
ANUNŢ 

 

PRESELECŢIA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA  

 HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT EDIŢIA 2020,   

PROBA DREPT PENAL VA AVEA LOC  

VINERI, 15 NOIEMBRIE 2019 ORA 12.00 LA SALA 3.5 
TEMATICĂ: 

DREPT PENAL 

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  

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 judiciare. 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. 172-187 Cod penal 

 

Partea specială 
 

1) Infracţiuni contra vieţii.        → art. 188-192 Cod penal 

2) Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii.   → art. 193-196 Cod penal 

3) Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie.   → art. 199-200 Cod penal 

4) Agresiuni asupra fătului        → art. 201-202 Cod penal 

5) Infracţiuni contra libertăţii persoanei.      → art. 205-207 Cod penal 

6) Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale    → art. 218-221 Cod penal 

7) Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private  → art. 224-225 Cod penal 

8) Infracţiuni contra patrimoniului.       → art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 şi art. 248 Cod penal 

9) Distrugerea şi tulburarea de posesie.      → art. 253-256 Cod penal 

 

Pentru preselecţie a se avea în vedere cu precădere tematica de drept penal - parte generală, iar din drept penal - partea specială 

– infracţiunile contra vieţii şi contra integrităţii corporale sau sănătăţii 


