Concursul „HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT”
Ediţia CRAIOVA 2021
Preselecţie proba DREPT PENAL
În data de 11 decembrie 2020, orele 16-18, se organizează o preselecţie online
pentru studenţii care doresc să participe la proba de DREPT PENAL în cadrul concursului
„Hexagonul Facultăţilor de Drept”, ediţia 2021 – CRAIOVA, care va avea loc în perioada
24 - 26 aprilie 2021. Din cauza situației speciale, în măsura în care întâlnirea față în față nu
va fi posibilă, probele se vor desfășura online.
La preselecţie pot participa doar studenţi de la forma de învăţământ zi, din anii III –
IV, care au media la examenele de drept penal (general şi unde e cazul, special) minim 7,50.
Studenții care doresc să participe la preselecție se vor înscrie cu adresa instituțională
în următorul Google Classroom:
https://classroom.google.com/c/MTcyMTgwNjM3ODYx?cjc=hfrrzw3,
iar în ziua preselecției vor accesa (utilizând aceeași adresă instituțională), cu cel puțin 15
minute
înainte
de
ora
de
debut
a
preselecției,
următorul
link:
https://meet.google.com/lookup/ald6jj2css (link-ul de Meet poate fi accesat direct și din
Google Classroom).
Tematica
Partea generală
1. Infracţiunea. Dispoziţii generale (conţinutul infracţiunii): art. 15-17 Cod penal
2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate: art. 18-31 Cod penal
3. Formele infracţiunii după fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale: art. 3234 Cod penal
4. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni: art. 35-45 Cod penal
5. Autorul şi participanţii: art. 46-52 Cod penal
6. Individualizarea judiciară. Criterii generale. Circumstanţe atenuante şi agravante.
Concursul de cauze de atenuare şi de agravare: art. 74-79 Cod penal
7. Răspunderea penală a persoanei juridice (fără sancţiuni): art. 135-136 Cod penal,
art. 146-151 Cod penal.
8. Cauzele care înlătură răspunderea penală: art. 152-159 Cod penal
9. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: art. 160-164 Cod penal,
Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura graţierii
10. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării: art. 165-171 Cod penal
11. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală: art. 172-174, 177, 179, 183,
186-187 Cod penal

-

Se va consulta legislaţia la zi. Nu este necesară parcurgerea unei anumite bibliografii
pentru participarea la preselecţie.
Ca structură, preselecția va consta în două subiecte teoretice și o speță din tematica
redată mai sus. Studenții vor tehnoredacta răspunsurile.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la drd. Gabriela OLA,
gabriela.ola@law.ubbcluj.ro

