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1. Pedeapsa privativă de libertate: definire, calculul duratei executării pedepsei,
cazurile care se socotesc la durata executării, computarea duratei măsurilor
preventive privative de libertate (definire, calcul).
2. Revocarea amânării aplicării pedepsei: definire și enumerarea cazurilor de
revocare.
3. Criteriile generale de individualizare a pedepsei în raport cu gravitatea
infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului: enumerare descriptivă.
4. Circumstanţele atenuante: definirea noțiunii, clasificare și enumerare, efecte,
calculul şi limitele speciale de aplicare a pedepsei.
5. Circumstanţele agravante: definire, enumerare descriptivă, efecte, calculul
pedepselor, concursul între cauzele de atenuare sau de agravare (modalitatea de
punere în aplicare).
6. Măsurile de supraveghere și obligațiile persoanei față de care s-a dispus
amânarea aplicării pedepsei: enumerare detaliată.
7. Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei: enumerare detaliată și efectele
renunțării la aplicarea pedepsei (enumerare, decident, situații de anulare a
acesteia).
8. Condițiile amânării aplicării pedepsei: decident, situații, calculul pedepsei,
supravegherea în cazul amânării aplicării pedepsei (definirea noțiunii, decidentul,
situațiile), obligațiile serviciului de probaţiune, anularea amânării aplicării pedepsei
(definire, decident, situații, consecințe).
9. Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii (enumerare
descriptivă) și în cazul detenţiunii pe viaţă (enumerare, generalități).
10. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (definirea noțiunii și
enumerarea condițiilor în care este dispusă) și revocarea suspendării executării
pedepsei sub supraveghere (definire și situațiile de revocare).

11. Revocarea și anularea liberării condiționate: definirea noțiunilor, decident,
motive.
12. Termenele de prescripție a executării pedepsei: enumerare și precizarea condițiilor
particulare.
13. Termenele de prescripție a răspunderii penale: enumerare și detalierea condițiilor.

14. Plângerea prealabilă: definire, consecințele lipsei plângerii prealabile.
15. Reabilitarea de drept: enumerare explicativă a condițiilor.
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