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EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA 
SESIUNEA NOIEMBRIE 2013 

Comisia Naţională de Examen 
 

PROCES VERBAL 
privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la 

proba de examen din data de 9 decembrie 2013 
 
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin.(3) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA, 
 Comisia naţională de examen,  
 Analizând contestaţiile la formularea subiectelor şi stabilirea baremului de evaluare şi notare la proba de 
examen din data de 9 decembrie 2013, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de elaborare a 
subiectelor cu privire la aceste contestaţii,  
 

CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE: 
 
I. La disciplina Drept Penal, se admit contestaţiile la Întrebarea nr. 40 de la Grila nr. 1 (respectiv 38 – Grila nr. 2,      
33 – Grila nr. 3,  34 - Grila nr. 4), se dispune anularea întrebării si acordarea punctajului aferent acesteia pentru 
toti candidaţii. 
 
Motive: 
 

Potrivit opiniei majoritare a autorilor, nici în cazul infracţiunilor care se comit printr-o inacţiune, nici în 
cazul infracţiunilor de obicei, tentativa nu este posibilă. Totuşi, există tratate sau cursuri în care se precizează 
contrariul: 
 În doctrină s-a discutat dacă infracţiunile continue şi de obicei pot fi săvârşite şi în forma atipică a 
tentativei. Într-o opinie, se susţine că la aceste infracţiuni tentativa nu este posibilă, pentru că până la realizarea 
unui număr de acte suficient de mare ca să dea în vileag obişnuinţa (la infracţiunile de obicei) sau până ce 
activitatea se va prelungi suficient pentru a deveni relevantă (în cazul infracţiunilor continue), activitatea realizată 
este licită. 
 Dar, aşa cum s-a argumentat în mod convingător, dacă se stabileşte voinţa agentului de a continua 
activitatea pornită sau de a repeta actul se realizează întregul conţinut al tentativei (subl. noastră)” (paginile 318-
319 din Codul penal – Comentarii şi explicaţii - autor Mihai Adrian Hotca, Editura C.H. Beck Bucureşti 2007). 
 “ Tentativa este posibilă în cazul infracţiunii omisive improprii(comisive prin omisiune). De pildă, tentativa 
la infracţiunea de omor comisă prin omisiunea acordării hranei unei persoane cu handicap care nu îşi poate 
procura autonom alimentele” (pag. 71 din Drept Penal – autor Mihai Udroiu, Editura  C.H. Beck Bucureşti, 2007). 
Această opinie este susţinută şi în Tratatul de Drept Penal, Partea Generală, Volumul I  – autor Florin Streteanu. 
 Totodată, chiar şi în celelalte cursuri, deşi autorii consideră că tentativa nu este posibilă la infracţiunile 
care se comit printr-o inacţiune sau la infracţiunile de obicei, sunt citate şi opinii contrare, apreciindu-se chiar că “ 
în doctrină părerile sunt împărţite” (pag. 123 din Instituţii de drept penal – autori Costică Bulai, Avram Filipaş, 
Constantin Mitrache s.a., Editura Trei). 
 În tratatele mai vechi (pag. 120 din Codul penal al Republicii Socialiste  România, comentat şi adnotat, 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti – 1972) se apreciază că există două opinii, autorii înclinând chiar spre varianta 
existenţei tentativei în cazul infracţiunilor de obicei.  
 Avand in vedere faptul că, potrivit Planului de Învăţământ al I.N.P.P.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului 
U.N.B.R. nr. 712 din 28 martie 2013, la materia Drept penal se indică în Bibliografie “Tratate, cursuri, manuale, 
monografii, articole de specialitate care abordează temele respective”, fără a se preciza anumiţi autori, atâta timp 



cât în doctrină există mai multe opinii exprimate în sensul celor precizate mai sus, se impune admiterea 
contestaţiilor privind subiectul indicat. 
 
 
Se resping celelalte contestaţii, ca nefondate. 
 
II. La disciplina Drept civil, se resping toate contestaţiile, ca nefondate. 
  
III. La disciplina Drept procesual civil, se resping toate contestaţiile, ca nefondate. 
 
IV. La disciplina Drept procesual penal, se resping toate contestaţiile ca nefondate. 
 
V. La disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, se resping toate contestaţiile, ca nefondate. 
 
Motivarea respingerii contestaţiilor se va publica în termen de 48 de ore de la publicarea prezentului proces-
verbal pe pagina de web a INPPA. 
 
 

* 
 
 

Se dispune refacerea baremului de corectare si evaluare. 
Se dispune corectarea lucrărilor în baza baremului refăcut în conformitate cu prezentul proces-verbal. 
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