
 

 

Drept penal. Partea generală I 
 
An universitar:  2022 – 2023 
 
1. Examenul scris la materia Drept penal. Partea generală I va avea 2 etape:  

- Etapa I (45 min.): constă în rezolvarea a 20 de subiecte de tip grilă, care valorează 3 puncte din nota la 
examenul scris – 20 x 0.15 p. 

- Etapa a II-a (60 min.): constă în rezolvarea a 2 spețe, ce valorează 6 puncte la examenul scris.  
 

Se acordă un punct din oficiu. 
Etapa I este eliminatorie – persoanele care rezolvă corect mai puțin de 10 grile nu vor promova examenul scris.  
Nota finală la materia Drept penal. Partea generală I se obține potrivit formulei de calcul: 25% x Nota de la 

testul de pe parcursul semestrului + 75% x Nota de la examenul scris. 
Persoanele care au nota finală cel puțin 8 (fără rotunjiri) pot participa la un examen oral pentru a-și mări nota. 

Participarea la examenul oral este facultativă și nu poate conduce la acordarea unei note mai mici decât cea deja 
obținută.  

 
2. Materia aferentă cursurilor predate în amfiteatru este obligatorie pentru examen. 
 
3. 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. 
 
4. 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 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). 
k) Consimţământul persoanei vătămate în cazul faptelor din culpă. Consimţământul prezumat (§ 417 – 420). 
l) Consideraţii generale. Sancţiunile de drept penal. Pedeapsa. Definiţie. Funcţiile pedepsei. Caracterele pedepsei 

(§ 942 – 957). 
 
5. Suplimentar, pentru obţinerea notei 10 în cadrul examenului oral este necesară parcurgerea din manual a 
următoarelor secţiuni: 
a) 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). 
b) Extrădarea şi mandatul european de arestare (§ 208 – 248). 
c) Imunităţile de drept internaţional (§ 262 – 263). 
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