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Capitolul I 

Infrac iuni contra persoanei 
 

 
1. Fapta lui X de a ucide la interval de câteva zile 2 persoane 

în locuri diferite i prin mijloace diferite atrage r spunderea penal  
pentru:  

a) omor în form  continuat ; 
b) dou  infrac iuni de omor în concurs real; 
c) o singur  infrac iune de omor calificat. 
 
2. X i Y sunt prieteni de peste 20 de ani, ambii cunosc reci-

proc averile pe care le de in. Într-una din zile, X se gânde te s  
intre în posesia bunurilor lui Y, tiind c  acesta nu are alte rude 
i c  în testament unicul mo tenitor este X. X îi amestec  în b utur  

otrava i a teapt  pân  când Y o va bea, îns , din gre eal , b utura 
o serve te Z, care se afla în vizit  la Y, provocându-i astfel decesul.  

X va r spunde pentru:  
a) infrac iunea de omor calificat (în forma premedit rii) în con-

curs cu tentativ  de omor; 
b) infrac iunea de omor calificat (din interes material); 
c) infrac iunea de omor simplu. 
 
3. Dup  ce X o love te în repetate rânduri pe Y în zona abdo-

minal , aceasta suferind un avort, în persoana lui X poate fi 
re inut  r spunderea pentru:  

a) tentativ  de omor; 
b) tentativ  de omor calificat (asupra unei femei gravide), chiar 

dac  X nu cuno tea starea de graviditate a lui Y; 
c) v t mare corporal , chiar dac  Y necesit  doar 10 zile de îngrijiri 

medicale. 
 
4. V t marea corporal  din culp :  
a) se sanc ioneaz  mai aspru atunci când este s vâr it  asupra a 

3 persoane; 
b) nu se pedepse te în forma tentativei în toate cazurile; 

c) poate fi realizat  în concurs formal cu o infrac iune de omor. 



8 Ionu  Andrei Barbu, Ioan-Mircea David, Selen Murad 

5. Producerea unui prejudiciu estetic:  
a) reprezint  o form  a elementului material, în cazul infrac iunii 

de v t mare corporal ; 

b) trebuie s  fie grav pentru a putea atrage r spunderea penal  

pentru infrac iunea de v t mare corporal , alte condi ii nefiind necesare; 

c) trebuie s  aib  un rezultat permanent pentru a putea atrage 

r spunderea pentru infrac iunea de v t mare corporal . 

 

6. Infrac iunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii:  
a) este o infrac iune contra persoanelor ce poate fi s vâr it  sub 

orice form  de vinov ie; 

b) nu se pedepse te mai aspru atunci când este s vâr it  asupra unui 

minor de 13 ani; 

c) se sanc ioneaz  mai aspru atunci când subiectul pasiv este o 

persoan  incapabil . 

 

7. Inten ia subiectului activ de a ob ine un interes patrimonial:  
a) este caracteristic  i infrac iunii de antaj; 

b) nu este caracteristic  infrac iunii de gestiune frauduloas ; 

c) este specific  infrac iunii de amenin are, atât în forma direct , 

cât i indirect . 

 

8. Elementul material al infrac iunii de violare de domiciliu:  
a) cuprinde doar refuzul de a p r si locuin a la cererea proprieta-

rului; 

b) cuprinde i p trunderea f r  drept într-o locuin , f r  acordul 

proprietarului; 

c) se poate realiza i în cazul în care managerul hotelului p trunde 

f r  drept într-una dintre camerele de hotel care era deja închiriat . 

 

9. În urma unei alterca ii dintre X i Y, Y a fost lovit cu un 
cu it de buc t rie în zona gâtului, iar X a suferit un traumatism 
maxilo-facial ce a necesitat 10 zile de îngrijiri medicale.  

În urma acestei situa ii:  
a) X va r spunde pentru v t mare corporal ; 
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b) Y nu va r spunde pentru tentativ  de omor; 

c) Y va r spunde pentru loviri sau alte violen e. 

 

10. X l-a omorât pe Y dup  ce l-a tâlh rit pe Z. Din admi-
nistrarea probelor, reiese c  Y trecea prin zona în care a avut loc 
tâlh ria, l-a v zut pe X – motiv pentru care a fost lovit de acesta 
cu un ciocan în cap.  

Analizând situa ia de fapt, X va r spunde pentru:  
a) infrac iunea de omor în concurs cu infrac iunea de tâlh rie; 

b) infrac iunea de omor calificat în concurs cu infrac iunea de 

tâlh rie; 

c) infrac iunea de tâlh rie în concurs cu infrac iunea de loviri 

sau v t m ri cauzatoare de moarte. 

 

11. X decide s -i pedepseasc  pe cei doi copii ai s i pentru 
dezordinea pe care au l sat-o în apartament. În acest sens, X îl 
încuie pe Z în baie pentru 2 zile, iar pe W îl închide pe balcon. 
Din cauza temperaturii sc zute de afar , W sufer  o hipotermie 
i decedeaz , iar Z face o criz  de epilepsie în urma c reia î i 

fractureaz  bra ul drept – necesitând îngrijiri medicale pentru o 
perioad  de 100 de zile.  

X va r spunde pentru:  
a) infrac iunea de lipsire de libertate în mod ilegal; 

b) infrac iunea de lipsire de libertate în mod ilegal în concurs cu 

infrac iunea de v t mare corporal ; 

c) doua infrac iuni de lipsire de libertate în mod ilegal, în varian-

ta agravant . 

 

12. În cazul s vâr irii infrac iunii de amenin are:  
a) autorul nu va fi pedepsit cu închisoarea mai mare de 10 ani, 

dac  l-a amenin at pe subiectul pasiv cu moartea; 

b) autorul nu urm re te ob inerea unui interes patrimonial; 

c) autorul nu urm re te doar ob inerea unui interes patrimonial. 

 
13. În cadrul infrac iunii de antaj:  
a) varianta agravant  presupune urm rirea ob inerii unui interes; 
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b) varianta tip poate fi s vâr it  doar în forma inten iei directe; 

c) forma de vinov ie exclude întotdeauna culpa cu prevedere. 

 
14. X i Y îl ucid pe Z, ambii aplicându-i lovituri cu picioarele 

în zona capului. Dup  efectuarea necropsiei, a reie it faptul c  
loviturile lui X sunt cele care i-au cauzat decesul lui Z.  

În acest caz, Y va r spunde pentru:  
a) infrac iunea de omor – în calitate de coautor; 

b) infrac iunea de omor – în calitate de complice; 

c) infrac iunea de loviri sau v t m ri cauzatoare de moarte. 

 

15. Sechestrarea unui minor de 17 ani într-un garaj atrage 
r spunderea penal  a autorului pentru:  

a) infrac iunea de lipsire de libertate în mod ilegal, în varianta tip; 

b) infrac iunea de lipsire de libertate în mod ilegal, în varianta 

agravant ; 

c) infrac iunea de lipsire de libertate în mod ilegal, în varianta 

tip, dac  autorul este un minor în vârst  de 16 ani. 

 

16. Împ carea – ca modalitate de înl turare a r spunderii 
penale:  

a) nu intervine în cazul infrac iunii de în el ciune; 

b) intervine doar în cazul infrac iunilor pentru care punerea în 

mi care a ac iunii penale se realizeaz  la plângere prealabil ; 

c) nu intervine în cazul infrac iunilor de amenin are. 

 

17. În urma divor ului dintre X i Y, fiul celor doi decide s  
se r zbune pe Y pe care-l considera vinovat de destr marea 
familiei. În timpul nop ii, taie frânele autoturismului pe care Y  
îl conduce. Diminea , când Y pleac  la serviciu – observ  în 
apropierea unei curbe c  frânele nu func ioneaz  – moment în 
care vireaz  brusc la dreapta, p r se te zona carosabil  i se 
rostogole te în an ul de pe marginea drumului. În urma acci-
dentului, Y necesit  îngrijiri medicale pentru o perioad  de 90 de 
zile.  



Drept penal. Partea special . Teste-gril  11 

Fiul lui Y va r spunde pentru:  
a) infrac iunea de loviri sau alte violen e; 

b) infrac iunea de omor, în forma tentativei; 

c) infrac iunea de v t mare corporal , având în vedere c  în urma 

traumatismelor suferite Y r mâne paralizat. 

 
18. Inten ia direct  – ca form  a vinov iei:  
a) nu poate exista în cazul infrac iunii de determinare sau înlesnire 

a sinuciderii; 

b) nu exist  întotdeauna în cazul infrac iunii de v t mare corporal ; 

c) nu exist  în cazul infrac iunii de omisiune a sesiz rii. 

 

19. În cazul infrac iunii de h r uire:  
a) tentativa se pedepse te în varianta tip; 

b) ac iunea penal  nu este pus  în mi care din oficiu; 

c) complicitatea este posibil . 

 

20. Poate constitui cel de-al doilea termen al recidivei:  
a) o infrac iune de v t mare corporal  din culp ; 

b) dou  infrac iuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 

c) o infrac iune de antaj a c rei pedeaps  este închisoarea de 1 an. 

 

21. Violarea de domiciliu:  
a) este o infrac iune contra patrimoniului, al c rei obiect material 

este domiciliul; 

b) nu are obiect material; 

c) este o infrac iune în cadrul c reia tentativa este posibil . 

 

22. P trunderea într-o locuin :  
a) nu reprezint  o infrac iune, dac  subiectul activ avea cheile; 

b) poate reprezenta violare de domiciliu, dac  p trunderea se 

face f r  consim mântul proprietarului, chiar i atunci când a fost 

emis un mandat de perchezi ie; 

c) poate reprezenta infrac iunea de violare de domiciliu, dac  p -

trunderea are loc f r  drept, chiar i atunci când subiectul activ este 

proprietarul, iar subiectul pasiv este chiria ul.  
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23. Folosirea unei arme albe pentru a sparge încuietoarea 
locuin ei – lucru ce-i permite lui X s  p trund  în apartamentul 
vecinului s u, va atrage în sarcina acestuia r spunderea pentru:  

a) violare de domiciliu în forma agravant  (de c tre o persoan  

înarmat ), dac  a p truns cu arma în apartament; 

b) violare de domiciliu în varianta tip, dac  X a utilizat arma doar 

pentru deschiderea u ii, nep trunzând cu aceasta în locuin ; 

c) furt calificat. 

 

24. Obiectul material al infrac iunii de violare de domiciliu:  
a) coincide cu obiectul material al infrac iunii de violare a sediului 

profesional; 

b) nu coincide cu obiectul material al infrac iunii de violare a 

sediului profesional; 

c) nu exist , fiind o infrac iune de pericol. 

 

25. X era în trecere pe lâng  o cafenea i îi aude pe X i pe Y 
discutând despre un furt pe care pl nuiau s -l realizeze în acea 
sear . În elegând gravitatea situa iei, X se apropie de masa celor 
doi i le înregistreaz  convorbirea pe care o folose te în cadrul 
sesiz rii pe care a f cut-o la organele competente.  

În acest caz:  
a) X va r spunde pentru infrac iunea de violare a vie ii private;  

b) X va beneficia de o cauz  justificativ  i nu va r spunde penal 

pentru infrac iunea de violare a vie ii private;  

c) X nu va beneficia de o cauz  de nepedepsire. 

 

26. X se hot r te s  p trund  în locuin a lui Y pentru a-i fura 
un colier, îns  pentru acest lucru X str bate curtea vecinului s u Z, 
s rind gardul.  

Pentru faptele sale, X va r spunde pentru: 
a) furt calificat, chiar dac  nu a spart u a locuin ei lui Y;  

b) violare de domiciliu pentru faptul c  a p truns în mod ilegal 

pe proprietatea lui Z;  

c) dou  infrac iuni de violare de domiciliu în concurs cu furt calificat.  
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27. X, medicul lui Y, decide s  dea publicit ii detalii din 
via a privat  a pacientului s u – dup  ce între ace tia a avut loc o 
ceart . Informa iile intime au fost auzite de X la o petrecere la 
care a participat i Y, petrecerea având loc dup  încetarea oric rui 
tratament i a oric rei rela ii medic-pacient.  

Afectat de dezv luirile f cute de X, Y decide s  formuleze o 
plângere prealabil  împotriva medicului. Decizia instan ei va fi 
urm toarea:  

a) X va r spunde pentru infrac iunea de divulgare a secretului 

profesional; 

b) X nu va r spunde penal deoarece declara iile au fost f cute la 

o petrecere, nu în cabinetul medicului; 

c) X nu va r spunde pentru infrac iunea de divulgare a secretului 

profesional deoarece discu ia dintre cei doi nu a avut loc în cadrul 

rela iei medic-pacient, aceasta fiind o condi ie esen ial  pentru 

re inerea s vâr irii acestei infrac iuni. 

 

28. Violarea de domiciliu i violarea sediului profesional: 
a) se pot realiza în varianta tip prin folosirea unor calit i min-

cinoase; 

b) nu se pot pedepsi în forma tentativei; 

c) sunt infrac iuni de pericol. 

 

29. În urma p trunderii într-o locuin  a unei persoane care a 
sus inut c  se ocup  cu deratizarea, proprietarului i-au fost furate 
câteva obiecte pre ioase i o important  sum  de bani. Din datele 
ob inute, reiese c  X nu a fost legitimat de proprietar i nu a prezen-
tat niciun document care s  justifice activitatea pe care o desf ura.  

În sarcina lui X: 
a) poate fi re inut  r spunderea pentru furt calificat în concurs cu 

violare de domiciliu; 

b) nu poate fi re inut  r spunderea pentru infrac iunea de violare 

de domiciliu; 

c) poate fi re inut  r spunderea pentru furt în concurs cu violare 

de domiciliu – în forma de baz . 
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30. Tentativa: 
a) nu este pedepsibil  în cazul infrac iunii de violare de domiciliu; 

b) este pedepsibil  în cazul infrac iunii de violare a vie ii private; 

c) se pedepse te în cazul infrac iunii de violare de sediu profesional. 

 

31. În repetate rânduri X l-a surprins pe Y c  o urm re te 
din locuin a sa – atunci când X iese pe balcon s  fumeze. Dup  ce 
au avut o alterca ie verbal  cu privire la locurile de parcare, X a 
vrut s  se r zbune pe Y acuzându-l de h r uire:  

a) instan a va stabili r spunderea pentru h r uire;  

b) instan a nu va re ine infrac iunea de h r uire deoarece atitu-

dinea lui Y nu i-a produs lui X o stare de temere;  

c) instan a va dispune achitarea, având în vedere c  fapta penal  

nu exist .  

 

32. În cazul s vâr irii unei infrac iuni de amenin are i în 
cazul unei infrac iuni de h r uire:  

a) este vizat un interes legitim;  

b) este vizat un interes nepatrimonial;  

c) punerea în mi care a ac iunii penale are loc doar la plângerea 

prealabil .  

 

33. X nu va r spunde niciodat  pentru antaj:  
a) când urm re te exclusiv un interes nepatrimonial; 

b) când nu urm re te doar un interes patrimonial; 

c) când s vâr e te fapta în forma tentativei. 

 

34. Dac  X dore te s  fac  o glum  prietenilor s i, Y i Z – 
c rora le trage prosopul de plaj  de sub picioare, iar cei doi cad 
în bazinul din apropiere, în care nu era ap  – rezultând decesul 
lui Z i invaliditatea lui Y, X va r spunde pentru:  

a) o infrac iune de omor în concurs cu o infrac iune de v t mare 

corporal ; 

b) o infrac iune de ucidere din culp  în concurs cu o tentativ  de 

omor; 

c) dou  infrac iuni aflate în concurs formal. 
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35. Nu se pedepse te tentativa în cazul:  
a) infrac iunii de amenin are – în forma de baz ; 

b) infrac iunii de antaj, atunci când se urm re te un interes pa-

trimonial; 

c) infrac iunii de lipsire de libertate în mod ilegal. 

 

36. Actul sexual anal:  
a) poate reprezenta elementul material al infrac iunii de viol în 

varianta tip;  

b) nu poate intra în con inutul elementului material al variantei 

agravante a infrac iunii de s vâr ire a unui act sexual cu un minor;  

c) nu se pedepse te, dac  are loc între persoane de sex opus.  

 

37. Medicul X urm re te în mod constant evolu ia st rii de 
s n tate a lui Y (o tân r  în vârst  de 19 ani). Pe parcursul 
consulta iilor, X între ine raporturi sexuale cu Y, de i aceasta se 
opunea în mod constant.  

În acest caz, X va r spunde pentru:  
a) infrac iunea de viol în varianta tip; 

b) infrac iunea de viol în varianta agravant ; 

c) infrac iunea de viol în forma continuat . 

 

38. În cazul s vâr irii infrac iunii de viol:  
a) tentativa este întotdeauna încriminat ;  

b) tentativa nu este întotdeauna pedepsibil ;  

c) subiectul activ nu este niciodat  calificat.  

 

39. Dac  X o urm re te pe Y pe care inten ioneaz  s  o 
violeze, îns  din gre eal  o violeaz  pe vecina de apartament a 
acesteia – Z, X va r spunde pentru:  

a) tentativ  de viol în concurs cu viol; 

b) o singur  infrac iune de viol; 

c) o infrac iune de viol în varianta agravant , dac  în urma 

violului Z necesit  îngrijiri medicale pentru o perioad  de 100 de 

zile. 


