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1. Materia aferentă cursurilor predate în amfiteatre este obligatorie pentru examen. 
2. Paragrafele scrise mai mărunt şi centrat sunt necesare doar studenţilor care doresc să 

obţină nota 10 în cadrul examenului oral. În măsura în care paragrafele scrise mărunt 
se regăsesc în cuprinsul unor secțiuni / paragrafe care sunt expres scoase din tematica 
de examen, nu se vor solicita nici în cazul examenului oral. 

 
3. Pentru examen nu este necesară parcurgerea următoarelor secţiuni / paragrafe: 

 
a) Funcţiile dreptului penal (§ 3 – 7). 
b) Structura dreptului penal. Raporturile dreptului penal cu alte ramuri de drept (§ 19 – 

32). 
c) Statutul actelor normative adoptate anterior anului 1991 (§ 80); 
d) Legi care şi-au pierdut retroactivitatea obligatorie. Incidenţa principiului 

neretroactivităţii în cazul schimbărilor de jurisprudenţă (§ 123 – 131). 
e) Determinarea legii penale mai favorabile în cazul legilor complexe (§ 152 – 153). 
f) Aplicarea în timp a legii penale în cazul ordonanţelor de urgenţă respinse sau aprobate 

cu modificări sau completări de către Parlament. Aplicarea în timp a actelor normative 
declarate neconstituţionale. Concursul de norme penale (§ 168 – 185). 

g) Extrădarea şi mandatul european de arestare (§ 208 – 248). 
h) Imunităţile de drept intern (§ 251 – 261). 
i) Consimţământul persoanei vătămate în cazul faptelor din culpă. Consimţământul 

prezumat (§ 417 – 420). 
j) Unitatea subiectului pasiv (§ 549 – 560).  
k) Identificarea situaţiilor în care suntem în prezenţa unei acţiuni susceptibile de a se 

prelungi în timp (§ 568 – 573). 
l) Unitatea de subiect pasiv în cazul infracţiunilor contra persoanei (§591 – 592). 

 
 

Suplimentar, pentru obţinerea notei 10 în cadrul examenului oral este necesară 
parcurgerea din manual a următoarelor secţiuni: 

1. Aplicarea în timp a legii penale în cazul ordonanţelor de urgenţă respinse sau aprobate 
cu modificări sau completări de către Parlament. Aplicarea în timp a actelor normative 
declarate neconstituţionale. (§ 168 – 177). 

2. Extrădarea şi mandatul european de arestare (§ 208 – 248). 
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