cu imprudenţă exprimată fie în neglijenţă, fie în încredere exagerată.
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231. În cazul infracţiunii de huliganism (art.287 Cod penal), constituie semn obligatoriu al
laturii obiective:
a. situaţia-premisă;
b. modul comiterii infracţiunii;
c. timpul comiterii infracţiunii.
232. La infracţiunea de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu (art.328 Cod penal):
a. legea penală prevede cerinţa unui scop special;
b. victima poate fi doar o persoană fizică;
c. subiectul infracţiunii este calificat (special).
233. Folosirea situaţiei de serviciu poate constitui o activitate omisivă în cazul:
a. art.324 Cod penal (Corupere pasivă);
b. art.327 Cod penal (Abuzul de putere sau abuzul de serviciu);
c. art.332 Cod penal (Falsul în acte publice).
234. În
cazul
infracţiunii
de
dobândire
a
creditului,
împrumutului,
indemnizaţiei/despăgubirii de asigurare prin înşelăciune (art.238 Cod penal), forma
şi tipul vinovăţiei se exprimă în:
a. intenţie directă;
b. intenţie indirectă;
c. intenţie directă sau indirectă.
235. Raportul sexual săvârşit prin constrângere comis de către tată asupra fiicei sale majore
trebuie să adopte soluţia:
a. art.171 alin.(2) lit. b2) Cod penal – viol săvârşit cu bună-ştiinţă asupra unui membru
de familie;
b. art.171 alin.(2) lit. b2) în concurs cu art.201 Cod penal (Incestul);
c. art.171 alin.(1) în concurs cu art.201 Cod penal.

236. Violenţa în contextul infracţiunii de huliganism (art.287 Cod penal) se concretizează în:
a. vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b. vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c. vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
237. Constituie infracţiune cu componenţă materială:
a. art.325 Cod penal (Corupere activă);
b. art.329 Cod penal (Neglijenţa în serviciu);
c. art.332 Cod penal (Falsul în acte publice).
238. Nu constituie obiect material al infracţiunii de contrabandă (art.248 Cod penal):
a. deșeurile nocive;
b. substanţele infecţioase;
c. produsele cu destinaţie dublă.
239. Are corespondenţă în plan contravenţional:
a. traficul de influență (art.326 Cod penal);
b. abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art.327 Cod penal);
c. neglijenţa în serviciu (art.329 Cod penal).
240. În cazul infracțiunii de pornografie infantilă (art.2081 Cod penal), minorul este:
a. protagonistul reprezentărilor pornografice;
b. spectatorul reprezentărilor pornografice;
c. martorul reprezentărilor pornografice.
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241. Linia de demarcaţie dintre art.283 Cod penal (Banditismul) şi art.188 Cod penal
(Tâlhăria) rezidă în:
a. scopul infracţiunii;
b. forma şi tipul de vinovăţie;
c. modalitatea componenţei infracţiunii.
242. Primirea remuneraţiei ilicite în cazul infracţiunii de corupere pasivă (art.324 Cod penal)
este o acţiune:
a. bilaterală;
b. unilaterală;
c. subsidiară.
243. Între art.290 Cod penal (Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau
comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor) şi art.283 Cod penal
(Banditismul) există o concurenţă dintre:
a. normă generală şi una specială;
b. normă parte şi o normă întreg;
c. două norme speciale.
244. Cel care, prin ameninţare cu o armă de foc, constrânge concomitent două persoane să-i
remită banii aflaţi asupra lor, săvârşeşte:
a. două infracţiuni de tâlhărie, aflate în concurs ideal;
b. o singură infracţiune de şantaj, în formă agravată;
c. o singură infracţiune de tâlhărie, în formă agravată.
245. Autodenunţarea cumpărătorului de influenţă, ştiind că organului de urmărire penală îi
este cunoscut despre infracţiunea pe care a comis-o (art.326 alin.(11) Cod penal),
constituie:
a. circumstanţă de atenuare a pedepsei, fiind operabilă lit. f) alin.(1) art.76 Cod penal;
b. cauză care înlătură caracterul penal al faptei;
c. cauză specială de liberare de răspundere penală.
246. Fapta persoanei publice de a pretinde şi primi remuneraţia ilicită după îndeplinirea parţială a
unui act care intră în competenţa funcţională a acesteia, dar înainte de finalizarea lui,
constituie:
a. infracţiune de corupere pasivă (art.324 Cod penal);
b. infracţiune de abuz de putere sau abuz în serviciu (art.327 Cod penal);
c. contravenţie de primire de recompensă nelegitimă sau de folos material
(art.315 Cod contravenţional).
247. Autor al infracţiunii de trafic de influenţă (art.326 Cod penal) poate fi:
a. doar o persoană publică care are influenţă asupra factorului de decizie;
b. doar persoana publică cu atribuţii de control;
c. orice persoană care susţine că are influenţă asupra unui factor de decizie.
248. În cazul infracţiunii de neglijenţă în serviciu (art.329 Cod penal), subiectul infracţiunii
încalcă:
a. obligaţiile profesionale;
b. obligaţiile de serviciu;
c. atât obligaţiile profesionale, cât şi obligaţiile de serviciu.
249. Constituie metodă – semn obligatoriu al laturii obiective a infracțiunii de trecere
ilegală a frontierei de stat (art.362 Cod penal):
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a. coruperea inspectorului vamal;
b. sustragerea de la control vamal efectuat la trecere;
c. folosirea frauduloasă a documentelor de trecere a frontierei.
250. Potrivit legii penale a Republicii Moldova, violenţa în familie (art.2011 Cod
penal) este o infracţiune:
a. contra vieţii şi sănătăţii persoanei;
b. contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei;
c. contra familiei şi minorilor.
251. Infracţiunea de jaf (art.187 Cod penal) se consideră consumată:
a. din momentul atacului asupra persoanei în scopul sustragerii bunurilor, cu aplicarea
violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate, ori cu ameninţarea aplicării unei
asemenea violenţe;
b. din momentul în care făptuitorul, intrând în posesia ilegală asupra bunurilor altei
persoane,
obţine posibilitatea reală de a se folosi şi a dispune de acestea la dorinţa sa;
c. din momentul începerii acţiunii de sustragere a bunurilor altei persoane, chiar dacă
făptuitorul nu a avut posibilitatea reală de a se folosi şi a dispune de bunurile vizate la
dorinţa sa.
252. Fapta unei persoane care, în scopul întreţinerii de raporturi sexuale neconsimţite, nu îi
permite victimei să părăsească locuinţa decât după momentul în care, după încercări
repetate, nu a reuşit să întreţină un raport sexual cu aceasta, constituie:
a. tentativă la viol (art.171 raportat la art.27 Cod penal);
b. privaţiune ilegală de libertate (art.166 Cod penal);
c. privaţiune ilegală de libertate (art.166 Cod penal) în concurs cu tentativă la viol
(art.171 raportat la art.27 Cod penal).
253. În cazul în care X imobilizează victima, iar Y întreţine raporturi sexuale forţate cu
aceasta, fapt despre care s-au înţeles în prealabil:
a. ambii au calitatea de coautori la infracţiunea de viol;
b. X are calitatea de complice la viol, iar Y are calitatea de autor la această infracţiune;
c. X are calitatea de autor la infracţiunea de privaţiune ilegală de libertate, iar Y are
calitatea de autor la infracţiunea de viol.
254. Constituie obiect material al infracţiunii de furt (art.186 Cod penal):
a. un animal domestic lăsat pe păşune fără pază;
b. un bun mobil incorporal;
c. un bun mobil abandonat.
255. Persoana care a săvârșit pentru prima oară infracțiunea de conducere a mijlocului de
transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de
alte substanțe (art.2641 alin.(1) Cod penal):
a. poate fi liberată de răspundere penală cu tragere la răspundere contravențională în
cazurile în care şi-a recunoscut vina;
b. poate fi liberată de răspundere penală cu tragere la răspundere contravențională,
indiferent dacă şi-a recunoscut vina;
c. nu poate fi liberată de răspundere penală cu tragere la răspundere contravențională.
256. Fapta persoanei care pretinde neîntemeiat că deţine calitatea de detectiv particular,
fără a efectua un act în virtutea acesteia:
a. nu este prevăzută de legea penală;
b. constituie infracţiune de uzurpare de calităţi oficiale (art.351 Cod penal);
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c. constituie tentativă la infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale (art.351 raportat la

art.27 Cod penal).
257. Fapta majorului care promite unei minore în vârstă de 15 ani că la împlinirea majoratului
se va căsători cu ea, întreţinând acte de penetrare bucală cu aceasta:
a. nu este prevăzută de legea penală;
b. constituie raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (art.174 Cod
penal);
c. constituie acţiuni violente cu caracter sexual săvârşite cu bună ştiinţă asupra unui minor
(art.172 alin.(2) lit. b) Cod penal).
258. Dacă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvârşită din imprudenţă a
degenerat în deces sub formă de moarte cerebrală, cele comise trebuie încadrate în
conformitate cu:
a. art.157 Cod penal, adică vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
cauzată din imprudenţă;
b. art.157 în concurs cu art.149 Cod penal, adică vătămare gravă ori medie a integrităţii
corporale sau a sănătăţii, cauzată din imprudenţă şi lipsirea de viaţă din imprudenţă;
c. art.149 Cod penal, adică lipsire de viaţă din imprudenţă.
259. Infracţiunea de corupere activă (art.325 Cod penal):
a. se poate reţine numai dacă există corelativ şi infracţiunea de corupere pasivă
(art.324 Cod penal);
b. se poate reţine, indiferent dacă există corelativ şi infracţiunea de corupere pasivă
(art.324 Cod
penal);
c. nu se poate reţine în concurs cu infracţiunea de cumpărare de influenţă (art.326 alin.(11)
Cod penal).
260. Este pasibil de răspundere penală pentru favorizarea infracţiunii (art.323 Cod penal):
a. fratele făptuitorului;
b. unchiul făptuitorului;
c. bunicul făptuitorului.
261. Pretinderea remuneraţiei ilicite în cazul infracţiunii de luare de mită (art.333 Cod penal)
este o acţiune:
a. bilaterală;
b. unilaterală;
c. subsidiară.
262. Nu reprezintă consecinţă a infracţiunii de punere în exploatare a mijloacelor de
transport cu defecte tehnice vădite (art.265 Cod penal):
a. daunele în proporţii mari;
b. vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c. vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
263. În cazul lipsirii de viaţă din imprudenţă:
a. este posibilă instigarea şi complicitatea;
b. nu este posibilă instigarea şi complicitatea;
c. raportul de cauzalitate nu trebuie dovedit, întrucât acesta rezultă din materialitatea faptei.
264. La art.326 Cod penal se incriminează traficul de influenţă:
a. neoneros;
b. oneros;
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c. atât oneros, cât şi neoneros.
265. Pentru a opera clauza de impunitate prevăzută la art.201 alin.(2) Cod penal
(Incestul), este necesar ca făptuitorii, la momentul comiterii faptei:
a. să nu fi împlinit vârsta de 18 ani;
b. să nu aibă o diferenţa de vârstă între ei mai mare de 2 ani;
c. să nu fi împlinit vârsta de 18 ani şi diferenţa de vârstă între ei să nu fie mai mare de 2
ani.
266. În cazul infracțiunii prevăzute la art.264 alin.(1) Cod penal (Încălcarea regulilor de
securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana
care conduce mijlocul de transport):
a. împăcarea înlătură răspunderea penală;
b. nu este necesar ca prin fapta săvârșită să se producă o urmare prejudiciabilă;
c. pornirea urmării penale este condiționată de depunerea plângerii prealabile a victimei.
267. Dacă traficul de fiinţe umane se săvârşeşte cu o deosebită cruzime (lit. g) alin.(2)
art.165 Cod penal), atunci obiectul juridic secundar este reprezentat de relaţiile sociale
cu privire la:
a. integritatea corporală a persoanei;
b. sănătatea persoanei;
c. integritatea fizică sau psihică a persoanei.
268. Nu poate fi reţinută la încadrare lit. b) alin.(2) art. 145 Cod penal „din interes material”,
atunci când omorul este săvârşit:
a. în legătură cu nedorința victimei de a executa, faţă de făptuitor, obligaţiunile
patrimoniale;
b. în scopul de a obţine suma asigurată;
c. în scopul neachitării datoriei.
269. În cazul infracţiunii de încălcare din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a
asistenţei medicale (art.213 Cod penal), participaţia penală:
a. este posibilă numai sub forma instigării;
b. este posibilă numai sub forma complicităţii;
c. nu este posibilă.
270. Omorul săvârşit de către o persoană care anterior a săvârşit un omor intenţionat
prevăzut la alin.(1), incriminat în varianta agravată de la art.145 alin.(2) lit. o) Cod
penal, constituie:
a. pluralitate de rezoluţii infracţionale;
b. pluralitate de infracţiuni;
c. pluralitate de făptuitori.
271. Pot să existe acte preparatorii în cazul infracţiunii de:
a. omor săvârşit în stare de afect (art.147 Cod penal);
b. pruncucidere (art.147 Cod penal);
c. lipsire de viaţă la dorinţa persoanei/eutanasia (art.148 Cod penal).
272. La infracţiunea de încălcare a regulilor de protecţie a muncii (art.183 Cod penal), tentativa:
a. nu este posibilă în nicio împrejurare;
b. este posibilă şi se pedepseşte cu o pedeapsă ce nu depăşeşte jumătate din maximul
prevăzut de art.183 Cod penal;
c. este posibilă şi se pedepseşte cu o pedeapsă ce nu depăşeşte trei pătrimi din maximul
prevăzut de art.183 Cod penal.
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273. La infracţiunea de vătămare intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii
(art.152 Cod penal), pregătirea:
a. este posibilă, însă nu se pedepseşte;
b. este posibilă şi se pedepseşte;
c. nu este posibilă în nicio împrejurare.
274. Infracţiunea de incest (art.201 Cod penal) poate fi comisă:
a. prin acte sexuale de orice natură;
b. doar prin întreţinere de raporturi sexuale;
c. doar de către subiecţi majori (adulţi) de sex diferit.
275. Există subiect special unic în cazul infracţiunii de:
a. pruncucidere (art.147 Cod penal);
b. violenţă în familie (art.2011 Cod penal);
c. corupere pasivă (art.324 Cod penal).

276. Infracţiunea de distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor (art.197 Cod penal)
este o infracţiune:
a. de rezultat;
b. de pericol;
c. complexă.
277. Infracțiunea se săvârșește în formă de tentativă, atunci când:
a. făptuitorul promite unui funcționar că îi va da o sumă de bani pentru grăbirea unei
acțiuni care intră în atribuțiile acestuia, însă ulterior nu îi mai remite banii, considerând
că aceștia nu i se cuvin;
b. făptuitorul îndreaptă pistolul la tâmpla victimei și apasă pe trăgaci, însă din cauza
defecțiunii
armei nu se produce împușcătura;
c. făptuitorul a introdus mâna în buzunarul victimei în vederea sustragerii clandestine a
unor bunuri, însă extrage un bilet de călătorie.
278. Banda armată specifică infracţiunii prevăzute la art.283 Cod penal (Banditismul) este o specie
a:
a. organizaţiei de tip „mafiot”;
b. grupului criminal organizat;
c. organizaţiei criminale.
279. Organizarea intrării ilegale pe teritoriul unui stat a persoanei care nu este cetăţean sau
rezident al acelui stat, prin eludarea de controlul efectuat la trecerea frontierei de stat, în
lipsa scopului obţinerii direct sau indirect a unui folos financiar sau material:
a. constituie organizarea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat (art.362
raportat la alin.(3) art.42 Cod penal);
b. constituie infracţiune de organizare a migraţiei ilegale (art.3621 Cod penal);
c. nu atrage răspundere penală.

280. În cazul infracţiunii de huliganism (art.287 Cod penal), motivul huliganic constituie:
a. semn secundar obligatoriu al laturii subiective, având o natură explicită;
b. semn secundar obligatoriu al laturii subiective, având o natură implicită;
c. semn secundar al laturii subiective, neavând relevanţă la încadrare.
281. Autodenunţarea corupătorului mai înainte ca organul de urmărire penală să fi cunoscut
despre infracţiunea pe care a comis-o (art.325 Cod penal) constituie:
a. cauză de reducere a pedepsei;
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b. cauză care înlătură caracterul penal al faptei;
c. cauză specială de liberare de răspundere penală.
282. Poate constitui obiect material ori produs ale infracţiunii prevăzute la art.361 Cod
penal (Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a
imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false):
a. recipisa semnată de particulari;
b. un contract semnat între doi agenţi economici, nefiind autentificat notarial;
c. certificatul de concediu medical.
283. Cel care răstoarnă scaunul pe care urcase sinucigaşul, care şi-a aşezat o funie în jurul
gâtului, răspunzând prin această acţiune cererii insistente a sinucigaşului:
a. nu va fi tras la răspundere penală, întrucât fapta nu constituie o infracţiune;
b. va răspunde pentru înlesnirea intenționată la sinucidere (art.150 Cod penal);
c. va răspunde pentru omor intenţionat (art.145 Cod penal).
284. Persoana care, fără a fi administrator al bunurilor, înlesneşte acestuia din urmă
sustragerea bunurilor aflate în administrare, va avea calitatea de:
a. coautor la infracţiunea de delapidare a averii străine (lit. b) alin.(2) art.191 Cod penal);
b. complice la infracţiunea de delapidare a averii străine (art.191 raportat la alin.(5)
art.42 Cod penal);
c. autor al infracţiunii de furt (art.186 Cod penal).
285. În cazul infracţiunii de tâlhărie în variantă-tip (alin.(1) art.188 Cod penal):
a. fapta va rămâne la faza tentativei, dacă se aduce atingere numai obiectului juridic secundar;
b. fapta va rămâne la faza tentativei, dacă făptuitorul nu va reuşi să intre în posesia bunurilor;
c. fapta comisă nu poate niciodată să presupună o tentativă, întrucât legiuitorul a
incriminat activitatea infracţională sub formă de fapt tentat.
286. Proprietarul unui bun poate comite cu privire la bunul său:
a. infracţiunea de furt (art.186 Cod penal);
b. infracţiunea de distrugere sau deteriorare intenționată a bunurilor (art.197 Cod penal);
c. infracţiunea de samavolnicie (art.352 Cod penal).
287. O persoană aflată în pădure, căreia îi iese pe neaşteptate în cale un lup şi care, pentru a
scăpa, pătrunde în locuinţa pădurarului în absenţa lui:
a. comite violare de domiciliu în condiţiile stării de extremă necesitate (art.38 Cod
penal);
b. comite violare de domiciliu în condiţiile cazului fortuit (art.20 Cod penal);
c. comite violare de domiciliu în condiţiile riscului întemeiat (art.40 Cod penal).
288. Infracţiunea de spălare a banilor (art.243 Cod penal):
a. în oricare din formele sale, poate fi comisă şi prin inacţiune;
b. nu poate să existe, dacă anterior nu s-a comis o infracţiune principală;
c. este, în toate cazurile, comisă de o persoană juridică.
289. Relevanţă juridico-penală pentru incidenţa indicatorului „dereglare îndelungată a
sănătăţii” (art.152 Cod penal) are:
a. caracterul succesiv al zilelor de îngrijiri medicale;
b. internarea victimei într-o instituţie medico-sanitară;
c. circumstanța potrivit căreia, îngrijirea medicală se face de către un lucrător medical.
290. Efectuarea percheziţiei de către ofiţerul de urmărire penală în timpul nopţii, în lipsa
delictului flagrant care s-a soldat cu daune în proporții considerabile drepturilor și
intereselor persoanei fizice, constituie:
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a. abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327 Cod penal);
b. exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu (art.328 Cod penal);
c. abatere disciplinară.
291. Reprezintă pericol pentru viaţă, prin urmare constituie vătămare gravă a integrităţii
corporale sau a sănătăţii:
a. traumatismul în regiunea organelor genitale feminine;
b. arsura termică de gradul II cu antrenarea a 20% din suprafaţa corpului;
c. hematom subdural.
292. În sarcina proprietarului unei vile care îşi încercuieşte imobilul cu un gard electric (în
scopul de a-l proteja de hoţi), ce este atins din greşeală de un copil cu vârstă fragedă,
urmare a căreia decedează, se va reţine:
a. infracţiunea de omor intenţionat cu intenţie indirectă (art.145 Cod penal);
b. infracţiunea de lipsire de viaţă din imprudenţă (art.149 Cod penal);
c. inexistenţa infracţiunii, ca urmare a constatării neglijenţei minorului.
293. Tentativa este posibilă la infracţiunea de:
a. tâlhărie (art.188 Cod penal);
b. escrocherie (art.190 Cod penal);
c. pungăşie (art.192 Cod penal).
294. În sensul lit.b) alin.(2) art.209 Cod penal (Atragerea minorilor la consumul ilegal de
substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similar), sintagma
„cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei” desemnează:
a. vătămarea neînsemnată;
b. vătămarea neînsemnată sau vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c. vătămarea neînsemnată, vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a
sănătăţii.
295. Latura subiectivă a infracţiunilor specificate la alin.(1) art.327 Cod penal (Abuzul de
putere sau abuzul de serviciu) şi alin.(1) art.328 Cod penal (Excesul de putere sau
depăşirea atribuţiilor de serviciu) se caracterizează prin:
a. intenţie directă;
b. intenţie indirectă;
c. intenţie directă sau indirectă.
296. În conținutul urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii de evaziune fiscală a
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor (art.244 Cod penal) intră:
a. prejudiciul patrimonial efectiv;
b. venitul ratat;
c. prejudiciul moral.
297. Ameninţarea cu aplicarea violenţei în cazul alin.(1) art.287 Cod penal (Huliganismul) poate
fi:
a. atât periculoasă, cât şi nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea victimei;
b. doar nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea victimei;
c. doar periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei.
298. Dobândirea creditului în anul 2019 (fără scop de cupiditate), în baza unui certificat de
salarizare fals eliberat de o societate comercială, care a avut drept rezultat cauzarea de
daune instituţiei financiare în mărime de 20.000 lei:
a. nu atrage răspundere penală;
b. constituie infracţiune de dobândire a creditului prin înşelăciune (art.238 Cod penal);
c. constituie infracţiune de cauzare de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de
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încredere (art.196 Cod penal).
299. Cel mai relevant criteriu de demarcaţie dintre lit. d) alin.(2) art.190 Cod penal
(Escrocheria săvârşită cu folosirea situaţiei de serviciu), pe de o parte, şi art.327 Cod
penal (Abuzul de putere sau abuzul de serviciu), pe de altă parte, rezidă în:
a. scopul activităţii infracţionale;
b. motivul activităţii infracţionale;
c. subiectul infracţiunii.
300. În cazul infracţiunii prevăzute la art.256 Cod penal (Primirea unei remuneraţii ilicite
pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei), extorcarea remuneraţiei
ilicite constituie:
a. acţiune prejudiciabilă în conţinutul variantei-tip a infracţiunii;
b. acţiune prejudiciabilă în conţinutul variantei agravate a infracţiunii;
c. metodă de comitere a faptei prejudiciabile.
301. Spelunca, utilizată în art.219 Cod penal (Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru
consumul drogurilor sau etnobotanicelor), constituie:
a. obiectul material al infracţiunii;
b. obiectul imaterial al infracţiunii;
c. locul de săvârşire a infracţiunii.
302. Prin „opunere de rezistenţă” în sensul art.287 Cod penal (Huliganismul) se are în vedere:
a. ignorarea cerinţelor persoanelor care curmă actele huliganice;
b. împotrivirea concludentă faţă de persoanele care curmă actele huliganice;
c. intervenţia fizică faţă de persoanele care curmă actele huliganice.
303. Infracţiunea de dezordine în masă (art.285 Cod penal) este o infracţiune ce atentează la:
a. securitatea publică;
b. ordinea publică;
c. securitatea de stat.
304. Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale (art.284 Cod penal) constituie
infracţiune cu componenţă:
a. materială;
b. formală;
c. formal-materială.
305. Subiect al infracţiunii de păstrare neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor (art.291 Cod
penal) poate fi:
a. doar persoana care deţine autorizaţia de păstrare a armelor de foc;
b. doar persoana care nu deţine autorizaţia de păstrare a armelor de foc;
c. atât persoana care deţine, cât şi persoana care nu deţine autorizaţia de păstrare a
armelor de foc.
306. Cel care determină mama copilului nou-născut la săvârşirea infracţiunii de
pruncucidere, răspunde în calitate de instigator (art.42 alin.(4) Cod penal) la
infracţiunea de:
a. pruncucidere (art.147 Cod penal);
b. omor intenţionat (art.145 alin.(1) Cod penal);
c. omor intenţionat săvârşit cu bună ştiinţă asupra unui minor (art.145 alin.(2) lit. e) Cod
penal).
307. Folosul pe care făptuitorul intenţionează să-l dobândească prin săvârşirea infracţiunii de
şantaj (art.189 Cod penal) este de ordin:
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a. patrimonial;
b. nepatrimonial;
c. atât patrimonial, cât şi nepatrimonial.
308. Culegerea ilegală de informaţii, ocrotite de lege, despre viaţa personală ce constituie secret
personal sau familial al altei persoane, fără consimţământul ei, constituie încălcarea
inviolabilităţii vieţii personale (art.177 Cod penal) în variantă agravată, dacă se săvârşeşte:
a. prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu;
b. prin simulare de calităţi oficiale;
c. prin violenţă.
309. Actele de violenţă intenţionate care au cauzat victimei o dereglare a aparatului locomotor
pe o durată de 21 zile constituie:
a. vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art.151 Cod penal);
b. vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art.152 Cod penal);
c. contravenţie.
310. Pentru a se realiza conţinutul constitutiv al infracţiunii de hărţuire sexuală (art.173 Cod
penal), ameninţarea, constrângerea sau şantajul trebuie să se comită în scopul:
a. de a determina o persoană să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu;
b. de a determina o persoană la acţiuni cu caracter sexual nedorite;
c. de a determina o persoană să se prostitueze.
311. În cazul infracţiunii prevăzute la art.175 Cod penal (Acţiuni perverse), victima este:
a. un minor;
b. un minor ce nu a împlinit vârsta de 14 ani;
c. un minor ce nu a împlinit vârsta de 16 ani.
312. Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale
criminală, săvârşite sub formă de îndeletnicire (art.199 alin.(2) lit. b) Cod penal),
presupune că făptuitorul a săvârşit:
a. de, cel puţin, două ori dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că
au fost obţinute pe cale criminală;
b. de, cel puţin, trei ori dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că
au fost obţinute pe cale criminală;
c. timp de mai bine de un an, dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că
au
fost obţinute pe cale criminală.
313. Nu constituie obiect material al infracţiunii de răpire a mijlocului de transport
(art.1921 Cod penal):
a. motoreta;
b. motocicleta;
c. troleibuzul.
314. Cel care, contrar voinței victimei, o ține în captivitate timp de 5 zile cu ocazia unor acțiuni
de exorcizare, în rezultatul cărora victima decedează din cauza lipsei aportului hidric și
alimentar, va răspunde pentru:
a. omor intenționat (art.145 Cod penal);
b. lipsire de viață din imprudență (art.149 Cod penal);
c. privațiune ilegală de libertate care a provocat din imprudență decesul victimei (alin.(3)
art.166 Cod penal).
315. Fapta salariatului unei instituţii publice de a intra fără drept în arhiva acesteia şi de a lua
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anexele originale la contractul său de muncă, pe care a doua zi le restituie, după ce le
folosise în vederea fotocopierii în scopul depunerii înscrisurilor cu titlu de probe într-un
litigiu referitor la drepturile salariale pe care îl avea cu angajatorul:
a. nu constituie infracţiune;
b. constituie infracţiune prevăzută la art.186 Cod penal (Furt);
c. constituie infracţiune prevăzută la art.360 alin.(1) Cod penal (Luarea, sustragerea,
tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau
sigiliilor).
316. Omisiunea cu rea-voinţă a contabilizării unei plăţi, săvârşită în scopul disimulării sau
tăinuirii unor acte de corupţie, constituie:
a. spălarea banilor (art.243 Cod penal);
b. evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor (art.244 Cod penal);
c. fals în documente contabile (art.3351 Cod penal).
317. Infracţiunile contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică (Capitolul XV al Părţii
Speciale a Codului penal) sunt:
a. toate, fără excepţie, săvârşite cu intenţie;
b. săvârşite, după caz, cu intenţie sau din imprudenţă;
c. toate, fără excepţie, săvârşite din imprudenţă.
318. Persoana juridică (cu excepţia autorităţii publice):
a. poate fi subiect în cazul tuturor infracţiunilor de corupţie în sectorul privat (Capitolul
XVI al Părţii Speciale a Codului penal);
b. poate fi subiect doar în cazul unor infracţiuni de corupţie în sectorul privat
(Capitolul XVI al Părţii Speciale a Codului penal);
c. nu poate fi subiect în cazul niciunei infracţiuni de corupţie în sectorul privat (Capitolul XVI
al
Părţii Speciale a Codului penal).
319. Informaţiile false prezentate în cazul infracţiunii prevăzute la art.238 Cod penal
(Dobândirea creditului, împrumutului, indemnizaţiei/despăgubirii de asigurare prin
înşelăciune) se conţin în documente:
a. oficiale;
b. private;
c. după caz, oficiale sau private.
320. Dobândirea ilegală a bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din
zonele cu potenţial arheologic nu agravează răspunderea penală în cazul:
a. jafului (art.187 Cod penal);
b. şantajului (art.189 Cod penal);
c. escrocheriei (art.190 Cod penal).
321. Modul deschis de comitere a sustragerii este specific infracţiunii de:
a. pungăşie (art.192 Cod penal);
b. jaf (art.187 Cod penal);
c. furt (art.186 Cod penal).
322. Infracţiunea de provocare ilegală a avortului (art.159 Cod penal) se deosebeşte de
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii care a condus la
întreruperea sarcinii (alin.(1) art.151 Cod penal) prin:
a. subiectul infracţiunii;
b. consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii;
c. urmarea prejudiciabilă.
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323. Subiectul infracţiunii dispune de calităţi speciale în cazul:
a. încălcării egalităţii în drepturi a cetăţenilor (art.176 Cod penal);
b. împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activității organelor electorale
(art.181 Cod penal);
c. încălcării regulilor de protecţie a muncii (art.183 Cod penal).
324. În cazul art.181 lit. e) Cod penal (Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral
sau a activităţii organelor electorale, soldată cu alte urmări grave), componenţa
infracţiunii este:
a. formală;
b. materială;
c. formal-materială.
325. Scopul special al infracțiunii de ademenire a minorului în scopuri sexuale (art.1751
Cod penal) rezidă în:
a. săvârșirea împotriva minorului a oricărei infracțiuni privind viața sexuală;
b. utilizarea minorului în producerea de imagini ale organelor sexuale, reprezentate de
manieră lascivă sau obscenă;
c. utilizarea minorului în industria pornografică.
326. Între art.236 Cod penal (Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau
a titlurilor de valoare false) şi art.237 Cod penal (Fabricarea sau punerea în circulaţie a
cardurilor sau a altor instrumente de plată false) poate să existe:
a. concurs ideal;
b. concurs real;
c. concurenţa dintre o normă generală şi o normă specială.
327. Pentru a opera clauza de impunitate prevăzută la art.174 alin.(2) Cod penal (Raport sexual
cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani), făptuitorul şi victima trebuie să fie la
nivel apropiat în ceea ce priveşte:
a. vârsta;
b. dezvoltarea fizică şi psihică;
c. vârsta, dezvoltarea fizică şi psihică.
328. Pentru a opera răspunderea penală în conformitate cu lit. b) alin.(2) art.145 Cod penal
(Omor intenţionat săvârşit din interes material) este necesar ca interesul material să apară
la făptuitor:
a. ulterior momentului în care îşi finalizează executarea faptei prejudiciabile de omor;
b. până la terminarea executării faptei prejudiciabile de omor;
c. în momentul apariției intenției recuperării bunurilor făptuitorului, care se aflau ilegal la
victimă.
329. Sintagma prevăzută la lit. c) alin.(2) art.164 Cod penal „cu bună ştiinţă asupra unei femei
gravide” presupune că făptuitorul răpirii unei persoane:
a. cunoaşte despre starea victimei;
b. cunoaşte cu certitudine despre starea victimei;
c. conştientizează semnificaţia socială a faptei pe care o săvârşeşte.
330. Între infracţiunea prevăzută la art.328 Cod penal (Excesul de putere sau depăşirea
atribuţiilor de serviciu) şi cea de la art.309 Cod penal (Constrângerea de a face declaraţii)
poate să se ateste:
a. un concurs ideal de infracţiuni;
b. un concurs real de infracţiuni;
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c. concurenţă dintre o normă parte şi una întreg.
331. În cazul infracţiunii prevăzute la art.213 Cod penal (Încălcarea din neglijenţă a regulilor
şi metodelor de acordare a asistenţei medicale), constituie semn obligatoriu al laturii
obiective:
a. urmările prejudiciabile ale infracţiunii;
b. ambianța comiterii infracţiunii;
c. locul comiterii infracţiunii.
332. Evadarea din locurile de deţinere (art.317 Cod penal) este în toate cazurile o infracţiune:
a. prelungită;
b. continuă;
c. de rezultat.
333. Destinatar al remuneraţiei ilicite în cazul infracţiunii de trafic de influenţă (art.326
alin.(1) Cod penal) este:
a. în exclusivitate traficantul de influenţă;
b. persoana publică ori persoana cu funcţie de demnitate publică (adică, factorul de decizie
pe care îl va influenţa traficantul de influenţă);
c. traficantul de influenţă ori un terţ (o persoană apropiată traficantului de influenţă sau
o persoană care îi va fi utilă în viitor traficantului de influenţă, oferindu-i anumite
contraprestaţii).
334. Situaţia în care femeia însărcinată, fiind într-o stare de tulburare cauzată de consumul de
substanțe cu efect puternic, în timpul travaliului, dar înainte de instalarea vieţii
extrauterine a produsului concepţiei, îi suprimă existența, constituie:
a. faptă care nu este prevăzută de legea penală;
b. omor intenţionat cu bună ştiinţă asupra unui minor, asupra unui membru de familie
(art.145 alin.(2) lit. e), e1) Cod penal);
c. pruncucidere (art.147 Cod penal).
335. La infracţiunea de organizare a migraţiei ilegale (art.3621 Cod penal) forma de vinovăţie
cerută de lege este:
a. intenţia directă sau indirectă;
b. intenţia directă calificată prin scop;
c. dubla formă de vinovăţie.
336. Doar pacientul apare în calitate de victimă a infracţiunii de:
a. neacordare de ajutor unui bolnav (art.162 Cod penal);
b. încălcare din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale
(art.213 Cod penal);
c. neglijenţă în serviciu (art.329 Cod penal).
337. Între infracţiunea prevăzută la art.155 Cod penal (Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii) şi cea de la alin.(1) art.349 Cod penal
(Ameninţarea săvârşită
asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte
datoria obştească) există o concurenţă:
a. dintre o normă generală şi una specială;
b. dintre o normă parte şi una întreg;
c. dintre două norme speciale, dintre care alin.(1) art.349 Cod penal este o normă cu
circumstanţă agravantă.
338. Infracţiunea de neexecutare a hotărârii instanţei de judecată (art.320 Cod penal):
a. poate fi comisă şi din imprudenţă;
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b. poate lua forma unei infracţiuni continue;
c. poate fi comisă, indiferent dacă a fost sau nu săvârşită după aplicarea sancţiunii
contravenţionale.
339. Nesatisfacerea solicitării unei persoane, astfel încât aceasta să fie nevoită să transmită
remuneraţia ilicită în cuantum de 500 euro către persoana publică, pentru a evita lezarea
unor interese legitime sau ilegitime:
a. constituie un caz particular de extorcare a remuneraţiei ilicite (art.324 alin.(2) lit. c)
Cod penal);
b. constituie un caz particular de pretindere a remuneraţiei ilicite (art.324 alin.(1) Cod penal);
c. nu constituie infracţiune.
340. Dacă făptuitorul solicită victimei să-i predea telefonul mobil pe care îl are asupra sa,
ameninţând- o cu un cuţit, şi victima nu se conformează, încadrarea juridică va fi:
a. ameninţare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art.155
Cod
penal);
b. tâlhărie săvârşită cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă
(art.188 alin.(2) lit. e) Cod penal);
c. şantaj săvârşit cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă (art.189
alin.(3) lit. b) Cod penal).
341. Sintagma „în vederea producerii unor consecinţe juridice”, prevăzută la alin.(1) art.3521
Cod penal (Falsul în declaraţii), desemnează:
a. ambianţa comiterii infracţiunii;
b. scopul infracţiunii;
c. urmarea prejudiciabilă.
342. Influenţa imprimată art.326 Cod penal (Traficul de influenţă) nu poate să izvorască din
raporturi:
a. de subordonare;
b. de rudenie ori afinitate;
c. politice.
343. Constituie infracţiune de vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art.151
Cod penal) fapta prejudiciabilă prin care s-a cauzat pierderea:
a. unei proteze;
b. cunoştinţei;
c. graiului.
344. Minorul care a atins vârsta de 16 ani poate fi subiect al infracţiunii de:
a. atragere a minorilor la activitate criminală sau la determinarea lor la săvârşirea unor
fapte imorale (art.208 Cod penal);
b. trafic de influenţă (art.326 Cod penal);
c. corupere pasivă (art.324 Cod penal).
345. Vinovăţia în cazul săvârşirii infracţiunii de înlesnire a evadării (art.318 Cod penal) de
către o persoană ce avea îndatorirea de a păzi pe cel ce a evadat poate îmbrăca:
a. doar forma intenţiei directe;
b. forma intenţiei directe sau indirecte;
c. forma intenţiei sau imprudenţei.
346. Mituitorul constrâns de a transmite remuneraţia ilicită către o persoană care
gestionează o organizaţie comercială (mituit):
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a. va fi tras la răspundere penală conform art.334 Cod penal (Darea de mită), dar va
beneficia de o cauză de reducere a pedepsei;
b. nu va fi tras la răspundere penală, deoarece este incidentă cauza care înlătură caracterul
penal al faptei prevăzută la art.39 Cod penal (Constrângerea fizică sau psihică);
c. nu va fi tras la răspundere penală, deoarece este incidentă o cauză specială de
liberare de răspundere penală.
347. Aplicarea de lovituri minorului (în regiunea craniană) de către unul din părinţi, faptă ce a
avut ca efect pierderea auzului la o singură ureche, constituie:
a. violenţă în familie care a provocat vătămare medie a integrităţii corporale sau a
sănătăţii (art.2011 alin.(2) lit. c) Cod penal);
b. vătămare intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvârșită cu bună
ştiinţă asupra unui minor (art.152 alin.(2) lit. c1) Cod penal);
c. concurs de infracţiuni dintre art.2011 alin.(2) lit. c) Cod penal şi art.152 alin.(2) lit. c1) Cod
penal.
348. Victimă a infracţiunii de pruncucidere (art.147 Cod penal) este:
a. copilul nou-născut, cu condiţia să fie viabil;
b. copilul nou-născut, cu condiţia să fie viu;
c. copilul nou-născut, cu condiţia să fie viu şi viabil.
349. Şantajul (art.189 Cod penal), ca infracţiune complexă, absoarbe în conţinutul său:
a. omorul intenţionat (art.145 Cod penal);
b. răpirea unei persoane (art.164 Cod penal);
c. privaţiunea ilegală de libertate (art.166 Cod penal).
350. În cazul coautoratului la infracţiunea de răpire a unei persoane (art.164 alin.(2) lit. e) Cod
penal), rezoluția infracțională comună se poate forma:
a. doar anticipat momentului săvârșirii infracțiunii;
b. doar concomitent cu momentul săvârșirii infracțiunii;
c. atât anticipat, cât și concomitent cu momentul săvârșirii infracțiunii.
351. În ipoteza în care făptuitorul săvârşeşte în aceeaşi zi mai multe dintre conţinuturile
alternative ale infracţiunii de circulaţie ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau
analoagelor acestora în scop de înstrăinare (art.2171 alin.(2) Cod penal), şi anume
procurarea, păstrarea şi înstrăinarea ilegală a drogurilor, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, se va reţine:
a. un concurs de infracţiuni;
b. unitate legală de infracţiuni;
c. unitate naturală de infracţiune.
352. Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale
criminală (art.199 Cod penal), după obiectul juridic ocrotit, este o infracţiune:
a. contra patrimoniului;
b. contra înfăptuirii justiţiei;
c. economică.
353. Recrutarea şi adăpostirea unui minor, prin ameninţare şi aplicarea violenţei, săvârşită de
doi făptuitori, victima fiind obligată să cerşească, constituie:
a. trafic de copii săvârşit de două sau mai multe persoane (art.206 alin.(3) lit.b1) Cod
penal);
b. atragerea minorilor la activitate criminală și determinarea lor la săvârşirea unor fapte
imorale, săvârşită cu aplicarea violenţei sau ameninţarea aplicării ei (art.208 alin.(3) lit.a)
Cod penal);
c. concurs de infracțiuni dintre art.206 alin.(3) lit.b1) Cod penal și art.208 alin.(3) lit.a) Cod
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penal.
354. În cazul infracţiunii de încălcare a regimului de confidenţialitate a informaţiilor din
declaraţiile de avere și interese personale (alin.(3) art.3301 Cod penal), forma şi tipul
vinovăţiei se exprimă în:
a. intenţie directă;
b. intenţie indirectă;
c. intenţie directă sau indirectă.
355.Documentul oficial autentic nu poate să apară în calitate de obiect material al infracţiunii de
fals în acte publice (art.332 Cod penal), în ipoteza de:
a. falsificare a documentelor prin contrafacere;
b. înscriere în documente oficiale a unor date vădit false;
c. falsificare a documentelor oficiale, presupunând modificarea conţinutului unor documente
oficiale autentice.
356. Intenţia premeditată a omorului unei alte persoane se deosebeşte de omorul intenţionat
săvârşit cu premeditare (lit.a) alin.(2) art.145 Cod penal) după:
a. aspectul temporal;
b. aspectul ideologic;
c. aspectul materializat – trecerea la acte de pregătire.
357. În sensul lit.e) alin.(2) art.187 Cod penal (Jaful), sintagma „cu aplicarea violenţei
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei” desemnează:
a. vătămarea neînsemnată;
b. vătămarea neînsemnată sau vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c. vătămarea medie sau uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
358. Confecţionarea armelor în scopul utilizării acestora în cadrul atacurilor săvârşite de către
membrii unei bande constituie:
a. complicitate la infracţiunea de banditism (art.283 raportat la alin.(5) art.42 Cod penal);
b. infracţiune de purtare, păstrare, procurare, fabricare, reparare sau comercializare ilegală a
armelor şi muniţiilor, sustragerea lor (art.290 Cod penal);
c. infracţiune de banditism (art.283 Cod penal).
359. Infracţiunea prevăzută la alin.(4) art.218 Cod penal (Încălcarea regulilor de circulaţie a
drogurilor) este în toate cazurile:
a. prelungită;
b. continuă;
c. de rezultat.
360.
a.
b.
c.

Doar acţiunea caracterizează fapta prejudiciabilă a infracţiunii de:
abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327 Cod penal);
exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu (art.328 Cod penal);
neglijenţă în serviciu (art.329 Cod penal).

361. Sintagma „în proporţii mari”, prevăzută la alin.(2) art.217 Cod penal (Circulaţia ilegală a
drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, fără scop de înstrăinare) desemnează:
a. parametrii valorici ai urmărilor prejudiciabile;
b. parametrii cantitativi ai obiectului material al infracţiunii;
c. ambianţa comiterii infracţiunii.
362. Între infracţiunea de pruncucidere (art.147 Cod penal) şi lipsirea de viaţă la dorinţa
persoanei/eutanasia (art.148 Cod penal) poate să existe:
a. concurenţă dintre două norme speciale cu circumstanţe atenuante (art.117 lit.b) Cod
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penal);
b. concurenţă dintre două norme speciale cu circumstanţe agravante (art.117 lit.c) Cod penal);
c. concurenţă dintre o parte şi un întreg (art.118 Cod penal).
363. Constituie normă specială în raport cu art.189 Cod penal (Şantajul) în sensul art.116 Cod
penal (Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele generale şi cele
speciale):
a. art.155 Cod penal (Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau
a sănătăţii);
b. art.152 Cod penal (Vătămare intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii);
c. art.2174 Cod penal (Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor).
364. Omorul intenţionat săvârşit cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele
sau ţesuturile victimei (lit.n) alin.(2) art.145 Cod penal) se va reţine la calificare:
a. indiferent dacă făptuitorul va realiza sau nu scopul urmărit;
b. indiferent când a apărut scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau
ţesuturile victimei, înainte de executarea laturii obiective a omorului sau după executarea
acesteia;
c. numai dacă există o legătură de cauzalitate dintre prelevarea organelor sau ţesuturilor
victimei şi decesul acesteia.
365. Acţiunile făptuitorului care intră în posesia a patru anvelope noi de iarnă de la locul lor de
păstrare, înainte de aceasta inducând în eroare şoferul care urmează să transporte acele
anvelope, comunicându-i acestuia că are înţelegere cu proprietarul anvelopelor, se vor
încadra în baza:
a. art.186 Cod penal (Furtul);
b. art.190 Cod penal (Escrocheria);
c. art.196 Cod penal (Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere).
366. Deosebirea dintre consumul de droguri fără prescripția medicului, ca faptă contravenţională
(art.85 Cod contravenţional), de consumul acestora, drept incriminare distinctă în legea
penală prevăzută la alin.(1) art.2175 Cod penal, rezidă în:
a. cantitatea de droguri administrate;
b. exclusivitate în modul public al consumului de droguri;
c. modul public ori locul consumului de droguri.
367. Rudele minorului care-şi exprimă dorinţa de lipsire de viaţă a acestuia, în cazul infracţiunii
prevăzute la art.148 Cod penal (Lipsire de viaţă la dorinţa persoanei/eutanasia):
a. nu vor fi trase la răspundere penală;
b. îndeplinesc rolul juridic de instigator la infracţiunea de eutanasie (art.148 raportat la alin.(4)
art.42 Cod penal);
c. îndeplinesc rolul juridic de complice la infracţiunea de eutanasie (art.148 raportat la
alin.(5) art.42 Cod penal).
368. Scopul special al infracţiunii prevăzute la art.286 Cod penal (Acţiunile care dezorganizează
activitatea penitenciarelor) – scopul terorizării condamnaţilor porniţi pe calea corectării
sau al săvârşirii atacurilor violente asupra administraţiei - nu se atestă în cazul modalităţii
de:
a. organizare a grupurilor criminale;
b. participare activă la grupuri criminale;
c. atac violent asupra administraţiei.
369. Victimă a infracţiunii de lăsare în primejdie (art.163 Cod penal) poate fi persoana care:
a. se află într-o stare periculoasă pentru viaţă;
b. este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza vârstei fragede sau înaintate, a bolii sau
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neputinţei;
c. se află într-o stare periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva
din cauza vârstei fragede sau înaintate, a bolii sau neputinţei.
370. Infracţiunile de tratament inuman sau degradant (art.1661 alin.(1) Cod penal) au în calitate
de urmări prejudiciabile:
a. dureri sau suferinţe fizice ori psihice;
b. dureri sau suferinţe fizice ori psihice puternice;
c. vătămări ale integrităţii corporale sau a sănătăţii de diferit grad.
371. Infracţiunea de tortură (art.1661 alin.(3) Cod penal) poate fi comisă:
a. în exclusivitate cu intenţie directă;
b. atât cu intenţie directă, cât şi cu intenţie indirectă;
c. cu intenţie sau din imprudenţă.
372. Conducătorul mijlocului de transport care omite să acorde ajutor unei victime care a suferit
vătămări ale integrităţii corporale sau a sănătăţii în rezultatul unui accident de circulaţie
cauzat de un terţ (care a părăsit locul faptei) va răspunde pentru:
a. neacordare de ajutor unui bolnav (art.162 alin.(1) Cod penal);
b. lăsarea în primejdie (art.163 alin.(1) Cod penal);
c. părăsirea locului accidentului rutier (art.266 Cod penal).
373. Între infracţiunea prevăzută la art.168 Cod penal (Munca forţată) şi cea de la art.165 Cod
penal (Traficul de fiinţe umane) poate să existe:
a. concurenţă dintre o normă parte şi una întreg;
b. un concurs real de infracţiuni;
c. un concurs ideal de infracţiuni.
374. Infracțiunea de violare a dreptului la secretul corespondenței, săvârșită cu folosirea situației
de serviciu (art.178 alin.(2) lit.a) Cod penal), absoarbe în conţinutul său:
a. abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art.327 Cod penal);
b. excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328 Cod penal);
c. neglijența în serviciu (art.329 Cod penal).
375. În cazul infracţiunii prevăzute la art.172 Cod penal (Acţiuni violente cu caracter sexual):
a. victima, în toate cazurile, trebuie să fie de aceeaşi apartenenţă sexuală cu autorul
infracţiunii;
b. victima poate fi de aceeaşi apartenenţă sexuală sau de apartenenţă sexuală diferită în
raport cu autorul infracţiunii;
c. victima, în toate cazurile, trebuie să fie de apartenenţă sexuală diferită în raport cu autorul
infracţiunii.
376. Dacă în contextul aplicării constrângerii fizice la raport sexual victima a decedat din
imprudenţă, înainte de realizarea propriu-zisă a raportului sexual, cele comise se vor
încadra potrivit:
a. art.27 şi art.171 alin.(3) lit.e) Cod penal, adică tentativă la viol care a provocat din
imprudenţă decesul victimei;
b. art.149 Cod penal, adică lipsirea de viaţă din imprudenţă în concurs cu art.27 şi art.171
alin.(1) Cod penal, adică tentativă la viol în variantă-tip;
c. art.149 Cod penal, adică lipsirea de viaţă din imprudenţă.
377. Infracţiunea de corupere a alegătorilor (art.1811 Cod penal) atentează la:
a. drepturile politice ale cetăţenilor;
b. buna desfăşurare a activităţii în sfera publică;
c. buna desfăşurare a activităţii în sfera privată.
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378. Conţinutul noţiunii „fabricare” consacrată în dispoziţia art.236 Cod penal (Fabricarea sau
punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false) cuprinde:
a. contrafacerea sau alterarea;
b. doar contrafacerea;
c. doar alterarea.
379. Sustragerea mai multor obiecte dintr-o gheretă aflată într-o parcare, cu aceeași ocazie,
obiecte pentru a-l căror transportare făptuitorul face mai multe drumuri în zile diferite,
reprezintă:
a. tot atâtea infracțiuni câte acte au fost necesare pentru transportarea bunurilor;
b. o infracțiune de furt în formă prelungită;
c. o infracțiune de furt în formă continuă.
380. La infracțiunea de neglijență în serviciu (art.329 Cod penal):
a. participația este posibilă numai sub forma instigării și complicității;
b. participația este posibilă sub toate formele;
c. nu este posibilă participația penală.
381.Fapta lui X. care şi-a asmuţit câinele asupra lui Y. şi ca urmare a multiplelor plăgi muşcate,
Y a decedat, constituie:
a. infracţiune de omor intenționat, fiind comisă cu intenţie indirectă (art.145 Cod penal);
b. infracțiune de lipsire de viață din imprudență, întrucât X. nu a prevăzut rezultatul acțiunii
sale (art.149 Cod penal);
c. infracțiune de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății care a
provocat decesul victimei (alin.(4) art.151 Cod penal).
382. Dacă s-a provocat decesul din imprudență a mai multor persoane, la încadrare se va reține:
a. o singură infracţiune de lipsire de viață din imprudență în variant-tip;
b. o singură infracţiune de lipsire de viață din imprudență în varianta agravată;
c. un concurs de infracţiuni de lipsire de viață din imprudență (atâtea infracţiuni câte
persoane au decedat).
383.Fapta de a aplica o lovitură cu un cuţit în zona gâtului ce a avut drept consecinţă producerea
unei plăgi penetrante constituie:
a. vătămare intenționată medie a integrității corporale sau a sănătății, dacă gravitatea a fost
evaluată la 30 de zile de îngrijiri medicale;
b. tentativă la omor intenționat, chiar dacă gravitatea a fost evaluată la 30 de zile de
îngrijiri medicale;
c. vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, dacă leziunile traumatice
au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale, constatându-se prin raportul de expertiză
medico-legală că fapta a pus în pericol viaţă victimei.
384.Fapta celui care îl determină pe cel privat de libertate să evadeze, iar apoi îl ajută prin acte
efective să pună în executare hotărârea luată, constituie:
a. doar infracțiunea de înlesnire a evadării (art.318 Cod penal);
b. instigare la infracțiunea de evadare din locurile de detenție (art.317 raportat la art.42 alin.(4)
Cod penal);
c. concurs între instigarea la evadare din locurile de detenție și înlesnirea evadării.
385. În cazul infracțiunii de violență în familie:
a. subiectul infracțiunii poate fi orice persoană;
b. instigatorul în mod obligatoriu trebuie să fie membru de familie;
c. subiectul infracțiunii poate fi concubinul victimei.
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