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Drept penal partea generală
1. Principiile dreptului penal (noţiune şi natura juridică).
2. Principiile acţiunii legii penale în timp şi spaţiu.
3. Forme de asistenţă juridică internaţională (extrădarea, condiţii de aplicare).
4. Responsabilitatea redusă.
5. Etapele activităţile infracţionale (noţiune, criterii de delimitare).
6. Unitatea de infracţiune (noţiune, forme, criterii de delimitare).
7. Pluralitatea de infracţiune (noţiune, forme, criterii de delimitare, pluralitatea aparentă de
infracţiune).
8. Legitima apărare (condiţii cu privire la atac, condiţii cu privire la apărare, criterii de
delimitare de starea de extremă necesitate).
9. Starea de extremă necesitate (condiţii cu privire la pericol, condiţii cu privire la acţiunile
de înlăturare a pericolului).
10. Executarea ordinului superiorului sau a dispoziţiei superiorului (condiţii de aplicare).
11. Participaţia penală (noţiune, natura juridică).
12. Participaţia complexă (noţiune, criterii de delimitare, controverse).
13. Participanţii infracţiunii (noţiune şi caracterizare).
14. Liberarea de răspunderea şi formele sale (noţiune, condiţii de aplicare).
15. Prescripţia tragerii la răspundere penală.
16. Pedeapsa penală (noţiune, forme).
17. Liberarea de pedeapsă penală (noţiune, forme, condiţii de aplicare).
18. Măsurile de siguranţă (noţiune, natură juridică).
19. Confiscarea specială (noţiune, condiţii de aplicare).
20. Concurenţa normelor penale (noţiune, forme).

Drept penal partea specială
1. Omorul intenţionat săvârşit în circumstanţe agravante.
2. Omorul intenţionat în circumstanţe atenuante.
3. Răpirea unei persoane şi privaţiunea ilegală de libertate.
4. Traficul de fiinţe umane şi traficul de copii.
5. Hărţuirea sexuală.
6. Tortura, tratamentul inuman sau degradant.
7. încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor.
8. Şantajul.
9. Delapidarea averii străine.
10. Violenţa în familie.
11. Pornografia infantilă.
12. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.
13. Contrabanda.
14. Falsul informatic şi frauda informatica.
15. Reţinerea sau arestarea ilegală.



16. Actul terorist. Delimitarea de alte infracţiuni cu caracter terorist.
17. Luarea de ostatici.
18. Coruperea pasivă şi coruperea activă.
19. Luarea şi darea de mită.
20. Organizarea migraţiei ilegale.

Criminologie

1. Indicatorii cantitativi ai criminalităţii.
2. Indicatorii calitativi ai criminalităţii.
3. Criminalitatea latentă şi caracteristicile ei.
4. Conceptul cauzalităţii în criminologie.
5. Biologicul şi socialul în structura personalităţii infractorului.
6. Formarea personalităţii infractorului.
7. Conceptul mecanismului actului infracţional.
8. Rolul situaţiei concrete în geneza actului infracţional.
9. Rolul victimei în mecanismul actului infracţional.
10. Clasificarea şi tipologia victimelor.
11. Noţiunea şi principiile prevenirii criminalităţii.
12. Caracteristica sistemului prevenirii criminalităţii.
13. Noţiunea şi caracteristica criminologică a criminalităţii violente.
14. Noţiunea şi caracterizarea criminologică a infracţiunilor patrimoniale.
15. Personalitatea infractorului care comite infracţiuni patrimoniale.
16. Noţiunea, structura şi caracteristica criminologică a criminalităţii organizate.
17. Direcţiile tipice de activitate a organizaţiilor criminale.
18. Noţiunea şi caracterizarea criminologică a criminalităţii profesionale.
19. Noţiunea şi caracterizarea criminologică a criminalităţii recidive.
20. Noţiunea şi caracteristica criminologică a criminalităţii minorilor.

Drept execuţional penal

1. Conceptul şi obiectul dreptului execuţional penal.
2. Locul dreptului execuţional penal în sistemul dreptului.
3. Legăturile dreptului execuţional penal cu alte ramuri de drept.
4. Sistemul ştiinţei dreptului execuţional penal.
5. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice raportului juridic execuţional penal.
6. Reglementarea executării pedepsei închisorii.
7. Noţiunea şi conţinutul statutului juridic al condamnaţilor.
8. Clasificarea condamnaţilor la închisoare.
9. Sistemul penitenciar al Republicii Moldova.
10. Executarea pedepsei în penitenciar de tip deschis, semiînchis, închis.
11. Executarea pedepsei în penitenciare pentru minori şi femei.
12. Conceptul şi conţinutul regimului penitenciar.
13. Reglementarea juridică a muncii condamnaţilor în penitenciare.
14. Munca educativă, instruirea generală şi profesională a condamnaţilor.
15. Terminarea executării închisorii, liberarea definitivă a condamnaţilor şi reintegrarea lor

socială.
16. Executarea pedepsei amenzii penale.
17. Executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii.
18. Executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o

anumită activitate şi retragerea gradului militar, a titlului special, a gradului de calificare 
(clasificare) şi a distincţiilor de stat.

19. Executarea măsurilor preventive.
20. Executarea măsurilor de siguranţă.


