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Capitolul I.  
Legea penală şi limitele ei de aplicare

Secţiunea 1. Legea penală

1. Dispoziţiile cu caracter penal, în acceptul noţiunii de lege 
penală, pot i cuprinse în legislaţia ţării noastre în:

a) hotărâri ale Guvernului;
b) ordonanţe de urgenţă ale Guvernului;
c) alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere 

de lege.

2. După sfera de incidenţă, legea penală se clasiică în:
a) lege penală generală;
b) lege penală specială;
c) lege penală excepţională.

3. După domeniul de aplicare, legea penală se mai clasiică 
şi în:

a) lege penală temporară;
b) lege penală complinitoare;
c) lege nepenală cu dispoziţii penale.

4. După criteriul duratei de aplicare, legea penală se clasiică 
în:

a) lege penală cu durată de aplicare nedeterminată (permanentă);
b) lege penală dezincriminatorie;
c) lege penală cu durată de aplicare determinată (temporară).

5. După criteriul caracterului lor, legile penale se clasiică 
în:

a) lege penală ordinară;
b) lege penală extraordinară sau excepţională;
c) lege penală de amnistie.

6. normele juridice cuprind atât regulile de conduită pe care 
trebuie să le respecte destinatarii legii penale, cât şi sancţiunile 
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aplicabile în cazul încălcării acestora. După criteriul felului 
conduitei prescrise în normă, se disting:

a) norme penale prohibitive;
b) norme penale onerative;
c) norme în alb.

7. După criteriul existenţei în structura normei penale atât a 
dispoziţiei, cât şi a sancţiunii, normele penale se clasiică în:

a) norme penale generale;
b) norme penale unitare sau complete;
c) norme penale divizate.

8. interpretarea legii penale poate i făcută de legiuitor, de 
organul judiciar chemat să aplice legea (parchetul sau instan-

ţa de judecată), dar şi de oamenii de ştiinţă care activează în 
domeniul dreptului penal. în funcţie de subiecţii mai sus men
ţionaţi, interpretarea se clasiică în:

a) interpretare oicială;
b) interpretare ad litteram;
c) interpretare neoicială.

9. sub care din formele de interpretare mai jos menţionate 
se realizează interpretarea legală făcută de legiuitor în cazul 
legii penale:

a) interpretarea legală posterioară;
b) interpretarea legală concomitentă;
c) interpretarea legală contextuală.

10. raţionamentul „a fortiori” în interpretarea legii penale 
se bazează:

a) pe argumentul că „dacă o dispoziţie penală interzice sau 
sancţionează o faptă în anumite condiţii înseamnă că ea nu se 
referă şi la alte situaţii neprevăzute de ea”;

b) pe argumentul că „acolo unde există identitate de situaţii 
trebuie să existe aceeaşi soluţie juridică”;

c) pe argumentul că „acolo unde legea interzice mai puţin, 
interzice implicit şi mai mult, iar acolo unde legea permite mai mult, 
implicit permite şi mai puţin”.



I. LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE EI DE APLICARE 5  

11. raţionamentul „per a contrario” în interpretarea legii 
penale se bazează:

a) pe argumentul „acolo unde legea interzice mai puţin, interzice 
implicit şi mai mult, iar acolo unde legea permite mai mult, implicit 
permite şi mai puţin”;

b) pe argumentul că „dacă o dispoziţie cu caracter penal interzice 
sau sancţionează o faptă numai în anumite condiţii, înseamnă că 
ea nu se referă şi la alte situaţii neprevăzute de ea”;

c) pe argumentul că „acolo unde este identitate de situaţii, 
trebuie să existe aceeaşi soluţie juridică”.

12. raţionamentul „a pari” în interpretarea legii penale se 
bazează pe argumentul:

a) că „acolo unde există identitate de situaţii, trebuie să existe 
aceeaşi soluţie juridică”;

b) că „dacă o dispoziţie cu caracter penal interzice sau sancţio-
nează o faptă numai în anumite condiţii, înseamnă că ea nu se 
referă şi la alte situaţii neprevăzute de ea”;

c) că „acolo unde legea interzice mai puţin, interzice implicit şi 
mai mult, iar acolo unde legea permite mai mult, implicit permite 
mai puţin”.

13. interpretarea legii penale după rezultat se numeşte de
cla  rativă atunci când:

a) interpretul ajunge la concluzia că textul interpretat reprezintă 
o concordanţă între voinţa legiuitorului şi exprimarea lui din normă;

b) interpretul ajunge la concluzia că legiuitorul a dorit să spună 
mai mult decât s-a exprimat în norma interpretată;

c) interpretul ajunge la concluzia că în norma ce o are de inter-
pretat legiuitorul a voit să spună mai puţin dar s-a exprimat mai mult.

14. interpretarea legii penale după rezultat se numeşte 
extensivă atunci când:

a) interpretul ajunge la concluzia că textul interpretat reprezintă 
o concordanţă între voinţa legiuitorului şi exprimarea lui din normă;

b) interpretul constată că legiuitorul a dorit să spună mai mult 
decât s-a exprimat în norma interpretată;

c) interpretul ajunge la concluzia că în norma ce o are de inter-
pretat legiuitorul a voit să spună mai puţin dar s-a exprimat mai mult.
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15. interpretarea legii penale după rezultat se numeşte 
restric  tivă atunci când:

a) interpretul ajunge la concluzia că textul interpretat reprezintă 
o concordanţă între voinţa legiuitorului şi exprimarea lui din normă;

b) interpretul constată că legiuitorul a dorit să spună mai mult 
decât s-a exprimat în norma interpretată;

c) interpretul ajunge la concluzia că în norma ce o are de inter-
pretat, legiuitorul a voit să spună mai puţin dar s-a exprimat mai 
mult.

Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii  
penale în timp şi spaţiu

16. Principiul activităţii legii penale presupune:
a) faptul că legea penală nu poate pedepsi decât acţiunile sau 

inacţiunile pe care le-a prevăzut mai înainte ca iind infracţiuni;
b) faptul că nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii penale;
c) faptul că legea penală este activă între momentul intrării în 

vigoare şi momentul ieşirii din vigoare.

17. intrarea în vigoare a legii penale are loc:
a) în momentul adoptării ei de către Parlament;
b) la data publicării în Monitorul Oicial al României;
c) la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oicial al României 

sau la altă dată ulterioară prevăzută în textul ei.

18. intrarea în vigoare a unei ordonanţe de urgenţă a guver-
nului care conţine norme penale pentru reglementarea unor 
relaţii de apărare socială are loc:

a) la data depunerii la camera competentă a Parlamentului spre 
aprobare;

b) la data publicării ei în Monitorul Oicial al României, sub 
condiţia cumulativă a depunerii prealabile la camera competentă 
a Parlamentului spre aprobare

c) la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oicial al României.

19. o lege penală încetează să se mai aplice din momentul 
în care iese din vigoare. în dreptul penal sunt cunoscute mai 
multe modalităţi prin care o lege penală iese din vigoare. Care 
din modalităţile mai jos menţionate reprezintă un procedeu 
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legislativ prin care o lege penală este scoasă din vigoare 
printro altă lege penală:

a) abrogarea;
b) modiicarea legii penale;
c) desuetudinea.

20. Principiul neretroactivităţii legii penale presupune:
a) că o lege penală se aplică faptelor săvârşite cât timp este 

în vigoare;
b) că deşi o lege penală a ieşit din vigoare, ea continuă să ie 

aplicată faptelor săvârşite în timpul cât a fost în vigoare;
c) că legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea 

veche dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă.

21. în cazul succesiunii legilor penale în timp, principiul 
aplicării legii mai favorabile se aplică:

a) până la judecarea deinitivă a cauzei;
b) după judecarea deinitivă a cauzei;
c) şi în cazul pedepselor rămase deinitive şi executate.

22. Principiul ultraactivităţii legii penale este incident:
a) în cazul aplicării legii penale active;
b) în cazul aplicării legii penale temporare;
c) în cazul legii penale excepţionale.

23. în baza principiului teritorialităţii, legea penală se aplică:
a) infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României;
b) infracţiunilor săvârşite de cetăţenii români în străinătate;
c) infracţiunilor comise pe o navă sub pavilion românesc ori pe 

o aeronavă înmatriculată în România.

24. o infracţiune se consideră săvârşită pe teritoriul româ
niei:

a) atunci când un cetăţean străin săvârşeşte în străinătate o 
infracţiune contra statului român;

b) atunci când un cetăţean străin săvârşeşte o infracţiune în 
străinătate dar se ală de bună voie pe teritoriul României;

c) atunci când pe o navă sub pavilion românesc s-a efectuat un 
act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs 
chiar în parte, rezultatul infracţiunii.


