DEFINITIVI - Drept penal
BAREM DE CORECTARE
I. Pluralitatea intermediară de infracţiuni în cazul persoanei fizice. Noţiune. Condiţii de existenţă.
Sancţionare. – 2,5 puncte
• Noţiune: - 0,5 puncte
• Condiţii de existenţă: - 1,25 puncte
- existenţa unei condamnări definitive – 0,25 puncte
- săvârşirea unei noi infracţiuni înainte de începerea executării pedepsei pentru condamnarea
anterioară– 0,25 puncte
o în timpul executării – 0,25 puncte,
o în stare de evadare – 0,25 puncte
- nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recidivă – 0,25 puncte
• Sancţionare: - 0,75 puncte
- se aplică dispoziţiile de la concursul de infracţiuni, adică se va contopi pedeapsa stabilită pentru
infracţiunea săvârşită din nou cu pedeapsa pronunţată anterior chiar dacă o parte din aceasta a fost
executată sau considerată ca executată – 0,5 puncte
- dacă noua infracţiune este comisă în stare de evadare, se adaugă mai întâi pedeapsa pentru
evadare (cumulare aritmetică) la restul rămas de executat din pedeapsa din executarea căreia s-a
evadat, apoi această pedeapsă rezultantă se va contopi cu pedeapsa stabilită pentru infracţiunea comisă
în stare de evadare – 0,25 puncte
II. Infracţiunea de şantaj (art. 194 C.p.). Analiza incriminării (Noţiune. Obiect. Subiecţi. Latură
obiectivă. Latură subiectivă. Forme. Variante agravante). Diferenţieri faţă de infracţiunea de tâlhărie
(cel puţin două diferenţieri). – 3,5 puncte
• Noţiune: - 0,25 puncte
• Obiect: - 0,25 puncte
(obiect juridic complex)
- obiect principal (libertatea psihică a persoanei) - 0,15 puncte
- obiect secundar - 0,10 puncte
(de ex. corpul persoanei)
• Subiecţii infracţiunii: - 0,25 puncte
(nu sunt circumstanţiaţi)
• Latura obiectivă: - 1,25 puncte
- elementul material
constrângerea prin violenţă sau ameninţare - 0,5 puncte
conduita urmărită prin constrângere: să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva - 0,5 puncte
- urmarea imediată (stare de pericol) - 0,15 puncte
urmarea imediată se produce independent de satisfacerea cererilor făptuitorului
- legătura de cauzalitate (ex re) - 0,10 puncte
• Latura subiectivă: - 0,25 puncte
Forma de vinovăţie este intenţia directă calificată prin scop – dobândirea în mod injust a unui folos,
pentru sine sau pentru altul
• Formele infracţiunii: - 0,5 puncte
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- consumarea - 0,25 puncte
- tentativa - 0,25 puncte
(nu este incriminată)
• Varianta agravată: - 0,25 puncte
(art. 194 alin. 2 C.p.)
• Diferenţieri faţă de infracţiunea de tâlhărie: - 0,5 puncte
(pt. obţinerea punctajului maxim de 0,5 puncte sunt necesare minim două diferenţieri), de ex.
- diferenţă de obiect juridic - 0,25 puncte
- spre deosebire de infracţiunea de şantaj în cazul tâlhăriei există simultaneitate între realizarea
elementului material şi cedarea bunului de către victimă - 0,25 puncte
III. Speţă – 4 puncte
• Justificarea reţinerii infracţiunii de tâlhărie în cazul inculpaţilor - 1 punct
Inculpaţii au săvârşit o infracţiune de tâlhărie, iar nu aşa cum a reţinut instanţa, de furt în cazul lui A.B.,
respectiv de vătămare corporală în cazul lui C.D., pentru că în cazul infracţiunii complexe de tâlhărie nu
este necesar ca toţi autorii să comită acte de executare specifice ambelor categorii de infracţiuni
componente, atât timp cât aceştia cunosc împrejurările în care se comite fapta respectivă.
• Identificarea infracţiunii de tâlhărie săvârşită în varianta agravată – 0,75 puncte:
- în timpul nopţii (art. 211 alin. 2 lit. b C.p.) - 0,25 puncte
- de două sau mai multe persoane împreună (art. 211 alin. 21 lit. a C.p.) - 0,25 puncte
- într-o locuinţă sau dependinţele acesteia (art. 211 alin. 21 lit. c C.p.) - 0,25 puncte
• Violare de domiciliu în variantă agravată de două sau mai multe persoane împreună şi în timpul nopţii
(art. 192 alin. 2 C.p.) - 0,5 puncte
• Identificarea concursului de infracţiuni între tâlhărie şi violarea de domiciliu - 0,5 puncte
(A se vedea Decizia I.C.C.J. nr. XXXI/2007 pronunţată într-un recurs în interesul legii).
• Inculpatul A.B. a săvârşit o instigare faţă de C.D. la săvârşirea celor două fapte arătate mai sus, dar care
este absorbită în actele de executare comise - 0,25 puncte
• Inculpatul A.B. nu este recidivist - 1,0 puncte
Nu există recidivă pentru inculpatul A.B., întrucât pentru condamnarea anterioară intervenise
reabilitarea de drept. Reabilitarea de drept a intervenit deoarece condamnarea anterioră nu depăşeşte
1 an şi au trecut deja 3 ani (termenul de reabilitare) de la terminarea executării condamnării de 7 luni
din speţă (art. 134 C.p.).
Notă:
Răspunsul este considerat corect dacă se indică denumirea infracţiunilor cu varianta agravată
corespunzătoare , fără a fi nevoie de indicarea exactă a textelor de lege şi deasemenea a numărului de
recurs în interesul legii.
*Notă: prezentul barem cuprinde un total de 10 puncte. Nota 1 se acordă pentru un punctaj mai mic sau egal cu
un punct.
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