
HEXAGONUL FACULTATILOR DE DREPT
PRESELECTIE

PROBA DE DREPT PENAL

Pentru selectarea celor doi studenti care vor reprezenta Facultatea de Drept a Universitatii
„Babes-Bolyai” la proba de drept penal din cadrul concursului anual „Hexagonul Facultatilor de
Drept”, editia 2015, organizat la Cluj-Napoca în perioada aprilie / mai 2015, se va organiza o
preselectie.

Preselectia va consta într-un test de 2 ore, organizat în data de 15 decembrie 2014, ora 14-16 sala 105.

Conditii de participare:
- student la forma de învatamânt ZI;
- student anul III sau anul IV;
- nota minima 8 la examenele de drept penal general I si II (pentru studentii din anul III), precum si
minim 8 la examenul de drept penal special (pentru studentii din anul IV);
- informatii suplimentare: lect.dr. Daniel Niţu, coordonatorul echipei (dnitu@law.ubbcluj.ro)

TEMATICA

I. 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

→ art. 32-34 Cod penal
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

II. 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

NOTA: se va studia doar conform Codului penal in vigoare. Nu este necesara parcugerea unei anumite
bibliografii pentru participarea la preselectie.


