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Capitolul I
InfracĄiuni contra persoanei
1. Fapta lui X de a ucide la interval de câteva zile 2 persoane
în locuri diferite úi prin mijloace diferite atrage răspunderea penală
pentru:
a) omor în formă continuată;
b) două infracĠiuni de omor în concurs real;
c) o singură infracĠiune de omor calificat.
2. X úi Y sunt prieteni de peste 20 de ani, ambii cunosc reciproc averile pe care le deĠin. Într-una din zile, X se gândeúte să
intre în posesia bunurilor lui Y, útiind că acesta nu are alte rude
úi că în testament unicul moútenitor este X. X îi amestecă în băutură
otrava úi aúteaptă până când Y o va bea, însă, din greúeală, băutura
o serveúte Z, care se afla în vizită la Y, provocându-i astfel decesul.
X va răspunde pentru:
a) infracĠiunea de omor calificat (în forma premeditării) în concurs cu tentativă de omor;
b) infracĠiunea de omor calificat (din interes material);
c) infracĠiunea de omor simplu.
3. După ce X o loveúte în repetate rânduri pe Y în zona abdominală, aceasta suferind un avort, în persoana lui X poate fi
reĠinută răspunderea pentru:
a) tentativă de omor;
b) tentativă de omor calificat (asupra unei femei gravide), chiar
dacă X nu cunoútea starea de graviditate a lui Y;
c) vătămare corporală, chiar dacă Y necesită doar 10 zile de îngrijiri
medicale.
4. Vătămarea corporală din culpă:
a) se sancĠionează mai aspru atunci când este săvârúită asupra a
3 persoane;
b) nu se pedepseúte în forma tentativei în toate cazurile;
c) poate fi realizată în concurs formal cu o infracĠiune de omor.
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5. Producerea unui prejudiciu estetic:
a) reprezintă o formă a elementului material, în cazul infracĠiunii
de vătămare corporală;
b) trebuie să fie grav pentru a putea atrage răspunderea penală
pentru infracĠiunea de vătămare corporală, alte condiĠii nefiind necesare;
c) trebuie să aibă un rezultat permanent pentru a putea atrage
răspunderea pentru infracĠiunea de vătămare corporală.
6. InfracĠiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii:
a) este o infracĠiune contra persoanelor ce poate fi săvârúită sub
orice formă de vinovăĠie;
b) nu se pedepseúte mai aspru atunci când este săvârúită asupra unui
minor de 13 ani;
c) se sancĠionează mai aspru atunci când subiectul pasiv este o
persoană incapabilă.
7. IntenĠia subiectului activ de a obĠine un interes patrimonial:
a) este caracteristică úi infracĠiunii de úantaj;
b) nu este caracteristică infracĠiunii de gestiune frauduloasă;
c) este specifică infracĠiunii de ameninĠare, atât în forma directă,
cât úi indirectă.
8. Elementul material al infracĠiunii de violare de domiciliu:
a) cuprinde doar refuzul de a părăsi locuinĠa la cererea proprietarului;
b) cuprinde úi pătrunderea fără drept într-o locuinĠă, fără acordul
proprietarului;
c) se poate realiza úi în cazul în care managerul hotelului pătrunde
fără drept într-una dintre camerele de hotel care era deja închiriată.
9. În urma unei altercaĠii dintre X úi Y, Y a fost lovit cu un
cuĠit de bucătărie în zona gâtului, iar X a suferit un traumatism
maxilo-facial ce a necesitat 10 zile de îngrijiri medicale.
În urma acestei situaĠii:
a) X va răspunde pentru vătămare corporală;
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b) Y nu va răspunde pentru tentativă de omor;
c) Y va răspunde pentru loviri sau alte violenĠe.
10. X l-a omorât pe Y după ce l-a tâlhărit pe Z. Din administrarea probelor, reiese că Y trecea prin zona în care a avut loc
tâlhăria, l-a văzut pe X – motiv pentru care a fost lovit de acesta
cu un ciocan în cap.
Analizând situaĠia de fapt, X va răspunde pentru:
a) infracĠiunea de omor în concurs cu infracĠiunea de tâlhărie;
b) infracĠiunea de omor calificat în concurs cu infracĠiunea de
tâlhărie;
c) infracĠiunea de tâlhărie în concurs cu infracĠiunea de loviri
sau vătămări cauzatoare de moarte.
11. X decide să-i pedepsească pe cei doi copii ai săi pentru
dezordinea pe care au lăsat-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 scăzute de afară, W suferă o hipotermie
úi decedează, iar Z face o criză de epilepsie în urma căreia îúi
fracturează braĠul drept – necesitând îngrijiri medicale pentru o
perioadă de 100 de zile.
X va răspunde pentru:
a) infracĠiunea de lipsire de libertate în mod ilegal;
b) infracĠiunea de lipsire de libertate în mod ilegal în concurs cu
infracĠiunea de vătămare corporală;
c) doua infracĠiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, în varianta agravantă.
12. În cazul săvârúirii infracĠiunii de ameninĠare:
a) autorul nu va fi pedepsit cu închisoarea mai mare de 10 ani,
dacă l-a ameninĠat pe subiectul pasiv cu moartea;
b) autorul nu urmăreúte obĠinerea unui interes patrimonial;
c) autorul nu urmăreúte doar obĠinerea unui interes patrimonial.
13. În cadrul infracĠiunii de úantaj:
a) varianta agravantă presupune urmărirea obĠinerii unui interes;
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b) varianta tip poate fi săvârúită doar în forma intenĠiei directe;
c) forma de vinovăĠie exclude întotdeauna culpa cu prevedere.

14. X úi Y îl ucid pe Z, ambii aplicându-i lovituri cu picioarele
în zona capului. După efectuarea necropsiei, a reieúit faptul că
loviturile lui X sunt cele care i-au cauzat decesul lui Z.
În acest caz, Y va răspunde pentru:
a) infracĠiunea de omor – în calitate de coautor;
b) infracĠiunea de omor – în calitate de complice;
c) infracĠiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.
15. Sechestrarea unui minor de 17 ani într-un garaj atrage
răspunderea penală a autorului pentru:
a) infracĠiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, în varianta tip;
b) infracĠiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, în varianta
agravantă;
c) infracĠiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, în varianta
tip, dacă autorul este un minor în vârstă de 16 ani.
16. Împăcarea – ca modalitate de înlăturare a răspunderii
penale:
a) nu intervine în cazul infracĠiunii de înúelăciune;
b) intervine doar în cazul infracĠiunilor pentru care punerea în
miúcare a acĠiunii penale se realizează la plângere prealabilă;
c) nu intervine în cazul infracĠiunilor de ameninĠare.
17. În urma divorĠului dintre X úi Y, fiul celor doi decide să
se răzbune pe Y pe care-l considera vinovat de destrămarea
familiei. În timpul nopĠii, taie frânele autoturismului pe care Y
îl conduce. DimineaĠă, când Y pleacă la serviciu – observă în
apropierea unei curbe că frânele nu funcĠionează – moment în
care virează brusc la dreapta, părăseúte zona carosabilă úi se
rostogoleúte în úanĠul de pe marginea drumului. În urma accidentului, Y necesită îngrijiri medicale pentru o perioadă de 90 de
zile.
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Fiul lui Y va răspunde pentru:
a) infracĠiunea de loviri sau alte violenĠe;
b) infracĠiunea de omor, în forma tentativei;
c) infracĠiunea de vătămare corporală, având în vedere că în urma
traumatismelor suferite Y rămâne paralizat.
18. IntenĠia directă – ca formă a vinovăĠiei:
a) nu poate exista în cazul infracĠiunii de determinare sau înlesnire
a sinuciderii;
b) nu există întotdeauna în cazul infracĠiunii de vătămare corporală;
c) nu există în cazul infracĠiunii de omisiune a sesizării.
19. În cazul infracĠiunii de hărĠuire:
a) tentativa se pedepseúte în varianta tip;
b) acĠiunea penală nu este pusă în miúcare din oficiu;
c) complicitatea este posibilă.
20. Poate constitui cel de-al doilea termen al recidivei:
a) o infracĠiune de vătămare corporală din culpă;
b) două infracĠiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;
c) o infracĠiune de úantaj a cărei pedeapsă este închisoarea de 1 an.
21. Violarea de domiciliu:
a) este o infracĠiune contra patrimoniului, al cărei obiect material
este domiciliul;
b) nu are obiect material;
c) este o infracĠiune în cadrul căreia tentativa este posibilă.
22. Pătrunderea într-o locuinĠă:
a) nu reprezintă o infracĠiune, dacă subiectul activ avea cheile;
b) poate reprezenta violare de domiciliu, dacă pătrunderea se
face fără consimĠământul proprietarului, chiar úi atunci când a fost
emis un mandat de percheziĠie;
c) poate reprezenta infracĠiunea de violare de domiciliu, dacă pătrunderea are loc fără drept, chiar úi atunci când subiectul activ este
proprietarul, iar subiectul pasiv este chiriaúul.
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23. Folosirea unei arme albe pentru a sparge încuietoarea
locuinĠei – lucru ce-i permite lui X să pătrundă în apartamentul
vecinului său, va atrage în sarcina acestuia răspunderea pentru:
a) violare de domiciliu în forma agravantă (de către o persoană
înarmată), dacă a pătruns cu arma în apartament;
b) violare de domiciliu în varianta tip, dacă X a utilizat arma doar
pentru deschiderea uúii, nepătrunzând cu aceasta în locuinĠă;
c) furt calificat.
24. Obiectul material al infracĠiunii de violare de domiciliu:
a) coincide cu obiectul material al infracĠiunii de violare a sediului
profesional;
b) nu coincide cu obiectul material al infracĠiunii de violare a
sediului profesional;
c) nu există, fiind o infracĠiune de pericol.
25. X era în trecere pe lângă o cafenea úi îi aude pe X úi pe Y
discutând despre un furt pe care plănuiau să-l realizeze în acea
seară. ÎnĠelegând gravitatea situaĠiei, X se apropie de masa celor
doi úi le înregistrează convorbirea pe care o foloseúte în cadrul
sesizării pe care a făcut-o la organele competente.
În acest caz:
a) X va răspunde pentru infracĠiunea de violare a vieĠii private;
b) X va beneficia de o cauză justificativă úi nu va răspunde penal
pentru infracĠiunea de violare a vieĠii private;
c) X nu va beneficia de o cauză de nepedepsire.
26. X se hotărăúte să pătrundă în locuinĠa lui Y pentru a-i fura
un colier, însă pentru acest lucru X străbate curtea vecinului său Z,
sărind gardul.
Pentru faptele sale, X va răspunde pentru:
a) furt calificat, chiar dacă nu a spart uúa locuinĠei lui Y;
b) violare de domiciliu pentru faptul că a pătruns în mod ilegal
pe proprietatea lui Z;
c) două infracĠiuni de violare de domiciliu în concurs cu furt calificat.
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27. X, medicul lui Y, decide să dea publicităĠii detalii din
viaĠa privată a pacientului său – după ce între aceútia a avut loc o
ceartă. InformaĠiile intime au fost auzite de X la o petrecere la
care a participat úi Y, petrecerea având loc după încetarea oricărui
tratament úi a oricărei relaĠii medic-pacient.
Afectat de dezvăluirile făcute de X, Y decide să formuleze o
plângere prealabilă împotriva medicului. Decizia instanĠei va fi
următoarea:
a) X va răspunde pentru infracĠiunea de divulgare a secretului
profesional;
b) X nu va răspunde penal deoarece declaraĠiile au fost făcute la
o petrecere, nu în cabinetul medicului;
c) X nu va răspunde pentru infracĠiunea de divulgare a secretului
profesional deoarece discuĠia dintre cei doi nu a avut loc în cadrul
relaĠiei medic-pacient, aceasta fiind o condiĠie esenĠială pentru
reĠinerea săvârúirii acestei infracĠiuni.
28. Violarea de domiciliu úi violarea sediului profesional:
a) se pot realiza în varianta tip prin folosirea unor calităĠi mincinoase;
b) nu se pot pedepsi în forma tentativei;
c) sunt infracĠiuni de pericol.
29. În urma pătrunderii într-o locuinĠă a unei persoane care a
susĠinut că se ocupă cu deratizarea, proprietarului i-au fost furate
câteva obiecte preĠioase úi o importantă sumă de bani. Din datele
obĠinute, reiese că X nu a fost legitimat de proprietar úi nu a prezentat niciun document care să justifice activitatea pe care o desfăúura.
În sarcina lui X:
a) poate fi reĠinută răspunderea pentru furt calificat în concurs cu
violare de domiciliu;
b) nu poate fi reĠinută răspunderea pentru infracĠiunea de violare
de domiciliu;
c) poate fi reĠinută răspunderea pentru furt în concurs cu violare
de domiciliu – în forma de bază.
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30. Tentativa:
a) nu este pedepsibilă în cazul infracĠiunii de violare de domiciliu;
b) este pedepsibilă în cazul infracĠiunii de violare a vieĠii private;
c) se pedepseúte în cazul infracĠiunii de violare de sediu profesional.

31. În repetate rânduri X l-a surprins pe Y că o urmăreúte
din locuinĠa sa – atunci când X iese pe balcon să fumeze. După ce
au avut o altercaĠie verbală cu privire la locurile de parcare, X a
vrut să se răzbune pe Y acuzându-l de hărĠuire:
a) instanĠa va stabili răspunderea pentru hărĠuire;
b) instanĠa nu va reĠine infracĠiunea de hărĠuire deoarece atitudinea lui Y nu i-a produs lui X o stare de temere;
c) instanĠa va dispune achitarea, având în vedere că fapta penală
nu există.
32. În cazul săvârúirii unei infracĠiuni de ameninĠare úi în
cazul unei infracĠiuni de hărĠuire:
a) este vizat un interes legitim;
b) este vizat un interes nepatrimonial;
c) punerea în miúcare a acĠiunii penale are loc doar la plângerea
prealabilă.
33. X nu va răspunde niciodată pentru úantaj:
a) când urmăreúte exclusiv un interes nepatrimonial;
b) când nu urmăreúte doar un interes patrimonial;
c) când săvârúeúte fapta în forma tentativei.
34. Dacă X doreúte să facă o glumă prietenilor săi, Y úi Z –
cărora le trage prosopul de plajă de sub picioare, iar cei doi cad
în bazinul din apropiere, în care nu era apă – rezultând decesul
lui Z úi invaliditatea lui Y, X va răspunde pentru:
a) o infracĠiune de omor în concurs cu o infracĠiune de vătămare
corporală;
b) o infracĠiune de ucidere din culpă în concurs cu o tentativă de
omor;
c) două infracĠiuni aflate în concurs formal.
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35. Nu se pedepseúte tentativa în cazul:
a) infracĠiunii de ameninĠare – în forma de bază;
b) infracĠiunii de úantaj, atunci când se urmăreúte un interes patrimonial;
c) infracĠiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.
36. Actul sexual anal:
a) poate reprezenta elementul material al infracĠiunii de viol în
varianta tip;
b) nu poate intra în conĠinutul elementului material al variantei
agravante a infracĠiunii de săvârúire a unui act sexual cu un minor;
c) nu se pedepseúte, dacă are loc între persoane de sex opus.
37. Medicul X urmăreúte în mod constant evoluĠia stării de
sănătate a lui Y (o tânără în vârstă de 19 ani). Pe parcursul
consultaĠiilor, X întreĠine raporturi sexuale cu Y, deúi aceasta se
opunea în mod constant.
În acest caz, X va răspunde pentru:
a) infracĠiunea de viol în varianta tip;
b) infracĠiunea de viol în varianta agravantă;
c) infracĠiunea de viol în forma continuată.
38. În cazul săvârúirii infracĠiunii de viol:
a) tentativa este întotdeauna încriminată;
b) tentativa nu este întotdeauna pedepsibilă;
c) subiectul activ nu este niciodată calificat.
39. Dacă X o urmăreúte pe Y pe care intenĠionează să o
violeze, însă din greúeală o violează pe vecina de apartament a
acesteia – Z, X va răspunde pentru:
a) tentativă de viol în concurs cu viol;
b) o singură infracĠiune de viol;
c) o infracĠiune de viol în varianta agravantă, dacă în urma
violului Z necesită îngrijiri medicale pentru o perioadă de 100 de
zile.

