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Bibliografie  test: 

1. Codul penal; 
2. F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 – 

capitolele I-IV; 
3. Cursurile predate în amfiteatru, în special în considerarea modificărilor de ordin jurisprudenţial (decizii 

ale Curţii Constituţionale ori ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – complet RIL sau HP) şi legislativ. 
 
Pentru testul din 18.11.2022 nu este necesară parcurgerea: 

1. paragrafelor scrise mărunt şi centrat 
2. 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 legii penale mai favorabile în cazul pedepselor complementare şi accesorii (§ 154). 
g) Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul măsurilor educative, pedepselor complementare şi 

accesorii (§ 161 – 162). 
h) 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). 

i) Extrădarea şi mandatul european de arestare (§ 208 – 248). 
j) Limitele personale ale aplicării legii penale române (§ 249 – 263). 

 
NOTE:  

1. Testul va avea loc: 
- pentru seria 1, de la ora 16:00, în amfiteatrele Tr. Pop, A. Ionașcu;  
- pentru seria 2, de la ora 17:00, în amfiteatrele Tr. Pop, A. Ionașcu. 
Studenții din ani mai mari se vor prezenta la test cu seria de care aparțin potrivit catalogului anului lor! 

2. Testul va consta în rezolvarea a 12 subiecte de tip grilă, cu 3 variante de răspuns (pot fi 0-1-2-3 
răspunsuri corecte; fiecare grilă valorează 0.5 p.), respectiv a unei spețe (aceasta valorează 3 p.). Se 
acordă 1 p. din oficiu. 
Timpul de lucru este de 45 de minute. 

3. Este necesar să aveţi la îndemână cartea de identitate / paşaportul şi carnetul de student. 
4. Pentru examenul din sesiune: va fi pus la dispoziţia studenţilor un alt document, distinct, privind 

materia necesar a fi parcursă. 
5. Pentru studenții din ani mai mari: notele nu se vor mai comunica prin e-mail. Studenții care doresc 

să își afle nota, își pot ridica lucrarea din sala 219, în data de 28 noiembrie, între orele 16.00-18.00 
sau în data de 29 noiembrie, între orele 08.30-12.30. Lucrarea poate fi ridicată și de către o altă 
persoană, cu condiția transmiterii de către titularul lucrării, în prealabil, a unui e-mail la adresa 
gabriela.ola@law.ubbcluj.ro, cu numele persoanei care urmează să ridice lucrarea în locul său; de 
asemenea, va fi necesar ca persoana care ridică lucrarea să aibă asupra sa un act de identitate. 
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Afişat,  
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