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Prezenta analiză este bazată pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale Părţii Speciale a Dreptului 
penal: răspunderea penală pentru traficul de influenţă, în particular, subiectul în cazul infracţiunilor de trafic de influenţă 
şi de cumpărare de influenţă. În acest sens, este abordat amănunțit subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 Cod 
penal al Republicii Moldova care trebuie să fie o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra 
unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine sau asupra unui funcţionar 
internaţional. Astfel, o persoană, care nu are influenţă sau care nu susţine că are influenţă asupra unei persoane publi-
ce, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine sau asupra unui funcţionar internaţional, poate 
numai să contribuie – pe calea complicităţii, organizării sau instigării – la executarea laturii obiective a infracţiunii 
specificate la alin.(1) art.326 Cod penal al Republicii Moldova. 

Cuvinte-cheie: trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, traficant de influenţă, cumpărător de influenţă, factor de 
decizie susceptibil de influenţare.

REFLECTIONS ON THE SUBjECT OF THE INFLUENCE pEDDLING
(ART. 326 CRIMINAL CODE OF THE REpUBLIC OF MOLDOVA)

This analysis focuses on one of the most complex and actual issues of the Special Part of the Penal Law: the penal 
liability for influence peddling, particularly the subject in the case of offenses of the influence peddling and the purchase 
of influence. In this sense, the subject of the crime provided in paragraph (1) article 326 of the Criminal Code of the Re-
public of Moldova is addressed in detail, which must be a person who has influence or who claims to have influence over 
a public person, persons with public dignity, foreign public figures or an international official. Thus, a person who has no 
influence or who does not claim to have influence over a public person, a person with a position of public dignity, foreign 
public figures or an international official can only contribute - through complicity, organization or instigation - upon 
execution of the objective side of the crime specified in paragraph (1) article 326 of the Criminal Code of the Republic 
of Moldova.

Keywords: influence peddling, purchase of influence, influence peddler, influence purchaser, decision maker able 
toward influence.

RéFLEXIONS SUR LE SUjET DU TRAFIC D’INFLUENCE 
(ART. 326 CODE CRIMINEL DE LA RépUBLIQUE DE MOLDOVA)

Cette analyse se concentre sur l’une des questions les plus complexes et les plus actuelles de la partie spéciale de 
la loi pénale: la responsabilité pénale pour trafic d’influence, en particulier le sujet dans le cas des infractions de trafic 
d’influence et d’achat d’influence. En ce sens, le sujet du crime prévu au paragraphe (1) de l’article 326 du Code pénal 
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de la République de Moldova est traité en détail, qui doit être une personne qui a une influence ou qui prétend avoir une 
influence sur une personne publique, des personnes de dignité publique, des personnalités publiques étrangères ou un 
fonctionnaire international. Ainsi, une personne qui n’a aucune influence ou qui ne prétend pas avoir d’influence sur une 
personne publique, une personne occupant une position de dignité publique, des personnes publiques étrangères ou un 
fonctionnaire international ne peut contribuer que par complicité, organisation ou instigation lors de l’exécution du côté 
objectif du crime spécifié au paragraphe (1) de l’article 326 du Code pénal de la République de Moldova.

Mots-clés: trafic d’influence, achat d’influence, trafiquant d’influence, acheteur d’influence, décideur capable d’être 
influencer.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫГОДЫ ИЗ ВЛИЯНИЯ 
(СТ. 326 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)

настоящий анализ основан на одном из самых сложных и актуальных вопросов особенной части Уголовного 
права: уголовная ответственность за извлечение выгоды из влияния, в частности, субъекта в случае престу-
плений, связанных с извлечением выгоды из влияния и покупкой влияния. в этом смысле, подробно рассматрива-
ется субъект преступления, предусмотренного частью (1) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова, 
которым должно быть лицо, имеющее влияние или которое утверждает, что имеет влияние на публичное 
лицо, на лица, занимающие публичные должности, на иностранных общественных деятелей или международ-
ных чиновников. Таким образом, лицо, которое не имеет влияния или которое не заявляет о своем влиянии на 
публичное лицо, лицо, занимающее публичную должность, на иностранные публичные лица или международных 
чиновников, может только способствовать - посредством соучастия, организации или подстрекательства - 
при осуществлении объективной стороны преступления, указанного в части (1) статьи 326 Уголовного кодекса 
Республики Молдова.

Ключевые слова: извлечение выгоды из влияния, покупка влияния, торговец влиянием, покупатель влияния, 
фактор, влияющий на принятие решения, подверженный влиянию.

Introducere
Subiectul infracțiunii prevăzut la alin. (1) art. 326 

Cod penal al Republicii Moldova (în continuare - CP 
RM), după E. Mădulărescu este mai întâi de toate 
subiectul activ nemijlocit, fiind orice persoană care 
are capacitatea de a răspunde penal. Cerința ca au-
torul să aibă sau să lase să se creadă că are influență 
asupra unui funcționar nu este o condiție impusă su-
biectului activ, aceasta constituind mijlocul prin care 
se săvârșește elementul material al laturii obiective. 
Subiect activ poate fi chiar și un alt funcționar care, 
în raport cu funcționarul vizat, să îndeplinească sau 
nu un act de serviciu, apare ca un simplu terț. Este 
posibil însă ca prin calitatea deținută în momentul 
săvârșirii infracțiunii, subiectul activ să-și practice 
funcția în interes propriu [1, p. 28-42].

Expunerea conținutului de bază
În doctrina juridică s-au manifestat două punc-

te de vedere privind cerința esențială a infracțiunii, 
respectiv faptul „de a avea influență sau a lăsa să se 
creadă că are influență asupra funcționarului”. În-
tr-o primă opinie, influența făptuitorului reprezintă 
o cerință esențială pentru ca acesta să răspundă în 
calitate de autor al infracțiunii. Alți autori conside-
ră că, dimpotrivă, trecerea reală sau presupusă - pe 
care subiectul activ al infracțiunii o are sau lasă să 
se înțeleagă că o are asupra funcționarului, nu este 
o condiție impusă acestuia, ea constituind mijlocul 
prin care se săvârșește elementul material al latu-
rii obiective. Practica judiciară a îmbrățișat această 
a doua opinie, pronunțându-se în mod constant că 
pretinsa influență, reală sau închipuită, nu trebuie să 
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circumstanțieze subiectul activ al infracțiunii [2, p. 
28-42].

După V. Stati, subiectul infracțiunii de trafic de 
influență este persoana fizică care la momentul co-
miterii faptei infracționale a atins vârsta de 16 ani, 
sau persoana juridică, cu excepția autorității publice. 
Subiectul trebuie să fie o persoană care are influență 
sau care susține că are influență asupra persoanei pu-
blice, persoanei cu funcție de demnitate publică, per-
soană publică străină sau funcționarul internațional. 
În art. 326 CP RM, termenul de influență este utilizat 
în sens de putere, capacitate de a modifica competența 
factorului de decizie, în sensul dorit, respectiv de a-l 
determina să facă o favoare sau să i-a o decizie favo-
rabilă. Evident, această influenţă trebuie să fie de o 
anumită natură şi să îndeplinească anumite condiţii 
pentru a face obiectul de referinţă al dispoziției de la 
alin. (1) art. 326 CP RM. Astfel, influenţa la care se 
referă dispoziţia în cauză nu trebuie să aibă la bază 
o putere legală, autoritate, cu care este învestit ci-
neva prin lege sau în baza legii, cum ar fi şeful faţă 
de subaltern, organul de control faţă de cel controlat 
etc. Drept urmare, în sensul prevederii de la alin. (1) 
art. 326 CP RM, termenul „influenţă” priveşte acea 
influenţă care trebuie să izvorască din alte raporturi 
decât raporturile legale de subordonare, de control, 
colaborare, îndrumare, supraveghere etc., prevăzute 
de lege sau în baza legii. Aceasta trebuie să izvoras-
că, de exemplu, din raporturile de rudenie sau prie-
tenie, raporturile comerciale, relaţiile infracţionale, 
relaţiile politice etc. Influența trebuie să decurgă din 
raporturile de rudenie, prietenie, comerciale, relații 
infracționale, politice etc. Atunci când influența făp-
tuitorului asupra factorului de decizie nu este reală, 
ci una afirmată de către făptuitor, această influență 
trebuie să îndeplinească și condițiile definite de că-
tre legiuitor prin sintagma ”susține că are influență”. 
Această influență trebuie să fie posibilă, credibilă, nu 
însă o pretinsă influență ce apare irealizabilă, și este 
absurdă, dacă influența nu este posibilă, fapta nu va 

fi calificată conform alin. (1) art. 326 CP RM, ci con-
form art. 189, 190 CP RM [3, p. 888-889].

După cum demonstrează practica judiciară, fap-
tele similare traficului de influență erau răspândite 
și până la incriminarea lor distinctă în Codul penal, 
încadrarea juridică a acestor fapte se realiza potri-
vit altor norme penale. Dacă o oarecare persoană 
particulară primea de la mituitor bani sau alte va-
lori, chipurile pentru a le transmite persoanei cu 
funcție de răspundere ca mită și, neavând intenția 
de a proceda altfel, le însușește, fapta era calificată 
ca înșelăciune sau abuz de încredere. Când această 
persoană în scopul acaparării valorilor instiga mitui-
torul de dare de mită, atunci acțiunile vinovatului, pe 
lângă înșelăciune, urmau a fi calificate și ca instigare 
la dare de mită. Acțiunile mituitorului în aceste ca-
zuri trebuiau calificate ca tentativă la dare de mită, 
indiferent de faptul dacă era numită concret sau nu 
persoana cu funcție de răspundere căreia îi este pre-
destinată mita [4, p. 47].

În privința importanței dacă a fost sau nu precizat 
numele factorului de decizie asupra căruia există o 
influenţare reală sau presupusă prezintă interes ur-
mătoarea speță:

Prin sentinţa Judecătoriei Cahul din 24 decem-- 
brie 2012, Bulala A.I. a fost achitat de sub învinuirea 
de comitere a infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. 
(1) CP RM din motiv că fapta imputată nu întruneşte 
elementele infracţiunii. De către organul de urmări-
re penală, i-a fost înaintată învinuirea lui Bulala A.I. 
pentru faptul că el, având scopul de a primi bani ce 
nu i se cuvin de la Silion V., în continuarea intenţiilor 
sale infracţionale în perioada 20 iunie -18 iulie 2011, 
aflându-se în or. Cahul, asigurându-l pe Silion V. că 
are influenţă asupra membrilor Comisiei de examina-
re auto - colaboratorilor SEET Cahul, a pretins de la 
numitul Silion V. bani în sumă de 100 de Euro, pentru 
susţinerea de către acesta cu succes a examenului de 
calificare a conducătorilor auto şi obţinerea permisu-
lui de conducere a autovehiculului pentru categoria 
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”C”. Ulterior, la data de 19.07.2011, aproximativ ora 
12.00, aflându-se în or. Cahul în urma realizării in-
tenţiilor sale infracţionale pentru a influenţa asupra 
membrilor Comisiei de examinare auto-colaboratori-
lor SEET Cahul în scopul de a îndeplini acţiunile ce 
intră în obligaţiunile lor de serviciu dânsul a primit de 
la numitul Silion V. banii pretinşi şi estorcaţi în sumă 
de 100 de Euro, ceea ce constituie conform ratei ofi-
ciale de schimb valutar stabilită de Banca Naţională 
a Moldovei - 1631,32 de lei. Prin decizia Colegiului 
penal al Curţii de Apel Cahul din 17 iulie 2013, apelul 
procurorului a fost respins ca fiind nefondat, cu men-
ţinerea sentinţei atacate. Prin decizia Colegiului pe-
nal al Curţii Supreme de Justiție din 04 martie 2014, 
recursul procurorului a fost admis, cu casarea total 
decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Cahul din 
17 iulie 2013 în cauza penală în privinţa lui Bulala 
A.I., cu dispunerea rejudecării cauzei de către aceeaşi 
instanţă de apel în alt complet de judecători. Colegiul 
penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a menționat 
că nu poate fi reţinută concluzia instanţei de apel în 
susţinerea sentinţei de achitare precum că: „Din ma-
terialele dosarului şi în cadrul examinării cauzei în 
instanţa de apel nu s-a stabilit persoana care urma a 
fi influenţată de către Bulala A.I. întru îndeplinirea 
obligaţiunilor sale de serviciu şi eliberarea categoriei 
„C” şi nici nu s-a făcut dovada faptului că Bulala A.I. 
are influenţă asupra unui funcţionar din cadrul Comi-
siei de examinare auto, pe care să-l determine să facă 
un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu contra 
unei sume de bani”. Această concluzie a instanţei de 
apel este incorectă, deoarece pentru calificarea faptei 
în baza alin. (1) art. 326 CP RM, nu are importan-
ţă dacă a fost sau nu precizat numele factorului de 
decizie asupra căruia există o influenţare reală sau 
presupusă. De asemenea, nu contează dacă numele 
atribuit de către făptuitor acelui factor de decizie este 
un nume real sau unul fictiv [5].

Potrivit lui E. Mădulărescu, este necesar de 
menționat că, subiectul pasiv generic al infracțiunii 

de trafic de influență este statul ca titular al valorii 
sociale ocrotite, care este pusă în pericol sau leza-
tă prin fapta incriminată, iar subiectul pasiv special 
este organul, instituția, organismul de stat sau per-
soana juridică de interes public sau privat, în al că-
rui serviciu se află funcționarul, a cărei autoritate, 
prestigiu și onorabilitate sunt lezate prin infracțiune, 
totodată subiectul pasiv secundar fiind funcționarul a 
cărui autoritate este traficată și a cărui corectitudine, 
cinste, onestitate și loialitate este pusă la îndoială [6, 
p. 28-42].

După V. Stati, pentru calificarea faptei în baza 
alin. (1) art. 326 CP RM, nu are importanţă dacă 
a fost sau nu precizat numele factorului de decizie 
asupra căruia există o influenţare reală sau presupu-
să. De asemenea, nu contează dacă numele atribuit 
de către făptuitor acelui factor de decizie este un 
nume real sau unul fictiv. Referitor la delimitarea 
infracţiunii specificate la alin. (1) art. 324 CP RM 
de infracţiunea prevăzută la alin. (1) art. 326 CP 
RM, consemnăm că, în cazul primei dintre aceste 
infracțiuni, înţelegerea între persoana publică sau 
persoana publică străină şi corupător vizează în-
deplinirea sau nu ori îndeplinirea cu întârziere sau 
grăbită a unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale 
sau contrar acesteia, în contrast, în cazul infracţiu-
nii specificate la alin. (1) art. 326 CP RM, înţelege-
rea poate avea loc între persoana interesată şi o altă 
persoană (alta decât o persoană publică, o persoană 
cu funcţie de demnitate publică, o persoană publi-
că străină sau un funcţionar internaţional). În cazul 
acesta, înţelegerea se referă la viitoarea interven-
ţie pe lângă persoana publică, persoana cu funcţie 
de demnitate publică, persoana publică străină sau 
funcţionarul internaţional, în scopul de a-i deter-
mina să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să 
grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea 
funcţiei lor. Astfel, se impune următoarea conclu-
zie: în cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 
324 CP RM, persoana publică sau persoana publică 
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străină își trafică funcţia, pe când în cazul infracţiu-
nii specificate la alin. (1) art. 326 CP RM subiectul 
infracţiunii își trafică influenţa, reală sau presupu-
să. În cazul în care în calitate de traficant de in-
fluenţă apare însăşi persoana publică sau persoana 
publică străină, care face parte din entitatea publică 
în a cărei competenţă intră efectuarea actului func-
ţional vizat, la calificare urmează să se ţină cont de 
următoarele: a) dacă factorul de decizie, care este 
concomitent persoană publică sau persoană publică 
străină, își trafică propriile lui obligaţii de serviciu, 
obligându-se să îndeplinească, să nu îndeplinească 
sau să întârzie îndeplinirea unei acțiuni în exerci-
tarea funcţiei sale ori contrar acesteia, în schimbul 
unei remunerații ce nu i se cuvine legal – fapta lui 
urmează a fi calificată în baza alin. (1) art. 324 CP 
RM; b) dacă factorul de decizie, care nu neapărat 
este o persoană publică sau o persoană publică 
străină, se prevalează de influenţa pe care i-o ofe-
ră relaţiile sale personale, indiferent dacă această 
influenţă este reală sau presupusă, pe lângă o altă 
persoană publică sau o altă persoană publică străi-
nă, pentru ca acestea din urmă să îndeplinească sau 
nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei 
acţiuni în exercitarea funcţiei lor, în favoarea unui 
terţ, el comite infracţiunea prevăzută la alin. (1) art. 
326 CP RM [7, p. 892].

În fine, noțiunile care desemnează factorul de de-
cizie susceptibil de influență sunt definite la art. 123, 
1231 CP RM., conținutul lor fiind următorul:

”Articolul 123. Persoana cu funcţie de răspun-
dere, persoana publică  şi persoana cu funcţie de 
demnitate publică.

(1) Prin persoană cu funcţie de răspundere se 
înţelege persoana căreia, într-o întreprindere, in-
stituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei 
publice locale ori într-o subdiviziune a lor, i se 
acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea 
legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei în-
sărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea 

exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţi-
unilor administrative de dispoziţie ori organizato-
rico-economice.

(2) Prin persoană publică se înţelege: funcţionarul 
public, inclusiv funcţionarul public cu statut special 
(colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului 
vamal, al organelor apărării, securităţii naţionale şi 
ordinii publice, altă persoană care deţine grade spe-
ciale sau militare); angajatul autorităţilor publice 
autonome sau de reglementare, al întreprinderilor 
de stat sau municipale, al altor persoane juridice de 
drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică; persoana autorizată sau 
învestită de stat să presteze în numele acestuia servi-
cii publice sau să îndeplinească activităţi de interes 
public.

(3) Prin persoană cu funcţie de demnitate publică 
se înţelege: persoana al cărei mod de numire sau de 
alegere este reglementat de Constituţia Republicii 
Moldova sau care este învestită în funcţie, prin nu-
mire sau prin alegere, de către Parlament, Preşedin-
tele Republicii Moldova sau Guvern, altă persoană 
cu funcție de demnitate publică stabilită prin lege; 
persoana căreia persoana cu funcţie de demnitate pu-
blică i-a delegat împuternicirile sale.

Articolul 1231. Persoana publică străină şi func-
ţionarul internaţional.

(1) Prin persoană publică străină se înţelege: orice 
persoană, numită sau aleasă, care deţine un mandat 
legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui 
stat străin; persoana care exercită o funcţie publică 
pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public 
sau o întreprindere publică străină; persoana care 
exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului judiciar 
al unui stat străin.

(2) Prin funcţionar internaţional se înţelege: 
funcţionarul unei organizaţii publice internaţionale 
ori supranaţionale sau orice persoană autorizată de o 
astfel de organizaţie să acţioneze în numele ei; mem-
brul unei adunări parlamentare a unei organizaţii in-
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ternaţionale ori supranaţionale; orice persoană care 
exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi interna-
ţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de grefă [8].

După analiza trăsăturilor caracterizante ale su-
biectului special în cazul infracţiunilor prevăzute în 
Capitolului XV din Partea Specială a CP RM, con-
form opiniei lui R. Popov, pot fi formulate următoa-
rele concluzii: 

1) noţiunea „funcţionar public” (care este o no-
ţiune de factură extrapenală) este subsecventă faţă 
de noţiunea „persoană publică” utilizată în legea pe-
nală; 

2) sintagma „funcţionar public cu statut special”, 
utilizată în alin. (2) art. 123 CP RM, nu întotdeauna 
desemnează un funcţionar public în sensul strict al 
legii. În realitate, în unele cazuri, această sintagmă 
se referă la persoane care se asimilează unui funcţio-
nar public şi care deţin grade speciale sau militare; 

3) personalul administrativ-tehnic (personalul 
tehnic; personalul care desfăşoară activităţi auxilia-
re) nu se consideră persoane publice în sensul dispo-
ziţiei de la alin. (2) art. 123 CP RM; 

4) în sensul alin. (2) art. 123 CP RM, persoane 
autorizate sau învestite de stat să presteze în nume-
le acestuia servicii publice sunt acele persoane care 
prestează servicii notariale. Nu există alte persoane 
care să fie autorizate sau învestite de stat să presteze 
în numele acestuia servicii publice; 

5) în contextul legislaţiei în vigoare, inclusiv în 
contextul legii penale, nu mai există nicio îndoială 
că auditorul, avocatul şi persoanele care prestează 
servicii notariale sunt persoane publice în sensul 
alin. (2) art. 123 CP RM; 

6) în sensul alin. (2) art. 123 CP RM, sunt per-
soane autorizate sau învestite de stat să îndeplineas-
că activităţi de interes public: auditorul; avocatul; 
executorul judecătoresc; expertul judiciar; interpre-
tul şi traducătorul antrenaţi de Consiliul Superior al 
Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele 
procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele 

judecătoreşti, de notari, avocaţi sau de executorii ju-
decătoreşti; mediatorul; medicul, privit ca liber-pro-
fesionist; mandatarul autorizat etc. Nu este exclus să 
existe şi alte persoane autorizate sau învestite de stat 
să îndeplinească activităţi de interes public, persoa-
ne care să cadă sub incidenţa noţiunii de la alin. (2) 
art. 123 CP RM. Important este să existe o confirma-
re în textul unui act normativ că astfel de persoane 
îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii: a) 
sunt autorizate sau învestite de stat să-şi desfăşoare 
activităţile; b) activităţile pe care le desfăşoară sunt 
de interes public; 

7) reprezentantul statului în societăţile comerci-
ale cu cotă de participare a statului este o persoană 
publică, făcând parte din categoria de persoane auto-
rizate sau învestite de stat să îndeplinească activităţi 
de interes public; 

8) noţiunea „persoană cu funcţie de răspundere”, 
definită în alin. (1) art. 123 CP RM, şi noţiunea „per-
soană publică”, definită în alin. (2) art. 123 CP RM, 
se află într-o relaţie de tip „parte-întreg”; 

9) în contextul legislaţiei Republicii Moldova, 
inclusiv în contextul legii penale a Republicii Mol-
dova, noţiunea „persoană cu funcţie de demnitate 
publică” şi noţiunea „funcţionar public” se află într-o 
relaţie de tip „parte-întreg”. În aceste împrejurări, 
noţiunile „persoană cu funcţie de demnitate publică” 
şi „persoană publică” se intersectează, au domenii de 
incidenţă care se intercalează; 

10) există persoane cu funcţie de demnitate pu-
blică care intră sub incidenţa prevederii de la alin. 
(3) art. 123 CP RM, dar care nu sunt specificate în 
Anexa la Legea cu privire la funcţiile de demnitate 
publică. La fel, în Anexa la Legea cu privire la func-
ţiile de demnitate publică sunt menţionate persoane 
cu funcţii de demnitate publică care nu sunt consem-
nate în alin. (3) art. 123 CP RM. În prezenţa unor 
astfel de divergenţe de ordin legislativ, prioritate are 
accepţiunea de persoană cu funcţie de demnitate pu-
blică din alin. (3) art. 123 CP RM. Cu alte cuvinte, 
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în contextul legii penale, prin „persoană cu funcţie 
de demnitate publică” trebuie de înţeles numai acea 
persoană cu funcţie de demnitate publică care înde-
plineşte condiţiile stabilite la alin. (3) art. 123 CP 
RM; 

11) persoanele cu funcţie de demnitate publică, 
care sunt specificate în Anexa la Legea cu privire la 
funcţiile de demnitate publică, dar care nu intră sub 
incidenţa prevederii de la alin. (3) art. 123 CP RM, 
nu pot avea altă calitate decât cea de persoană pu-
blică în sensul prevederii de la alin. (2) art. 123 CP 
RM; 

12) în sensul prevederii de la alin. (3) art. 123 CP 
RM, primarul nu poate fi considerat persoană al că-
rei mod de numire sau de alegere este reglementat de 
Constituţia Republicii Moldova. În genere, primarul 
nu este o persoană cu funcţie de demnitate publică în 
sensul alin. (3) art. 123 CP RM; 

13) faptul că cele două sau mai multe persoane 
care săvârşesc infracţiuni fac parte dintr-un orga-
nism colegial (aşa cum este şi consiliul local) nu 
înseamnă deloc că tragerea la răspundere penală a 
acestora ar echivala cu aplicarea unei răspunderi co-
lective în raport cu membrii acelui organism colegial 
[9, p. 180-182].

Analizând subiectul celei de-a doua variante-tip 
de infracțiune de trafic de influență, E. Mădulărescu 
consideră, că subiectul activ este autor al infracțiunii, 
care poate fi orice persoană care are capacitatea de 
a răspunde penal. Infracțiunea poate fi săvârșită de 
către o singură persoană sau de mai multe persoane 
în participație, sub forma coautoratului, instigării 
ori a complicității. Inițiativa săvârșirii infracțiunii 
poate să aparțină cumpărătorului de influență, vân-
zătorului acesteia sau unui terț intermediar. Desigur, 
nu este indiferentă poziția juridică a intermediarului 
prin care cumpărătorul de influență beneficiază de 
aceasta, el având calitatea de complice la această 
infracțiune. Așa cum se preciza când s-a analizat 
subiectul activ al infracțiunii de trafic de influență, 

când intermediarul ajută, înlesnește, desfășoară 
acțiuni care sprijină și facilitează faptele cumpă-
rătorului cât și ale vânzătorului de influență, el va 
răspunde pentru complicitate la ambele infracțiuni. 
În ipoteza în care, după instigarea cumpărătorului, 
ajută în orice fel la acțiunea de obținere a influenței 
de către acesta, intermediarul este participant în ca-
litate de instigator, complicitatea fiind absorbită de 
aceasta [10, p. 76-82].

După V. Stati, subiectul infracţiunii specificate la 
alin. (11) art. 326 CP RM este: 1) persoana fizică res-
ponsabilă care, în momentul comiterii faptei, a atins 
vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepția 
autorității publice) [11, p. 894].

Conform opiniei lui C. Timofei, nu se cere ca 
subiectul să aibă o calitate specială, așadar cum-
părătorul de influenţă (alias terţul interesat), fiind 
persoana care promite, oferă sau dă unei persoa-
ne (şi anume: traficantului de influenţă), personal 
sau prin mijlocitor, bunuri, servicii, privilegii, sau 
avantaje, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, 
când respectiva persoană are sau susţine că are o 
influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu 
funcţie de demnitate publică, persoane publice stră-
ine sau asupra unui funcţionar internaţional, pentru 
a o (a-l) face să îndeplinească sau nu ori să întârzie 
sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exerci-
tarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni 
au fost sau nu săvârşite. În cazul faptei de cumpă-
rare de influenţă, persoana care a promis, a oferit 
sau a dat bunuri ori servicii enumerate la alin. (11) 
art. 326 CP RM este liberată de răspundere penală 
în corespundere cu alin. (4) art. 326 CP RM, dacă: 
s-a autodenunţat în condiţiile art. 264 din Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova (în conti-
nuare – CPP RM), fiind făcută atât de o persoană 
fizică, cât şi de o persoană juridică; declaraţia de 
autodenunţare s-a făcut în scris sau oral; la momen-
tul autodenunţării, făptuitorul nu ştia că organele 
de urmărire penală sunt la curent cu infracţiunea 
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pe care a săvârşit-o, fiindcă în conformitate cu alin. 
(4) art. 264 CPP RM, în cazul în care organele de 
urmărire penală sunt la curent cu fapta, autodenun-
ţarea are importanţă pentru stabilirea şi identifica-
rea făptuitorului şi se ia în considerare, în condiţiile 
legii, ca prezentare benevolă a făptuitorului; bunu-
rile, serviciile, privilegiile, sau avantajele i-au fost 
extorcate. Noţiunea de extorcare se referă în egală 
măsură nu doar la influenţarea pe calea ameninţării, 
dar şi la influenţarea pe alte căi; astfel dacă nu pre-
supune constrângere, extorcarea nu poate fi sufici-
entă în vederea liberării făptuitorului de răspundere 
penală [12, p. 149-168].

În același context de liberare de răspundere pe-
nală, potrivit Hotărârii Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova cu privire la aplicarea 
legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru 
infracţiunile de corupţie, nr.11 din 22.12.2014 [13], 
liberarea de răspundere penală pentru comiterea in-
fracţiunilor de corupţie este posibilă doar în raport 
cu infracţiunea de cumpărare de influenţă (alin. (11) 
art. 326 CP RM). Astfel, cauza de liberare de răspun-
dere penală consacrată la alin. (4) art. 326 CP RM, 
va opera pentru persoana care a promis, a oferit sau a 
dat bunuri ori servicii enumerate la art. 326 CP RM, 
în oricare din următoarele două ipoteze: 

1) aceste bunuri sau servicii i-au fost extorcate; 
2) această persoană s-a autodenunţat, neştiind că 

organul de urmărire penală este la curent cu infracţi-
unea pe care a săvârșit-o. 

În ipoteza extorcării remuneraţiei ilicite, cumpără-
torul de influenţă (în cazul infracţiunii de la alin. (11) 
art. 326 CP RM) va fi liberat de răspundere penală, 
dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: 

1) iniţiativa coruperii aparţine coruptului / trafi-
cantului de influenţă; 

2) a existat o constrângere din partea coruptului/
traficantului de influenţă; 

3) constrângerea presupune un caracter real, su-
primând ori limitând libertatea sau aptitudinea de 

autodeterminare a persoanei asupra căreia este exer-
citată, silind-o la un comportament impus de corupt/
traficant de influenţă; 

4) constrângerea este antecedentă în raport cu 
promisiunea, oferirea sau darea remuneraţiei ilicite. 
În ipoteza autodenunţării, pentru a opera dispoziţia 
de la alin. (4) art. 326 CP RM, este necesar a se res-
pecta condiţiile stabilite la art. 264 CPP RM.

Nu contează motivele autodenunţării: căinţa, 
teama de a fi atras la răspundere penală, răzbunarea 
asupra persoanei corupte care nu şi-a respectat pro-
misiunea etc. Liberarea de răspundere penală în baza 
dispoziţiei de la alin. (4) art. 326 CP RM urmează a 
fi confirmată prin ordonanţă de refuz în pornirea ur-
măririi penale, din care ar rezulta că autodenunţarea 
a fost făcută în circumstanţele în care organele de 
urmărire penală nu sunt la curent cu această faptă 
sau neştiind că organul de urmărire penală este la cu-
rent cu infracţiunea pe care a săvârșit-o. În ipoteza în 
care nu sunt întrunite cerinţele liberării de răspunde-
re penală, făptuitorii infracţiunilor de corupţie care 
au contribuit activ la identificarea celorlalte persoa-
ne implicate în comiterea actelor de corupţie ori care 
au recunoscut vinovăţia, în acord cu lit. f) alin. (1) 
art. 76 CP RM, vor beneficia de atenuarea pedepsei 
penale. Instanţele de judecată vor reţine că spre de-
osebire de autodenunţul cumpărătorului de influenţă 
care antrenează liberarea de răspundere penală, au-
todenunţul coruptului şi a traficantului de influenţă 
va avea relevanţă doar la individualizarea pedepsei 
în sensul atenuării acesteia (lit. f) alin. (1) art. 76 CP 
RM) [14].

Analizând varianta agravată de infracțiune con-
semnată la lit. b) alin. (2) art. 326 CP RM, aceasta 
presupune săvârşirea infracţiunii de trafic de influ-
enţă sau de cumpărare de influenţă de către două 
sau mai multe persoane. Persoana care întrunește 
calitatea de subiect al infracţiunilor prevăzute art. 
326 CP RM trebuie să fie o persoană care are in-
fluenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei 
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persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate 
publică, persoane publice străine sau a unui func-
ţionar internaţional, deci fiind obligatorie existența 
unor împrejurări anumite, în a căror prezenţă un ase-
menea subiect îşi săvârşeşte fapta prejudiciabilă. În 
acest context, circumstanța agravantă specificată la 
lit. b) alin. (2) art. 326 CP RM nu va fi aplicabilă în 
următoarele două situații: infracţiunea este săvârşită 
de o persoană, care are influenţă sau care susţine că 
arc influenţă asupra unei persoane publice, persoane 
cu funcţie de demnitate publică, persoane publice 
străine sau a unui funcţionar internaţional, împreună 
cu o persoană care nu are influenţă sau care nu sus-
ţine că are influenţă asupra unei persoane publice, 
persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane 
publice străine sau a unui funcţionar internaţional; 
infracţiunea este săvârşită de o persoană care are in-
fluenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei 
persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate 
publică, persoane publice străine sau a unui funcţio-
nar internaţional, prin intermediul unei persoane care 
nu are influenţă sau care nu susţine că are influenţă 
asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de 
demnitate publică, persoane publice străine sau unui 
funcţionar internaţional.

Cu referire la circumstanța agravantă specificată 
la lit. b) alin. (2) art. 326 CP RM servesc drept exem-
ple următoarele spețe: 

Prin sentinţa Judecătoriei Buiucani, mun. Chi-- 
şinău din 23 iunie 2011, Buzilan O. E. a fost con-
damnat în baza art. 326 alin. (2) lit. b) CP RM, la 2 
ani închisoare, şi în baza art. 361 alin. (2) lit. b), c) 
CP RM, la 1 an închisoare. În conformitate cu art. 
84 CP RM, pentru concurs de infracţiuni, i-a fost 
stabilită pedeapsa de 2 ani 1 lună închisoare. În con-
formitate cu art. 85 CP RM, prin adăugirea parţială 
a pedepsei neexecutate în baza sentinţei Judecători-
ei Buiucani, mun. Chişinău din 12.09.2005, i-a fost 
stabilită definitiv pedeapsa de 2 ani 3 luni închisoare. 
Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişi-

nău din 27 decembrie 2011, a fost admis parţial ape-
lul, casată sentinţa, rejudecată cauza şi pronunţată o 
nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima 
instanţă, prin care Buzilan O. E. a fost condamnat 
în baza art. 326 alin. (2) lit. b) CP RM, la 3 ani în-
chisoare, în baza art. 361 alin. (2) lit. b), c) CP RM, 
la 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 84 CP RM, 
pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al 
pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa defi-
nitivă de 4 ani închisoare. În baza art. 85 CP RM, 
pentru cumul de sentinţe i-a fost adăugat la pedeapsa 
aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pe-
depsei stabilite prin sentinţa Judecătoriei Buiucani, 
mun. Chişinău din 12 septembrie 2005 şi anume 6 
luni închisoare, fiindu-i stabilită pedeapsa definitivă 
de 4 ani şi 6 luni închisoare, cu executarea în peni-
tenciar de tip închis. Prin decizia Colegiului penal al 
Curţii Supreme de Justiţie din 17 octombrie 2012, a 
fost dispusă inadmisibilitatea recursului ordinar, ca 
fiind vădit neîntemeiat. Prin decizia Colegiului penal 
al Curţii Supreme de Justiţie din 30 ianuarie 2014, 
a fost dispusă inadmisibilitatea în anulare declarat 
împotriva sentinţei Judecătoriei Buiucani, mun. Chi-
şinău din 23 iunie 2011, deciziilor Colegiilor penale 
al Curţii de Apel Chişinău din 27 decembrie 2011 şi 
Curţii Supreme de Justiţie din 17 octombrie 2012, de 
către condamnatul Buzilan O. E., fiind declarat peste 
termen [15].

Prin sentinţa Judecătoriei Bălţi din 19 iunie - 
2013, Chiriac N. Ş. şi Burdina I. I. au fost condam-
nate în baza art. 326 alin. (2) lit. b) CP RM la amen-
dă în mărime de a cîte 1500 unităţi convenţionale, 
ceea ce constituie 30 000 lei, fiecare. Prin decizia 
Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi din 17 apri-
lie 2014, apelul declarat a fost admis, casată parţial 
sentinţa primei insatnţe, cu pronunţarea unei noi ho-
tărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, 
prin care Chiriac N. Ş. şi Burdina I. I. au fost con-
damnate în baza art. 326 alin. (2) lit. b) CP RM, prin 
aplicarea prevederilor art. 79 Cod penal, la amendă 



131nr. 1 (243), 2021

în mărime de a cîte 500 unităţi convenţionale, ceea 
ce constituie 10 000 lei, fiecare. Prin decizia Cole-
giul penal al Curţii Supreme de Justiţie, s-a decis 
inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de avo-
catul Ionaş Gheorghe în numele inculpatelor Chiriac 
N. Ş. şi Burdina I. I., împotriva deciziei Colegiului 
penal al Curţii de Apel Bălţi din 17 aprilie 2014, în 
cauza penală privindu-le pe Chiriac Chiriac N. Ş. şi 
Burdina I. I., ca fiind vădit neîntemeiat [16].

Analizând varianta agravată de infracțiune con-
semnată la lit. b) alin. (3) art. 326 CP RM, aceasta 
presupune săvârşirea infracţiunii de trafic de in-
fluenţă sau de cumpărare de influenţă în interesul 
unui grup criminal organizat sau al unei organiza-
ţii criminale. Conform lit. c) şi d) art. 43 CP RM, 
grupul criminal organizat şi organizaţia criminală 
reprezintă forme ale participaţiei. Art. 46 CP RM 
denotă faptul că grupul criminal organizat este o 
reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în 
prealabil pentru a comite una sau mai multe infrac-
ţiuni. De asemenea, în conformitate cu alin. (1) art. 
47 CP RM, se consideră organizaţie (asociaţie) cri-
minală o reuniune de grupuri criminale organizate 
într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se înte-
meiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi 
structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare 
şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei 
în scopul de a influenţa activitatea economică şi de 
altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de 
a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de 
avantaje şi realizării de interese economice, finan-
ciare sau politice. Potrivit alin. (2) art. 47 CP RM, 
infracţiunea se consideră săvârşită de o organiza-
ţie criminală dacă a fost comisă de un membru al 
acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu 
este membru al organizaţiei respective, la însărci-
narea acesteia. Săvârşirea infracţiunii de trafic de 
influenţă sau de cumpărare de influenţă în interesul 
unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii 
criminale are ca scop îndeplinirea, neîndeplinirea, 

întârzierea sau grăbirea îndeplinirii unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei sale de către persoana publică, 
persoana cu funcţie de demnitate publică, persoana 
publică străină sau funcţionarul internaţional, ast-
fel de pe urma îndeplinirii, neîndeplinirii, întârzie-
rii sau grăbirii îndeplinirii acestei acţiuni să poată 
profita, așadar trage foloase întregul grup criminal 
organizat sau întreaga organizaţie criminală. 

Conform opiniei lui C.Timofei, în contextul va-
riantei agravate de infracțiune consemnate la lit. b) 
alin. (3) art. 326 CP RM, formularea “săvârşite în 
interesul unui grup criminal organizat sau al unei 
organizaţii criminale” se referă la ipoteza când in-
fracţiunea este comisă de un membru al grupului 
criminal organizat sau al organizaţiei criminale în 
interesul lui (ei), nu şi ipoteza când infracţiunea 
este comisă de o persoană care nu este membru al 
grupului respectiv sau al organizaţiei respective, la 
însărcinarea acestuia (acesteia). De asemenea cir-
cumstanţa agravantă consemnată la lit. b) alin. (3) 
art. 326 CP RM se referă exclusiv la situaţia când 
infracţiunea este săvârşită în interesul unui grup 
criminal organizat sau al unei organizaţii crimina-
le, nu şi în interesul unuia dintre membrii unui grup 
criminal organizat sau al unei organizaţii criminale 
[17, p. 56].

Concluzii
În rezultatul analizei subiectului infracţiunilor 

prevăzute la art. 326 CP RM formulăm următoarele 
generalizării:

1. pentru existenţa infracţiunii specificate la alin. 
(1) art. 326 CP RM, este necesar ca acţiunile pentru 
care se promite intervenţia să fie realizate de către 
persoana publică, persoana cu funcţie de demnita-
te publică, persoana publică străină sau funcţionarul 
internaţional în exercitarea funcţiei sale, avându-se 
în vedere că acțiunile în cauză aparțin de sfera atri-
buţiilor de serviciu sau de competenţa respectivului 
factor de decizie, în caz contrar cele săvârșite vor 
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reprezenta una dintre infracțiunile prevăzute la art. 
189 sau 190 CP RM;

2. subiectul infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 
326 CP RM trebuie să fie o persoană care are influenţă 
sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane 
publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, 
persoane publice străine sau asupra unui funcţionar 
internaţional. O persoană, care nu are influenţă sau 
care nu susţine că are influenţă asupra unei persoane 
publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, 
persoane publice străine sau asupra unui funcţionar 
internaţional, poate numai să contribuie – pe calea 
complicităţii, organizării sau instigării – la executa-
rea laturii obiective a infracţiunii specificate la alin. 
(1) art. 326 CP RM;

3. pentru calificarea faptei în baza alin. (1) art. 
326 CP RM, nu are importanţă dacă a fost sau nu 
precizat numele factorului de decizie asupra căruia 
există o influenţare reală sau presupusă, de aseme-
nea, neavând importanță dacă numele atribuit de că-
tre făptuitor acelui factor de decizie este un nume 
real sau unul fictiv.
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