STAGIARI - Drept penal
BAREM DE CORECTARE
I. Concursul real de infracţiuni în cazul persoanei fizice. Noţiune. Condiţii de existenţă. Feluri. – 3
puncte
• Noţiune - 0,25 puncte
• Condiţii de existenţă: - 1 punct
- săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni prin acţiuni sau inacţiuni distincte - 0,5 puncte
(infracţiunile pot fi săvârşite cu forme diferite de vinovăţie, în formă consumată sau nu, de aceeaşi
natură sau nu, pe teritoriul ori în afara teritoriului ţării, indiferent de forma de unitate a infracţiunii,
prevăzute în Codul penal ori în legile speciale) Notă: punctajul maxim de 0,5 se va obţine dacă sunt
evidenţiate cel puţin 2 situaţii dintre cele enumerate.
- infracţiunile săvârşite de aceeaşi persoană - 0,25
(indiferent de forma contribuţiei, minor care răspunde penal ori major)
- infracţiunile săvârşite mai înainte de condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele - 0,25 puncte
• Feluri: - 1,75 puncte
- concurs real simplu - 0,25 puncte
- concurs real calificat:
- conexitate mijloc – scop (etiologică) - 0,5 puncte
(noţiune, infracţiunile se comit cu intenţie, hotărârea de a fi săvârşite este anterioară comiterii ambelor
infracţiuni)
- conexitate cauză – efect (consecvenţională) - 0,5 puncte
(noţiune, infracţiunea cauză poate fi comisă atât cu intenţie cât şi din culpă, iar infracţiunea efect este
comisă numai cu intenţie, hotărârea de a comite infracţiunea efect este ulterioară comiterii infracţiunii
cauză)
- conexitate topografică - 0,25 puncte
- conexitate cronologică - 0,25 puncte
II. Infracţiunea de mărturie mincinoasă - art. 259 C.p.* (Noţiune. Obiect. Subiecţi. Situaţie premisă.
Latură obiectivă. Latură subiectivă. Forme. Cauze de nepedepsire şi de reducere a pedepsei) - 3
puncte
• Noţiune: - 0,25 puncte
• Obiect: - 0,25 puncte
- obiect - 0,15 puncte
- nu are obiect material - 0,1 puncte
• Subiectul activ: - 0,25 puncte
- martor - 0,15 puncte
- expert, interpret - 0,10 puncte
• Situaţia premisă (preexistenţa unei cauze civile, penale, disciplinare sau a oricărei alte cauze în care se
ascultă martori) - 0,25 puncte
• Latura obiectivă: - 0,75 puncte
- elementul material - 0,5 puncte
(subiectul face afirmaţii mincinoase, ori nu spune tot ceea ce ştie privitor la împrejurările esenţiale
asupra cărora a fost întrebat)
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- urmarea imediată (stare de pericol) - 0,15 puncte
- legătura de cauzalitate (ex re) - 0,10 puncte
• Latura subiectivă: - 0,25 puncte
• Formele infracţiunii: - 0,5 puncte
- consumarea - 0,25 puncte
- tentativa - 0,25 puncte
(nu este incriminată)
• Cauze de nepedepsire şi de reducere a pedepsei: - 0,5 puncte
- cauză de nepedepsire (art. 259 alin. 2 C.p.) - 0,25 puncte
- cauză de reducere a pedepsei (art. 259 alin. 3 C.p.) - 0,25 puncte
III. Speţa 1 – 2 puncte
• Inculpatul A
- autor al infracţiunii de furt calificat – de două sau mai multe persoane împreună
(art. 209 alin. 1 lit. a C.p.): - 0,5 puncte
• Inculpatul B
- complice la infracţiunea de furt calificat comisă de A: - 1,5 puncte
(nu are importanţă dacă B şi-a dus la bun sfârşit promisiunea de ajutor deoarece participarea sa sub
forma complicităţii s-a realizat la momentul promisiunii de ajutor făcută autorului)
IV. Speţa 2 – 2 puncte
Soluţia este greşită pentru că există doar o tentativă la infracţiunea de tâlhărie, infracţiunea de lovire
sau alte violenţe fiind absorbită în conţinutul tâlhăriei întrucât a fost săvârşită în scopul furtului. Pe lângă
infracţiunea de tâlhărie a fost comisă şi infracţiunea de violare de domiciliu (a se vedea Decizia I.C.C.J.
nr. XXXI/2007 pronunţată într-un recurs în interesul legii).
- nu s-a comis o infracţiune consumată de tâlhărie ci doar o tentativă- 0,5 puncte
- infracţiunea de lovire sau alte violenţe este absorbită în conţinutul tâlhăriei- 0,25 puncte
- tentativa la infracţiunea de tâlhărie s-a săvârşit în varianta agravată într-o locuinţă sau dependinţe ale
acesteia (art. 211 alin. 21 lit. c C.p.)- 0,5 puncte
- tentativa la infracţiunea de tâlhărie s-a săvârşit în concurs cu infracţiunea de violare de domiciliu - 0,75
puncte
Notă: Răspunsul este considerat corect dacă se indică denumirea infracţiunilor, fără a fi nevoie de
indicarea exactă a textelor de lege şi a numărului de recurs în interesul legii.

* Eroare materială, în realitate art. 260 C.p.
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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