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Drept penal. Partea generală 
 

Legea penală şi limitele ei de aplicare 

 
1. Conform principiului personalit ţii legii penale: 
a) legea penală română se aplică tuturor infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean 

român sau de o persoană juridică română, când pedeapsa prevăzută de legea română este închisoarea de 
9 ani; 

b) legea penală română se aplică tuturor infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean 
român sau de o persoană juridică română, când pedeapsa prevăzută de legea română este închisoarea de 
10 ani; 

c) legea penală română se aplică tuturor infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean 
român sau de o persoană juridică română, când pedeapsa prevăzută de legea română este închisoarea de 
11 ani. 

 
2. Dispoziţiile referitoare la aplicarea legii mai favorabile: 
a) se aplică şi în cazul actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitu ionale, dacă în 

timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile; 
b) nu se aplică şi în cazul ordonan elor de urgen ă aprobate de Parlament cu modificări sau completări, dacă 

în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile; 
c) se aplică şi în cazul ordonan elor de urgen ă respinse de Parlament, dacă în timpul când acestea s-au aflat 

în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile. 
 
3. M surile educative neexecutate şi care au corespondent în legea nou : 
a) nu se execută în niciun caz; 
b) se execută în con inutul şi limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai favorabilă; 
c) se execută în con inutul şi limitele prevăzute de aceasta, chiar dacă nu este mai favorabilă. 
 
4. Conform principiului legalit ţii sancţiunilor de drept penal: 
a) se poate lua o măsură educativă, chiar dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a 

fost săvârşită; 
b) nu se poate lua o măsură de siguran ă, dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a 

fost săvârşită; 
c) nu se poate aplica o pedeapsă, dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost 

săvârşită. 
 
5. Atunci când, potrivit legii statului în care s-a s vârşit infracţiunea, exist  o cauz  care împiedic  

continuarea procesului penal: 
a) se poate aplica legea penală română în virtutea principiului universalită ii; 
b) nu se poate aplica legea penală română în virtutea principiului universalită ii; 
c) spre deosebire de cazul în care există o cauză care împiedică punerea în mişcare a ac iunii penale, se 

poate aplica legea penală română în virtutea principiului universalită ii. 
 
6. În cazul dezincrimin rii: 
a) toate consecin ele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în 

vigoare a legii noi; 
b) nu toate consecin ele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în 

vigoare a legii noi; 
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c) consecin ele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte nu încetează prin intrarea în 
vigoare a legii noi. 

 
7. Conform principiului personalit ţii legii penale: 
a) legea penală română se aplică tuturor infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean 

român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este închisoarea mai 
mare de 5 ani; 

b) legea penală română se aplică tuturor infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean 
român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este închisoarea mai 
mare de 10 ani; 

c) legea penală română se aplică tuturor infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean 
român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este închisoarea mai 
mare de 3 ani. 

 
8. Conform principiului legalit ţii incrimin rii: 
a) o persoană poate fi sanc ionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a 

fost săvârşită; 
b) nicio persoană nu poate fi sanc ionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data 

când a fost săvârşită; 
c) legea penală prevede faptele care constituie infrac iuni. 
 
9. Dispoziţiile referitoare la aplicarea legii mai favorabile: 
a) se aplică şi în cazul actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitu ionale, dacă în 

timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile; 
b) se aplică şi în cazul ordonan elor de urgen ă aprobate de Parlament cu modificări sau completări, dacă în 

timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile; 
c) nu se aplică şi în cazul ordonan elor de urgen ă respinse de Parlament, dacă în timpul când acestea s-au 

aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile. 
 
10. Apele cu solul, cuprinse între frontierele de stat: 
a) fac parte din teritoriul României; 
b) nu fac parte din teritoriul României; 
c) spre deosebire de marea teritorială, fac parte din teritoriul României. 
 
11. Când dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare şi pân  la executarea complet  a 

pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege nou , care este mai favorabil  numai sub 
aspectul pedepselor complementare sau m surilor de siguranţ : 

a) acestea se execută în con inutul şi limitele prevăzute de legea nouă; 
b) acestea nu se execută în con inutul şi limitele prevăzute de legea nouă; 
c) acestea nu se mai execută. 
 
12. Conform principiului realit ţii legii penale: 
a) legea penală română nu se aplică infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean străin 

sau o persoană fără cetă enie, contra statului român; 
b) legea penală română se aplică infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean străin sau 

o persoană fără cetă enie, contra unui cetă ean român; 
c) legea penală română se aplică infrac iunilor săvârşite în afara teritoriului ării de către un cetă ean străin sau 

o persoană fără cetă enie, contra unei persoane juridice române. 
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13. Dispoziţiile referitoare la aplicarea legii mai favorabile: 
a) se aplică şi în cazul actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitu ionale, dacă în 

timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile; 
b) nu se aplică şi în cazul ordonan elor de urgen ă aprobate de Parlament cu modificări sau completări, dacă 

în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile; 
c) se aplică şi în cazul ordonan elor de urgen ă respinse de Parlament, dacă în timpul când acestea s-au aflat 

în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile. 
 
14. În ceea ce priveşte aplicarea legii penale române conform principiului universalit ţii legii penale: 
a) legea penală română se aplică dacă s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a fost 

refuzată; 
b) legea penală română nu se aplică, chiar dacă s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a 

fost refuzată;  
c) dacă un cetă ean străin sau apatrid a săvârşit o infrac iune pe care statul român şi-a asumat obliga ia să o 

reprime în temeiul unui tratat interna ional, legea penală română se aplică indiferent dacă este prevăzută 
sau nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost comisă. 

 
15. Când o dispoziţie din legea nou  mai favorabil  se refer  la pedepse definitiv aplicate: 
a) se ine seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa 

redusă sau înlocuită potrivit legii mai favorabile; 
b) în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, nu se ine seama de pedeapsa 

redusă sau înlocuită potrivit legii mai favorabile; 
c) nicio variantă. 
 
16. Legea penal : 
a) se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, chiar dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă; 
b) nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă; 
c) prevede măsurile de siguran ă ce se pot lua fa ă de persoanele care au comis infrac iuni. 
 
17. Când dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare şi pân  la executarea complet  a 

pedepsei închisorii a intervenit o lege nou , care prevede, în locul pedepsei închisorii, numai 
amenda: 

a) pedeapsa aplicată nu se înlocuieşte cu amenda; 
b) pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în legea 

nouă; 
c) inându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte 

executarea amenzii. 
 
18. În cazul infracţiunilor s vârşite în afara teritoriului ţ rii de c tre un cet ţean român sau de o 

persoan  juridic  român , când pedeapsa prev zut  de legea român  nu este detenţiunea pe viaţ  
ori închisoarea mai mare de 10 ani: 

a) nu se aplică, în niciun caz, legea penală română;  
b) se aplică legea penală română dacă fapta este prevăzută ca infrac iune şi de legea penală a ării unde a 

fost săvârşită; 
c) se aplică legea penală română dacă fapta a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdic iei niciunui 

stat. 
 
19. Când pe teritoriul României s-a produs, în totalitate, rezultatul infracţiunii: 
a) este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
b) nu este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
c) este considerată infrac iune săvârşită în afara teritoriului României. 
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20. Când dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare şi pân  la executarea complet  a 
pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege nou , care este mai favorabil  în condiţiile 
pedepsei principale: 

a) măsurile de siguran ă neexecutate şi neprevăzute în legea nouă se execută; 
b) măsurile de siguran ă neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută; 
c) măsurile de siguran ă neexecutate care au corespondent în legea nouă nu se execută în con inutul şi 

limitele prevăzute de aceasta. 
 
21. Când dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare şi pân  la executarea complet  a 

pedepsei închisorii a intervenit o lege nou , care prevede, în locul pedepsei închisorii, numai 
amenda: 

a) pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în legea nouă; 
b) inându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte 

executarea amenzii; 
c) în niciun caz, nu se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. 
 
22. Legea penal  temporar : 
a) se aplică infrac iunii săvârşite în timpul când era în vigoare, numai dacă fapta nu a fost urmărită sau 

judecată în acel interval de timp; 
b) nu se aplică infrac iunii săvârşite în timpul când era în vigoare, dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în 

acel interval de timp; 
c) se aplică infrac iunii săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată 

în acel interval de timp. 
 
23. Când legea nou  este mai favorabil  în condiţiile pedepsei principale: 
a) pedepsele complementare neexecutate şi neprevăzute în legea nouă se execută; 
b) pedepsele complementare neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută; 
c) pedepsele complementare neexecutate care au corespondent în legea nouă se execută în con inutul şi 

limitele prevăzute de aceasta. 
 
24. Pentru ca legea penal  român  s  se aplice conform principiului universalit ţii legii penale: 
a) cetă eanul străin sau apatridul trebuie să se afle de bunăvoie pe teritoriul României; 
b) cetă eanul străin sau apatridul nu trebuie să se afle de bunăvoie pe teritoriul României; 
c) cetă eanul străin sau apatridul poate să nu se afle de bunăvoie pe teritoriul României. 
 
25. Conform principiului legalit ţii sancţiunilor de drept penal: 
a) se poate lua o măsură educativă, chiar dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a 

fost săvârşită; 
b) nu se poate lua o măsură de siguran ă, dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a 

fost săvârşită; 
c) nu se poate aplica o pedeapsă, dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost 

săvârşită. 
 
26. În cazul dezincrimin rii, executarea pedepselor, pronunţate în baza legii vechi: 
a) încetează prin intrarea în vigoare a legii noi; 
b) nu încetează prin intrarea în vigoare a legii noi; 
c) încetează prin intrarea în vigoare a legii noi, spre deosebire de executarea măsurilor educative pronun ate 

în baza legii vechi. 
 
27. O infracţiune comis  pe o nav  sub pavilion românesc: 
a) este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
b) nu este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
c) este considerată infrac iune săvârşită în afara teritoriului României. 
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28. În cazul infracţiunilor s vârşite în afara teritoriului ţ rii de c tre un cet ţean român sau de o 
persoan  juridic  român , când pedeapsa prev zut  de legea român  nu este detenţiunea pe viaţ  
ori închisoarea mai mare de 10 ani: 

a) se aplică legea penală română dacă fapta este prevăzută ca infrac iune şi de legea penală a ării unde a 
fost săvârşită; 

b) se aplică legea penală română doar dacă fapta este prevăzută ca infrac iune şi de legea penală a ării unde 
a fost săvârşită; 

c) nu se aplică legea penală română doar dacă fapta este prevăzută ca infrac iune şi de legea penală a ării 
unde a fost săvârşită. 

 
29. Marea teritorial : 
a) face parte din teritoriul României; 
b) nu face parte din teritoriul României; 
c) spre deosebire de apele cu solul, cuprinse între frontierele de stat, face parte din teritoriul României. 
 
30. Când legea nou  este mai favorabil  în condiţiile pedepsei principale: 
a) pedepsele complementare neexecutate şi neprevăzute în legea nouă se execută; 
b) pedepsele complementare neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută; 
c) pedepsele complementare neexecutate care au corespondent în legea nouă nu se execută în con inutul şi 

limitele prevăzute de aceasta. 
 
31. În cazul infracţiunilor s vârşite în afara teritoriului ţ rii de c tre un cet ţean român sau de o 

persoan  juridic  român : 
a) punerea în mişcare a ac iunii penale se poate face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat; 
b) punerea în mişcare a ac iunii penale se face doar cu autorizarea prealabilă a procurorului general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat; 
c) punerea în mişcare a ac iunii penale se poate face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al 

parchetului de pe lângă ÎCCJ. 
 
32. Dispoziţiile referitoare la aplicarea legii mai favorabile: 
a) se aplică şi în cazul actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitu ionale, dacă în 

timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile; 
b) se aplică şi în cazul ordonan elor de urgen ă aprobate de Parlament cu modificări sau completări, dacă în 

timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile; 
c) nu se aplică şi în cazul ordonan elor de urgen ă respinse de Parlament, dacă în timpul când acestea s-au 

aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile. 
 
33. Când pe teritoriul României s-a produs, în parte, rezultatul infracţiunii: 
a) este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
b) nu este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
c) este considerată infrac iune săvârşită în afara teritoriului României. 
 
34. Conform principiului legalit ţii sancţiunilor de drept penal: 
a) nu se poate lua o măsură educativă, dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a 

fost săvârşită; 
b) se poate lua o măsură de siguran ă, chiar dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când 

fapta a fost săvârşită; 
c) nu se poate aplica o pedeapsă, dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost 

săvârşită. 
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35. M surile educative: 
a) neexecutate şi neprevăzute în legea nouă se execută; 
b) neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută; 
c) neexecutate şi care au corespondent în legea nouă nu se execută, în niciun caz. 
 
36. Când legea nou  este mai favorabil  în condiţiile pedepsei principale: 
a) măsurile de siguran ă neexecutate care au corespondent în legea nouă nu se mai execută; 
b) măsurile de siguran ă neexecutate care au corespondent în legea nouă se execută în con inutul şi limitele 

prevăzute de aceasta; 
c) măsurile de siguran ă neexecutate care au corespondent în legea nouă nu se execută în con inutul şi 

limitele prevăzute de aceasta. 
 
37. Predarea: 
a) unei persoane către un tribunal penal interna ional se acordă în condi iile legii; 
b) unei persoane către un tribunal penal interna ional nu se acordă în niciun caz; 
c) sau extrădarea unei persoane în rela ia cu statele membre ale Uniunii Europene nu se acordă. 
 
38. Când legea nou  este mai favorabil  în condiţiile pedepsei principale: 
a) pedepsele complementare neexecutate care au corespondent în legea nouă nu se mai execută; 
b) pedepsele complementare neexecutate care au corespondent în legea nouă se execută în con inutul şi 

limitele prevăzute de aceasta; 
c) pedepsele complementare neexecutate care au corespondent în legea nouă nu se execută în con inutul şi 

limitele prevăzute de aceasta. 
 
39. Legea penal : 
a) se aplică infrac iunilor săvârşite de către reprezentan ii diplomatici ai statelor străine; 
b) nu se aplică infrac iunilor săvârşite de către reprezentan ii diplomatici ai statelor străine; 
c) nu se aplică infrac iunilor săvârşite de către alte persoane care, în conformitate cu tratatele interna ionale, 

nu sunt supuse jurisdic iei penale a statului român. 
 
40. Conform principiului legalit ţii sancţiunilor de drept penal: 
a) nu se poate lua o măsură educativă, dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a 

fost săvârşită; 
b) nu se poate lua o măsură de siguran ă, dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a 

fost săvârşită; 
c) se poate aplica o pedeapsă, chiar dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost 

săvârşită. 
 
41. O infracţiune comis  pe o aeronav  înmatriculat  în România: 
a) este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
b) nu este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
c) este considerată infrac iune săvârşită în afara teritoriului României. 
 
42. Când pe teritoriul României s-a efectuat un act de executare: 
a) infrac iunea este considerată săvârşită pe teritoriul României; 
b) infrac iunea nu este considerată săvârşită pe teritoriul României; 
c) infrac iunea este considerată infrac iune săvârşită în afara teritoriului României. 
 
43. Când pe teritoriul României s-a efectuat un act de complicitate: 
a) este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
b) nu este considerată infrac iune săvârşită pe teritoriul României; 
c) este considerată infrac iune săvârşită în afara teritoriului României. 
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44. Dac  un cet ţean str in a s vârşit o infracţiune pe care statul român şi-a asumat obligaţia s  o 
reprime în temeiul unui tratat internaţional: 

a) legea penală română se aplică doar dacă este prevăzută de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a 
fost comisă; 

b) legea penală română se aplică indiferent dacă este prevăzută sau nu de legea penală a statului pe al cărui 
teritoriu a fost comisă; 

c) legea penală română nu se aplică dacă nu este prevăzută de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a 
fost comisă. 

 
45. Dac  un apatrid a s vârşit o infracţiune pe care statul român şi-a asumat obligaţia s  o reprime în 

temeiul unui tratat internaţional: 
a) legea penală română se aplică doar dacă este prevăzută de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a 

fost comisă; 
b) legea penală română nu se aplică doar dacă este prevăzută de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a 

fost comisă; 
c) legea penală română nu se aplică dacă nu este prevăzută de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a 

fost comisă. 
 
46. În cazul aplic rii legii penale române conform principiului realit ţii legii penale: 
a) punerea în mişcare a ac iunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului 

de pe lângă ÎCCJ şi numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare în statul pe teritoriul căruia 
s-a comis; 

b) punerea în mişcare a ac iunii penale se face fără nicio autorizare prealabilă; 
c) punerea în mişcare a ac iunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului 

de pe lângă ÎCCJ, chiar dacă fapta face obiectul unei proceduri judiciare în statul pe teritoriul căruia s-a 
comis. 

 
47. În cazul infracţiunilor s vârşite în afara teritoriului ţ rii de c tre un cet ţean român sau de o 

persoan  juridic  român , când pedeapsa prev zut  de legea român  nu este detenţiunea pe viaţ  
ori închisoarea mai mare de 10 ani: 

a) se aplică legea penală română dacă fapta a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdic iei niciunui 
stat; 

b) nu se aplică legea penală română dacă fapta a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdic iei 
niciunui stat; 

c) se aplică legea penală română doar dacă fapta a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdic iei 
niciunui stat. 

 
48. Când dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare şi pân  la executarea complet  a 

pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeaps  mai uşoar : 
a) chiar dacă sanc iunea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infrac iunea 

săvârşită, nu se reduce la acest maxim; 
b) dacă sanc iunea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infrac iunea săvârşită, 

se reduce la acest maxim; 
c) dacă sanc iunea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infrac iunea săvârşită, 

se poate reduce la acest maxim. 
 
49. Extr darea: 
a) poate fi acordată sau solicitată în temeiul unui tratat interna ional la care România este parte pe bază de 

reciprocitate; 
b) poate fi acordată sau solicitată pe bază de reciprocitate;  
c) nu poate fi acordată sau solicitată pe bază de reciprocitate. 
 


