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Structura recidivă
Condamnările care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă
Cauzele care înlătură vinovăţia pentru lipsa capacităţii psihofizice a făptuitorului
Raporturile stării de beţie cu celelalte cauze care înlătură caracterul penal al faptei
Aspecte procesuale privind judecarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei
Prezentarea faptelor care înlătură vinovăţia pentru intervenţia unui factor imprevizibil, irezistibil sau
imposibil de înlăturat
Raporturile cazului fortuit cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei
Raporturile constrângerii fizice cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei
Raporturile constrângerii morale cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei
Consecinţele depăşirii limitelor legitimei apărării
Raporturile legitimei apărării cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei
Condiţiile privind pericolul iminent care derivă dintr-un eveniment , în cazul stării de necessitate
Condiţiile privind acţiunea săvârşită prin înlăturarea pericolului care ameninţă altă persoană, precum şi
pentru salvarea unui bun sau interes public
Raporturile stării de necesitate cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei
Condiţiile privind pericolul iminent care derivă din activitatea imprudentă sau din fapta intenţionată a
persoanei în cazul stării de necessitate
Aspecte procesuale privind judecarea cauzelor care înlătură vinovăţia
Prezentarea cauzelor care înlătură vinovăţia pentru intervenţia erorii
Despre necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a existenţei stării, a situaţiei sau împrejurării care
impune caracterul penal al faptei intenţionate sau culpabile, prin raportarea la intervenţia erorii
Necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a existenţei împrejurării care este considerată circumstanţa
agravantă a faptei intenţionate sau culpabile
Prezentarea erorii de fapt după criteriul modului de afectare a proceselor psihice ale cunoaşterii
Prezentarea erorii de fapt după criteriul elementului constitutiv al conţinutului infracţiunii
Prezentarea erorii de fapt după criteriul elementelor obiective ale conţinutului infracţiunii
Prezentarea erorii de fapt după criteriul intervenţiei erorii asupra elementelor incriminării
Prezentarea erorii de fapt după criteriul legăturii cauzale existente între activitatea ilicită şi rezultatul
acesteia
Prezentarea erorii de fapt după criteriul modului de cunoaşterea a unor împrejurării de fapt sau de
reprezentare a acestora
Despre eroarea de normă extrapenală
Despre imperfecţiunile privind elaborarea conţinutului juridic al faptei de dare de mită prin
constrângere
Despre imperfecţiunile privind elaborarea conţinutului juridic al faptei de încăierare nepedepsibilă
Despre imperfecţiunile privind elaborarea conţinutului juridic al faptei de lovire sau insultă a inferiorului
din necesitatea militară
Despre posibilitatea sancţiunii acţiunii constrângătoare comisă de o persoană juridică
Despre calificarea juridică a faptei prejudiciabile, constând în ajutorul dat de o persoană , unei alte
persoane care nu este constrânsă de atacul ilicit, în cazul legitimei apărări
Explicaţi dacă se păstrează caracterul necesar al acţiunii de răspuns la constrângere, când cel
ameninţat şi-a premeditat acţiunea , în cazul legitimei apărări
Deosebirile dintre conceptele de incapacitate biopsihică a minorului, iresponsabilitatea pshiofizică şi
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responsabilitatea psihofizică
Explicaţi modalitatea de răspundere penală pentru acţiunile , care definesc infracţiunea de obicei, în
situaţia în care făptuitorul este în vârstă de sub 14 ani , situaţia în care acelaşi făptuitor săvârşeşte o
acţiune şi după împlinirea vârstei de 14 ani , situaţia în care acelaşi făptuitor săvârşeşte mai multe
acţiunii , după împlinirea vârstei de 14 ani, situaţia în care acelaşi făptuitor, după împlinirea vârstei de
18 ani, săvârşeşte o acţiune identică, situaţia în care acelaşi făptuitor după împlinirea vârstei de 18
ani sâvărşeşte aceleaşi acţiunii
Calificarea juridică a mulţimii de acţiunii similare, dintre care cele identice compun o infracţiune de
obicei, iar cele similare compun o infracţiune de îndeletnicire
Explicaţi pericolul de extremă gravitate, în cazul omorului săvârşit de o persoană, care anterior a mai
săvârşit un omor
Explicaţi cauzele legale de întrerupere a infracţiunii cumulative
Explicaţi în ce condiţii fapta părintelui, la care s-a stabilit domiciliul minorului, prin hotărâre
judecătorească până la soluţionarea divorţului, de a împiedica pe celălalt părinte de a avea legături
personale cu minorul , întruneşte elementele infracţiunii de nerespectare a măsurilor privind
încredinţarea minorului, elementele constitutive ale unei infracţiunii cumulative simple, o infracţiune
continuată sau un concurs de infracţiune.
Explicaţi dacă încercarea de deposedare forţată de bunul mobil intrat în posesia făptuitorului fără nici
un fel de opoziţie din partea vreunei persoane constituie sau nu o legitimă apărare
Explicaţi dacă se poate reţine legitima apărare în cazul în care atacul material şi injust nu a ajuns până
la producerea rezultatului
Explicaţi dacă există legitimă apărare în cazul apărării de un pericol moral
Explicaţi dacă riposta la atacul executat de o persoană responsabilă sau de un animal reprezintă
legitimă apărare
Discuţii doctrinare şi soluţionări jurisprudenţiale în legătură cu determinarea subiectului activ al
infracţiunii de luare de mită în raport de precederile art.254 cp şi art.7 alin (2), (8) şi art.8 din Legea
nr.78/2000
Probleme ivite în doctrina juridică şi jurisprudenţă cu privire la determinarea elementului material a
laturii obiective a infracţiunii de luare de mită prevăzută şi pedepsită de art.254 cp cu privire specială
la criteriile de diferenţiere între acceptare şi nerespectarea promisiunii de foloase.
Conceptul de folos necuvenit - cerinţă esenţială pentru existenţa infracţiunii de luare de mită. Discuţii
între doctrina juridică şi soluţionări jurisprudenţiale în această privinţă.
Determinări ale elementului material al laturii obiective a infracţiunii de date de mită. Diferenţieri între
promisiune şi oferire, modalităţi alternative de realizare a laturii obiective a infracţiunii. Cerinta ca
promosiunea să fie determinată sau determinabilă şi în toate modalităţile alternative de exprimare a
elementului material al laturii obiective de a avea aptitudinea sa corupă . Probleme doctrinare şi de
soluţionări jurisprudenţiale în materie.
Cauzele de înlăturare a caracterului penal al dării de mită – art.255 alin.2 cp şi de nepedepsire (alin.3).
Condiţii şi consecinţe – probleme ivite în dovedirea juridică şi jurisprudenţială.
Primirea de foloase necuvenite. Elemente de definire şi criterii de diferenţiere a infracţiunii de
infracţiunea de luare de mită.
Probleme ivite în dovedirea juridică şi jurisprudenţă cu privire specială la latura subiectivă a infracţiunii
de primire de foloase necuvenite, şi măsura de siguranţă a confiscării speciale în raport de prevederile
art.25 alin.2 cp
Traficul de influenţă prevăzut şi pedepsit de art.257 cp cu privire specială la conţinutul constitutiv al
infracţiunii şi criteriile de diferenţiere a acestuia în raportul cu infracţiunea de înşelăciune. Probleme
doctrinare şi jurisprudenţiale în materie.
Cumpărarea de inflenţă (art.6’ din Legea nr.78/2000) introdus prin Legea nr.161/2003 – determinarea
conţinutului constitutiv al infracţiunii. Motivare şi justificare a incriminării acesteia.
Elemente de definire şi criterii de diferenţiere între infracţiunea de tentativă de omor – art.20,174cp şi
aceea de vătămare corporală – art.18cp sau vătămare corporală gravă (art.182cp) cu privire specială
la modalitatea normativă agravată a acesteia şi prevăzută la alin.2, teza punerii în primejdie a vieţii
persoanei – Probleme ivite în doctrină şi jurisprudenţă în această privinţă.
Omorul calificat săvârşit cu premeditare (art.175 lit.a cp) – probleme ivite în doctrina juridică şi
jurisprudenţă cu privire la conceptul de premeditare şi condiţiile de definire a acestuia.
Omor calificat săvârşit din interes material (art.175 lit.b cp). Elemente de definire şi criterii de
diferenţiere a acestora faţă de infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzut şi pedepsit de art.176
lit.d cp. Probleme ivite în doctrina juridică şi jurisprudenţă.
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Elemente de definire şi criterii de diferenţiere între omorul calificat săvârşit prin mijloace care pun în
pericol viaţa mai multor persoane (art.175 lit.e cp) şi acela deosebit de grav săvârşit asupra a două
sau mai multor persoane (art.176 lit.b cp).
Elemente de definire şi criterii de diferenţiere între omorul calificat săvârşit asupra soţului sau a unei
rude apropiate (art.175 lit.c cp) şi prin pruncucidere (art.177 cp). Probleme de doctrină şi practică
judiciară.
Probleme ivite în doctrina juridică şi jurisprudenţă cu privire la participaţia penală ocazională în cazul
infracţiunii de pruncucidere (art.177 cp).
Încadrarea juridică a uciderii din culpă săvârşită de către un conducător de vehicul cu tracţiune
mecanică având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau care se află în stare de
ebrietate. Infracţiune complexă sau pluralitate de infracţiuni sub prisma concursului. Probleme ivite în
dovedirea juridică şi jurisprudenţă.
Elemente de definire si criteria de diferentiere intre infractiunile de inlesnire a sinuciderii (art.179 cp) si
omor (art.174 cp)
Vatamare corporala grava (art.182 alin.2 cp) cu privire speciala la situatiile in care urmare a faptei a
survenit pierderea unui organ sau slutirea.Expulzarea post traumatic a unuia sau mai multor dinti
determina vatamarea corporala grava ca urmare a pierderii unui organ sau a slutirii. Puncte de vedere
doctrinaire si rezolvari jurisprudentiale.
Elemente de definire si criteria de diferentiere a infractiunii de lovire sau vatamari cauzatoare de
moarte (art.183 cp) si aceea de omor (art.174 cp). Puncte de vedere doctrinaire si solutionari
jurisprudentiale.
Lipsire de libertate in mod illegal (art.189 alin. 1-3 cp). Posibilitatea existentei acesteia in concurs cu
infractiunile de trafic de personae (art.12 din Legea nr.678/2001) sau trafic de minori (art.13 din legea
nr.678/2001) in cazul in care o persoana este recrutata, transportata, cazata sau primita prin lipsire de
libertate sau rapire in scopul exploatarii. Optiuni doctrinare si solutii jurisprudentiale.
Violarea de domiciliu (art.192 cp). Conceptul penal de domiciliu. Elemental material al laturii obiective
a infractiunii in cele doua modalitati normative (patrunderea si refuzul de a-l parasi). Puncte de vedere
doctrinare si solutionari jurisprudentiale.
Participatia penala ocazionala in cazul infractiunii de violare de domiciliu in modalitatea normativa
agravata a acesteia (art.192 alin.2 cp) cu privire specilala la teza savarsirii acesteia de catre doua sau
mai multe persoane impreuna.
Conceptul de act sexual de orice natura a carui intretinere cu o prsoana de sex diferit, de acelas sex,
prin constrangerea acesteia sau profitand de imposibilitatea acesteia de a se apara ori de a-si exprima
vointa poate constitui elemental material al laturii obiective a infractiunii de viol (art.197 alin.1 cp).
Subiectul activ si pasiv al infractiunii de viol. Sotul barvat sau femeie – pot savarsi unul impotriva
celuilalt infractiunea de viol atata timp cat nu sunt despartiti in fapt. Probleme ivite in doctrina juridical
si jurisprudentiale
Participatia penala ocazionala in cazul infractiunii de viol cu privire speciala la modalitatea normative
agravata a acesteia prevazuta de art.197 alin.2 lit.a cp. Este posibila participatia penala ocazionala
sub prisma coautoratului. Probleme ivite in doctrina juridical si jurisprudentiala.
Elemente de definire a infractunii de viol in modalitatea agravata prevazuta de art.197 alin.3 cp. Teza
survenirii mortii victimei si criterii de diferentiere a acesteia fata de infractiunea de omor calificat
prevazuta si pedepsita de art.175 lit.h cp.
Paricularitati caracteristice ale laturii subiective ale infractiunii de viol cu privire speciala la modalitatea
normative agravata prevazuta in art. 197 alin.3 cand aceasta a avut ca urmare moartea sau
sinuciderea victimei.
Elemente de definire a infractiunii de act sexual cu un minor art.198 cp si criteria de diferentiere a
acesteia cu infractiunea de viol calificat in modalitatea agravata prevazuta la art.197 alin.3. Teza in
care victim nu a implinit 15 ani.
Particularitati ale laturii subiective in cazul infractiunii de act sexual cu un minor in general si
modalitatea normative agravata prevazuta de art.198 alin.4 cp.
Este posibila existent infractiunii de act sexual cu un minor in modalitatea normativa prevazuta in
art.198 alin.4 cp teza a doua, cand faptele au fost savarsite cu scopul producerii de material
pornografice si pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrangerea. Puncte de vedere doctrinare
si solutii jurisprudentiale in materie.
Infractiunea de perversiune sexuala art.201 cp. Conceptul penal de act de perversiune sexuala.
Criterii de diferentiere a acestuia de actul sexual de orice natura, componenta a laturii obiective a
infractiunii de viol (art.197 cp) si act sexual cu un minor. Cerinta ca actele de perversiune sexuala sa
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fie savarsite in public sau sa fi produs scandal public (art.201 alin.1) este necesara pentru existent
infractiunii si in modalitatile normative prevazute la alin.2-5? Probleme ivite in doctrina si jurisprudenta.
Particularitati ale laturii subiective in cazul infractiunii de perversiune sexuala in diferitele modalitati
normative ale acesteia.
Participatia penala ocazionala in cazul infractiunii de perversiune sexuala.
Infractiunea de coruptie sexuala (art.202 cp). Conceptul penal de act cu character obscen savarsit
asupra unui minor sau in prezenta unui minor. Sotul care nu a implinit varsta de 18 ani poate fi subiect
pasiv al infractiunii. Particularitati ale laturii subiective.
Modalitatea normative prevazuta in art.202 alin.3 este un act de coruptie sexuala si poate fi
considerate si poate fi considerate ca varianta a acestei infractiuni. Compatibilitatea ei cu forma
imperfecta a tentative care se pedepseste potrivit art.204 cp.
Probleme ivite in doctrina juridical si jurisprudentiala cu privire la structura juridica si continutul
constitutiv al infractiunii de incest. Este posibila consistenta acesteia in concurs cu infractiunea de
viol?
Probleme doctrinare si jurisprudentiale referitoare la structura juridical si continutul constitutiv al
infractiunii prevazute si pedepsite de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000 asimilata infractiunilor de
coruptie.
Puncte de vedere doctrinare si solutionari jurisprudentiale cu privire la structura juridical si continutul
constitutiv al infractiunii prevazute si pedepsite de art.13 din Legea nr.78/2000 asimilata infractiunilor
de coruptie.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute în L. nr. 143/2000
privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute în L. nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute în O.U. nr.
195/22.12.2005 privind protecţia mediului.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 22/1969
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu cu gestionarea
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale. Infracţiuni prevăzute de Legea nr.
86/10.04.2006 privind Codul vamal al României.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute de Legea nr.
241/15.07.2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale. Infracţiuni prevăzute de O.U. nr.
99/6.12.2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 12/1990
privind protejareapopulaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000
privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute de O.U. nr.
194/12.12.2002 privind regimul străinilor în România.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute de Legea nr.
107/27.04.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor
cu caracter fascist, rasist sau xenofobşi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale. Infracţiuni prevăzute de Legea nr.
111/10.10.1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor
nucleare.
Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi in legi extrapenale.Infracţiuni prevăzute de Legea nr.
535/25.11.2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.
Infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor . Aspecte teoretice şi practice.
Prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană. Aspecte penale.
Accesul ilegal la sisteme informatice. Consideraţii teoretice şi practice.
Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.
Reglementarea Mobbingului - Hărţuirea morală la locul de muncă – în legislaţia penală română.
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Protecţia penală a siguranţei circulaţiei pe căile ferate. Aspecte teoretice şi practice.
Prevenirea şi combaterea terorismului în legislaţia penală română.
Infracţiunea de spălare a banilor în legislaţia penală română.
Răspunderea penală a persoanei juridice. Aspecte teoretice şi practice.
Restrângeri speciale legale referitoare la violarea de domiciliu şi a secretului corespondenţei.
Antentatul care pune în pericol siguranţa statului. Aspecte teoretice si practice.
Infracţiunea de trădare prin transmitere de secrete. Aspecte teoretice şi practice.
Flagrantul în traficul de droguri.
Concurenta neloială. Concept şi probleme de aplicare a legii penale.
Expulzare. Concept şi evoluţie istorică. Subiectul măsurii de siguranţă.
Criminalitate transfrontalieră. Conceptul de infracţiune internaţională şi de criminalitate transfrontalieră.
Criminalitate transfrontalieră. Conceptul de criminalitate organizată transfrontalieră potrivit normelor
juridice din România.
Criminalitate transfrontalieră. Necesitatea cooperării judiciare internaţionale în domeniul prevenirii şi
combaterii criminalităţii transfrontaliere.
Criminalitate transfrontalieră. Atribuţiile O.I.P.C. Interpol în domeniul prevenirii şi combaterii
criminalităţii transfrontaliere.
Criminalitate transfrontalieră. Asistenţa reciprocă pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere în
Spaţiul Schengen.
Criminalitate transfrontalieră. Măsurile întreprinse de România pentru realizarea cooperării poliţieneşti
internaţionale în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere.
Criminalitate transfrontalieră. Supravegherea transfrontalieră – instrument juridic de combatere a
criminalităţii.
Criminalitate transfrontalieră. Urmărirea transfrontalieră – instrument juridic de combatere a
criminalităţii.
Criminalitate transfrontalieră. Schimbul de informaţii în domeniul combaterii criminalităţii
transfrontaliere prin intermediul Serviciului SIRENE.
Criminalitate transfrontalieră. Cooperarea României cu statele din Spaţiul Schengen în domeniul
combaterii criminalităţii transfrontaliere.
Criminalitate transfrontalieră. Terorismul – formă de manifestare a criminalităţii transfrontaliere
organizate.
Criminalitate transfrontalieră. Traficul de persoane - formă de manifestare a criminalităţii
transfrontaliere organizate.
Criminalitate transfrontalieră. Spălarea banilor proveniţi din infracţiuni - formă de manifestare a
criminalităţii transfrontaliere organizate.
Criminalitate transfrontalieră. Criminalitatea informatică - formă de manifestare a criminalităţii
transfrontaliere organizate.
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