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Concurs de admitere la Institutului National al Magist
septembrie 2019 - februarie 2020

DREPT PENAL SI DREPT PROCESUAL PENAL
Varianta nr. I
Subiectul I
Explicati deosebirile existente intre infractiunea continua
continuata.

savar~ita

cu intentie ~i infractiunea

Punctaj: 0, 75 p.
Timp recomandat pentru rezolvarc: 30 minute.

Subiectul II
La data de 17.09.2018, AA a implinit 22 ani, ocazie cu care a invitat mai multi prieteni ~i ni~te
rude lntr-un club, uncle a ajuns ~i el ill jmul orei 22, impreuna cu iubita sa BB. La scurt timp dupa
inceputul petrecerii, BB i-a spus lui AA ca i se pare ca un barbat o tot urmare~te cu privirea. Manios, AA
I-a cautat in club pe CC, fratele sau in varsta de 17 ani, pe care 1-a rugat sail insoteasca pentru a-i aplica
o coreqie unui barbat. Gasindu-1 in club pe VV, eel despre care vorbise BB, cei doi frati 1-au condus pe
acesta afara.
Ajun~i in spatele clubului, VV le-a spus sa 11 lase in pace, pentru ca este investigator sub
acoperire. Incepand sa rada, AA l-a rugat pe CC sa 11 tina pe VV, iar in timp ce acesta era imobilizat, CC
tinandu-i w1 cutit la gat, AA 1-a cautat in buzunare, pentru a vedea daca are o legitimatie. AA a gasit
doar un telefon scump, pe care 1-a luat, spunandu-i lui CC ca acela va fi ,,cadoul" sau pentru cei 22 de
ani tocmai impliniti. Dupa aceea, AA i-a spus lui VV ca, daca era politist, ar fi trebuit sa aiba o
legitimatie la el ~i ca, pe viitor, ar face bine sa nu se mai uite la prietenele altor barbati.
Deoarece VV incepuse sa strige dupa ajutor, de teama sa nu fie descoperiti, AA ~i CC i-au aplicat
mai multe lovituri cu cutitul in zona pieptului ~i a abdomenului , dupa care, vazand ca VV a cazut la
pamant, 1-au abandonat ~i s-au intors impreuna in club. Inauntru, CC i-a spus lui AA ca poate ar fi mai
bine sa piece acasa ~i sa lase telefonul undeva pentru a nu fi localizat. Acesta 1-a ascultat, aruncand
telefonul la un co~ de gunoi de langa bar. Imediat ce 1-a vazut pe fratele sau plecand, CC a alergat spre
locul unde VV era cazut, in intuneric, intr-o balta de sange ~i a apelat serviciul 112. Pana la sosirea
echipajului medical, CC a incercat sa diminueze hemoragia, prin apasare la nivelul plagilor.
Fiind dus de urgenta la spital, VV a fost salvat in urma unei operatii complicate, medicii fiind
nevoiti insa sa-i extirpc o parte din plamanul drept. Rapo1tul de expe1tiza medico-legala a aratat ca
interventia lui CC pentru a diminua hemoragia a contribuit la salvarea vietii victimei.
In cursul cercetarilor, s-a constatat ca VV era student la Facultatea de Drept.

Cerintc:
1. Aratati motivat care este incadrarea juridica a faptelor comise de AA ~i CC, cu referire
inclusiv la formele pluralitatii de infractiuni ~i de infractori.
2. Cunoscand ca CC savar~isc anterior o infractiune de furt, pentru care la data de
15.10.2018 i s-a aplicat, prin hotarare definitiva, masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada
de 5 luni, ce nu a fost pusa in executare pana la data judecarii definitive a faptelor descrise mai sus,
iar CC a devenit major in cursul judecapi, aratati motivat care este forma de pluralitate de
infractiuni i~~~d':,.nta in cauza ~i cu'n se va stabili sanctiu7·ezultanta in acest ~az.
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3. Cunosciind cli AA sliviir1ise anterior o infrac(iune de 1n1elliciune pentru care a fost

condamnat definitiv la data de 31.07.2018 la o pedeapsa de 2 ani lnchisoare cu suspendarea sub
supraveghere a executarii cu un termen de supraveohere
de 3 ani ' aratati, motivat cum se va
b
calcula pedeapsa rezultanta.
Punctaj: 4 p.
Timp recomandat pentru rezolvare: I ora §i 30 de minute

Subiectul III
Explicati conditiile necesare pentru a retine cazul de revizuire prevazut de art. 453 alin. (1)
lit. b) C.pr.pen. (ipoteza savar~irii de infractiunii de marturie mincinoasa).
Nata: nu se var trata aspecte privind titularii cererii, termenul Ji ins tan fa competenta. ~' .;:-I'
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PunctaJ: 0, 75 p.
Timp recomandat pentru rezolvare: 30 de minute.
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Inculpatii AA (major) $i BB (minor 111 varsta de 16 ani 1mpliniti la data savar$irii faptelor $i 17
ani la data sesizarii instantei) au fost trimi$i in judecata, in stare de libertate, pentru tentativa la
infractiunea de omor calificat prev. de art. 32 rap. la aii. 188 - 189 alin. (1) lit. a) $i b) din Codul penal
savar$ita asupra victimei majore VV. In cursul unnaririi penale, cu privire la inculpatul BB a fost
1ntocmit referatul de evaluare. In procedura de camera preliminara, prin incheiere definitiva, au fost
respinse cererile $i exceptii le fomrnlate de catre inculpati $i s-a dispus inceperea judecatii.
La primul term en de j udecata din 15 octombrie 2019, au fost citati inculpatii AA ~i BB, precurn ~i
persoana vatamata VV. In $edinta publica, la apelul cauzei au raspuns cei doi inculpati asistati de
aparatori ale$i, precum $i persoana vatamata.
Dupa verificarea identitatii inculpatilor, constatand cauza in stare de judecata, pre$edintele a
explicat acestora i.nvinuirea ce li se aduce, precum $i toate drephirile prevazute de dispozitiile art. 3 74
alin. (2) din Codul de procedura penala. Totodata, s-a pus 1n vedere persoanei vatamate ca se poate
constitui paiie civila pana la 1nceperea cercetarii judecatore~ti. De asemenea, s-a pus in vedere
inculpatilor ca pot solicita ca judecarea cauzei sa aiba loc numai pe baza probelor administrate 1n cursul

urmaririi penale $i, eventual a inscrisurilor prezentate de parti $i de persoana vatamata, daca recunosc in
totalitate faptele retinute in sarcina lor, aducandu-li-se la cuno$tinta continutul dispozit]ilor art. 396 alin.
( 10) din Codul de procedura penala privind efectele procedurii in cazul recunoa$terii 1nvinuirii. In
continuare, s-a acordat cuvanh1l persoanei vatamate, inculpatilor $i reprezentantului Ministerului Public:
Persoana vatarnata VV a aratat ca nu se constih1ie parte civila, avand in vedere relatia de prietenie
cu inculpatii.
Inculpatul AA, prin aparator ales, a aratat ca recunoa~te fapta astfel cum este prezentata in
rechizitoriu $i ca solicita ca judecarea cauzei, in ceea ce 11 p1ive$te, sa aiba loc numai pe baza probelor
administrate in cursul urmaririi penale.
Fiind ascultat, inculpatul AA a aratat ca recunoa~te fapta astfel cum aceasta este prezentata in
rechizitoriu $i a solicitat ca judecarea cauzei sa aiba loc nurnai pe baza probelor administrate in cursul
urmaririi penale.
Inculpatul BB, prin aparator ales, a aratat ca nu recunoa~te invinuirea ce i se aduce $i contesta
probele testimoniale administrate in cursul urmaririi penale. A solicitat reaudierea celor doi ma1iori CC
~i DD $i, totodata, efectuarea unei noi expertize medico-legale, aratand ca expertiza efectuata de catre
Institutul de Medicina Legala nu raspunde la unul din obiectivele stabilite prin ordonanta de procuror,
respectiv daca leziunile constatate pe corpul victimei puteau fi produse de lama cutitului ridicat de la
inculpatul BB cu ocazia perchezitiei corporale.
Reprezentantul Mini sterului Public a aratat ca nu solicita admini strarea de pro be noi pe parcursul

cercetarii judecatore$ti.
Ulterior, pre~edintele a pus in discutie contradictorie toate cererile formulate, dupa care a dispus
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A admis cererea inculpatului AA $i a dispus ca, in ceea ce il privqte, judecarea cauzei sa aiba loc
in procedura simplificata a recunoa$terii invinuirii.
A dispus efectuarea unei noi expe1iize avand ca obiectiv stabilirea daca leziunile constatate pe
corpul victimei puteau fi produse de lama cutitului ridicat de la inculpatul BB cu ocazia perchezitiei
corporale, aflat in prezent la camera de corpuri delicte, motivat de faptul ca expertiza din cursul urmaririi
penale nu a raspuns $i la acest obiectiv stabilit prin ordonanta procurorului. In vederea desemnarii
expertului, a dispus emiterea unei adrese la Institutul de Medicina Legala, pentru comunicarea numelui a
trei experti.
A dispus reaudierea martorilor CC $i DD.
Dupa admiterea cererii de solutionare a cauze1 m procedura recunoa$terii invinuirii, avand
cuvantul , inculpatul AA, prin aparator, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in circumstantiere,
proba lncuviintata dupa punerea sa in discutie contradictorie.
In vederea administrarii probelor, s-a amanat cauza pentru data de 12 noiembrie 2019,
dispunandu-se citarea inculpatilor AA $i BB, a persoanei vatamate $i a martorilor CC $i DD.
La urmatorul te1men de j udecata din 12 noiembrie 2019, in $edinta publica, la apelul cauzei s-au
prezentat inculpatul BB personal $i asistat de aparator ales, aparatorul ales al inculpatului AA, paiiea
civila $i martorul CC. Maiiorul DD a transmis la dosar copia unui bilet de avion aratand ca nu se afla in
tai·a in perioada 10 noiembrie - 18 noiembrie 2019. Inculpatul AA, prin aparator, a depus la dosar dovada
imposibilitatii sale de prezentare, respectiv acte medicale din cai·e rezulta ca este izolat la domiciliu,
avand rujeola. S-au depus la dosar $i inscrisurile incuviintate inculpatului AA.
Pre$edintele a procedat la audierea persoanei vatamate, la audierea martorului CC sub prestare de
juramant (acesta fiind indepa1iat din sala pana la momentul ascultarii sale) $i apoi a inculpatului BB.
Totodata, apreciind ca audierea martorului DD nu este posibila, dupa punerea in discutie a incidentei
dispozitiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedura penala, pre;;edintele a Ia.cut aplicarea acestora ~is-a
dat citire declaratiei martorului din cursul urmaririi penale, um1and ca aceasta sa fie avuta in vedere la
sol utionarea cauzei.
Aparatorul inculpatului BB a solicitat incuviintarea de probei noi, respectiv audierea in calitate de
martori a numitilor FF $i GG, persoane care au fast prezente la incidentul ce a avut Joe intre persoana
vatamata $i inculpati.
Dupa punerea in discutie a cererii, a fost respinsa ca inadmisibila, avand in vedere ca probele
trebuiau propuse inainte de inceperea cercetarii judecatorqti.
Cauza a fast amanata fa!a de imprejurarea ca lnstitutul de Medicina Legala nu a comunicat
relatiile solicitate $i fata de imposibilitatea de prezentai·e a inculpatului AA, dispunandu-se revenirea cu
adresa la Institutul de Medicina Legala.

Pornind de la datele prezentate in speta de mai sus, identificati motivat incalcarea
dispozitiilor Cod ului de procedura penala de catre instanta de judecata la termenele din 15
octombrie ~i 12 noiembrie 2019.
Nata: A naliza spe/ei va fi.fcicutii porn ind de la premisa ca disjungerea cauzei nu era posibila, iar
instanfa era competentli sli judece cauza $i a Jost compusa cu respectarea tuturor dispozifiilor legale.
Punctaj: 4 p.
Timp recomandat pentru rezolvare: 1 ora
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30 de minute.

Nota:
Se acorda 0.50 p pentru coeren{a fn exprimare $i respectarea regulilor de gramatica ~ i
ortografie.
Pen/ru acordarea punctajului integral nu este necesara indicarea temeiu6lor de drept.
Punctaj total Drept penal
Timp total: 4 ore.
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drept procesual penal: 10 p.
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