
Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Bogdan BÎRZU 

 

Influențarea declarațiilor în dreptul penal român - conținutul constitutiv 
 

 

Dr. Bogdan BÎRZU 

Universitatea TITU MAIORESCU din București, 

București, România 
birzu_bogdan@yahoo.com 

 

 
Rezumat: În lucrarea prezentă am examinat conținutul constitutiv al infracțiunii de influențarea declarațiilor, 

având în vedere incriminarea prevăzută în noul Cod penal român. În cadrul examinării am făcut trimitere la practica 

judiciară în materie adoptată de către instanțele de judecată din România. Elementele de noutate constau în analiza 

efectuată, precum și în examinarea comparativă ce a avut în vedere dispozițiile cuprinse în legea în vigoare și legea 

anterioară, analiză utilă în practica judiciară, în procesul de identificare și aplicare a legii penale mai favorabile. 

Lucrarea poate fi utilă mediului universitar, precum și practicienilor în domeniu. 
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Introducere 

 

Infracțiunea de influențare a declarațiilor face parte din grupul de infracțiuni contra înfăptuirii 

justiției, prevăzute în Titlul IV din Partea specială a Codului penal român, cu aceeași denumire marginală, în 

art. 272. 

Dacă ne referim strict la titlul marginal, infracțiunea de influențarea declarațiilor, reprezintă un 

element de noutate în legea română. În același timp, dacă avem în vedere conținutul juridic, observăm că 

acesta înglobează unele dispoziții din Codul penal din 1969, respectiv, ale art. 261 (încercarea de a determina 

mărturia mincinoasă) și art. 2611 (împiedicarea participării la proces), la care se adaugă și alte dispoziții. 

Potrivit dispozițiilor la care am făcut referire, infracțiunea se va reține în ipoteza în care subiectul 

activ încearcă să determine sau determină o altă persoană, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin 

constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârșită asupra sa ori asupra unui membru de 

familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, 

să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură 

judiciară. 

În ipoteza în care actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuși o infracțiune, se vor aplica 

regulile privind concursul de infracțiuni.  

Nu constituie infracțiune înțelegerea patrimonială dintre infractor și persoana vătămată, intervenită în 

cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă sau pentru care 

intervine împăcarea.  

În expunerea de motive se arată că fapta „Reprezintă o incriminare nouă ce pornește de la actuala 

reglementare a infracțiunii de încercare de determinare a mărturiei mincinoase pe care însă o dezvoltă 

valorificând unele reglementări similare întâlnite în codurile penale europene. 

Reglementarea vizează atât încercarea de a determina cât și determinarea unei persoane, indiferent de 

calitatea acesteia, nu numai să dea declarații mincinoase dar și să nu sesizeze organele de urmărire penală, să 

nu dea declarații, să își retragă declarațiile ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice 

altă procedură judiciară. Scopul urmărit prin această incriminare este acela de a întări garantarea accesului 

liber la justiție prin protejarea libertății oricărei persoane de a se adresa justiției și de a da declarație ori de a 

înfățișa probele pe care le consideră necesare în raport cu interesele sale, independent de orice formă de 

presiune exercitată din partea vreunui terț, fie asupra sa, fie asupra membrilor de familie. 

Importanța și necesitatea incriminării unor asemenea fapte sunt pe deplin justificate de fenomenul 

actual al criminalității și de presiunile asupra celor care pot contribui la înfăptuirea justiției, dreptul comparat 

subliniind că legislațiile europene au introdus, unele destul de recent, reglementări similare în codurile lor 

penale. Aici avem în vedere §160 din codul penal german, art. 464 din codul penal spaniol, art. 377bis din 

codul penal italian (introdus prin Legea nr. 63 din 1 martie 2001 privind corectitudinea procesuală), art. 434-

5, art. 434-8, art. 434-15 din codul penal francez (texte introduse prin Ordonanța nr. 2000-916 din 19 

septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) și Capitolul 15 - Secțiunea 9 din codul penal finlandez 

(introdus prin Legea nr. 563 din 1998)” [1]. 
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Într-o examinare amplă care vizează rațiunea incriminării acestei fapte și valoarea socială protejată, 

în doctrină se susține că „Infracțiunea de influențare a declarațiilor incriminează în mod distinct o faptă care, 

în plan conceptual, este bivalentă din perspectiva posibilei sale semnificații juridice.  

În reglementarea anterioară, doar încercarea de a determina mărturia mincinoasă era sancționată într-

o manieră similară. Celelalte conduite de acest gen puteau fi încadrate la șantaj, luare de mită etc., sub 

rezerva îndeplinirii celorlalte condiții de tipicitate.   

Trebuie, așadar, remarcat că rațiunea incriminării art. 261 C. pen. anterior pare să nu se mai 

suprapună peste incriminarea acestei noi infracțiuni corespondente. Astfel, în opinia noastră, noul text de 

incriminare diferă semnificativ de rațiunea incriminării și conținutul faptei incriminate de art. 261 C. pen. 

anterior. 

Sintetic, art. 272 NCP incriminează atât încercarea de a determina prin constrângere sau corupere un 

potențial martor să declarații mincinoase (așa cum era incriminată fapta și în art. 261 C. pen. anterior), cât și 

constrângerea unei persoane să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă 

declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă 

procedură judiciară (ca forme particulare de șantajare a acelei persoane)” [2]. 

Referindu-se la expunerea de motive, aceeași autor critică scopul urmărit prin incriminare  menționat 

expres de autorii codului, apreciind că „Deși putem fi de acord cu această justificare, credem că accentul ar fi 

trebuit să cadă mai mult pe efectele pe care asemenea influențe le pot produce asupra actului de justiție, prin 

compromiterea aflării adevărului într-o anumită procedură judiciară.  

Sub același aspect al motivației, sesizăm că, atunci când influențarea se face prin constrângere, 

infracțiunea reprezintă, de fapt, o formă particulară de șantaj [2], ce are ca obiect obținerea unei conduite din 

partea victimei care poate compromite actul de justiție. Cu toate acestea, prin incriminarea din art. 272 NCP 

legiuitorul a vrut să grupeze și acest tip de conduite ce ar fi putut pune în discuție actul de justiție. Prin 

această abordare, legiuitorul sugerează că, în acest caz, înfăptuirea justiției (ca valoare socială 

supraindividuală)) primează în fața valorii sociale individuale (personale) a libertății psihice. De aceea, 

faptele au fost detașate din tipicitatea șantajului, fiind incriminate în mod distinct și poziționate în acest 

capitol” [3]. 

În baza analizei efectuate, aceeași autori concluzionează „că această tehnică a incriminării distincte 

probează cât se poate de clar că valoarea socială protejată de către norma de incriminare este buna înfăptuire 

a justiției. Mai mult, având în vedere că, potrivit ultimei teze a alin. (1) al art. 272 NCP, dacă mijlocul de 

influențare constituie el însuși infracțiune, cele două fapte se vor reține în concurs, nu se va putea afirma că, 

în subsidiar, norma protejează și valorile sociale lezate prin conduita de influențare, altele decât buna 

înfăptuire a justiției. Lezarea acestora va fi valorificată prin reținerea infracțiunilor corespondente” [2]. 

 

1. Legea în vigoare în raport cu dispozițiile anterioare 

 

Așa cum am menționat și anterior, infracțiunea examinată are corespondent în infracțiunile de 

încercare de a determina mărturia mincinoasă și împiedicarea participării la proces (art. 260 și art. 2611 din 

Codul penal din 1969). 

Examinarea comparativă a incriminărilor din cele două coduri ne permite identificarea unor elemente 

de deosebire, dar și de asemănare, între conținuturile juridice ale acestora. 

Astfel, în ceea ce privește elemente de deosebire, semnalăm următoarele:  

- în noua lege apare o nouă denumire marginală, substanțial modificată în raport cu cele două 

denumiri marginale din Codul penal anterior (influențarea declarațiilor, față de încercarea de a determina 

mărturia mincinoasă și împiedicarea participării în proces); 

- în legea în vigoare sunt prevăzute două modalități normative de realizare a elementului material al 

laturii obiective, respectiv, încercarea de a determina sau determinarea  unei persoane să nu sesizeze 

organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarația, să dea declarații mincinoase ori să 

nu prezinte probe, în timp ce în legea anterioară este prevăzută o singură modalitate respectiv încercarea de a 

determina o persoană să dea declarații mincinoase într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă 

cauză în care se ascultă martori sau împiedicarea participării într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în 

orice altă cauză, a unui martor, expert, interpret sau apărător; 

- în legea în vigoare subiectul pasiv nu este determinat expres (din economia textului rezultă că 

acesta poate avea orice calitate – persoană vătămată, martor, expert, interpret), în timp ce în legea anterioară, 

în cazul infracțiunii de împiedicarea participării în proces acesta nu poate avea decât calitatea de martor, 

expert, interpret sau apărător;  

- în legea în vigoare acțiunile prin care se realizează elementul material al laturii obiective constau în 

corupere, constrângere ori altă faptă cu efect vădit intimidant, în timp ce în legea anterioară aceste acțiuni 
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constau în constrângere sau corupere (în cazul art. 261 C. pen.) sau violență, amenințare sau orice alt mijloc 

de constrângere (în cazul art. 2611 C. pen.); 

- în legea nouă fapta se pedepsește numai pentru infracțiunea consumată, în timp ce în legea veche în 

cazul infracțiunii prevăzute în art. 2611 C. pen., se pedepsește și tentativa;  

- în legea nouă acțiunile de intimidare (incriminate), trebuie să se îndrepte împotriva unei persoane 

sau asupra a unui membru de familie al acesteia, în timp ce în legea anterioară acțiunea trebuie să vizeze 

persoana în cauză (în cazul infracțiunii prevăzute în art. 261 C. pen.) sau persoana în cauză, soțul sau o rudă 

apropiată (în cazul infracțiunii prevăzute în art. 2611 C. pen.); 

- există de asemenea, unele diferențe semnificative și în ceea ce privește regimul sancționator; astfel 

în legea nouă pedeapsa prevăzută este închisoare de la unu la 5 ani, în timp ce în legea anterioară pedeapsa 

diferă, în sensul că în cazul infracțiunii prevăzute în art. 261 C. pen., pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 

2 ani sau amendă, în timp ce în cazul infracțiunii prevăzute în art. 2611 C. pen., pedeapsa este închisoarea de 

la 6 luni la 7 ani. 

Elementele de asemănare dintre cele două incriminări vizează prevederea lor în cadrul aceluiași grup 

de infracțiuni, menționarea unei modalități identice de comitere a infracțiunii (încercarea de a determina) etc. 

În ceea ce privește elementele de noutate pe care le aduce noua incriminare, în doctrina recentă, s-a 

apreciat că: 

„A) Sub aspectul laturii obiective, conținutul normei de incriminare se poate realiza prin două acțiuni 

prevăzute alternativ, respectiv încercarea de a determina sau determinarea, în timp ce în Codul penal din 

1969 se sancționa, în conformitate cu art. 261, doar încercarea de a determina mărturia mincinoasă; a fost 

adusă în conținutul infracțiunii prevăzute de art. 272 C. pen. și instigarea la mărturia mincinoasă, faptă ce nu 

va mai fi sancționată ca o formă de participație; 

B) Pe lângă cele două modalități de realizare a elementului material, constrângerea și coruperea, a 

fost reglementată și o altă modalitate cu o sferă relativ determinată, fiind vorba de o „faptă cu efect vădit 

intimidant”, față de expresia „orice alt mijloc de constrângere”, ce este utilizată de Codul penal din 1969 în 

conținutul art. 2611.  

C) A fost extinsă sfera persoanelor asupra cărora se pot exercita acțiunile ce fac parte din elementul 

material al infracțiunii, aspecte pe care le vom dezvolta cu ocazia analizei subiectului pasiv al infracțiunii. 

D) Conduita pe care subiectul activ urmărește să o obțină de la persoana supusă constrângerii, 

coruperii sau altei fapte cu efect vădit intimidant a fost mult extinsă, cuprinzând mai multe aspecte ce vor să 

acopere un câmp mai vast al activității organelor judiciare; 

E) Infracțiunea este pedepsită cu închisoare de la unu la 5 ani, legiuitorul optând pentru o sancțiune 

ce depășește limitele incriminării prevăzute de art. 261 C. pen. din 1969, fiind situată însă sub maximul 

special al infracțiunii de împiedicare a participării în proces (art. 2611 C. pen. din 1969)” [3]. 

 

2. Structura și conținutul juridic al infracțiunii 

 

2.1. Situația premisă. În doctrina recentă s-a susținut că „Situația premisă este diferită, la aceasta 

raportându-se momentul și scopul săvârșirii faptei. Astfel, situația premisă constă în săvârșirea unei fapte 

prevăzute de legea penală, în situația în care actele de corupere, constrângere sau orice altă faptă cu efect 

vădit intimidant sunt săvârșite pentru ca persoana vătămată să nu sesizeze organele de urmărire penală. 

Situația premisă constă în faptul că persoana vătămată a dat declarații într-o cauză penală, civilă sau în orice 

altă procedură judiciară, iar actele de corupere, constrângere sau orice altă faptă cu efect vădit intimidant sunt 

săvârșite pentru ca persoana vătămată să retragă respectivele declarații. Situația premisă poate consta în 

împrejurarea că persoana vătămată urmează să prezinte anumite probe într-o cauză penală, civilă sau în orice 

altă procedură judiciară, iar actele de corupere, constrângere sau orice altă faptă cu efect vădit intimidant sunt 

săvârșite pentru a o determina să nu prezinte respectivele probe” [4]. 

 

2. 2. Conținutul constitutiv 

2.2.1. Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective se realizează prin două acțiuni 

alternative care constau în încercarea de a determina sau determinarea unei persoane să nu sesizeze organele 

de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu 

prezinte probe. Într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară. 

Încercarea de a determina „există atunci când persoana față de care sunt exercitate actele de 

corupere, constrângere sau orice altă faptă cu efect vădit intimidant, respingând solicitarea făptuitorului, nu ia 

hotărârea de a nu sesiza organele de urmărire penală, de a nu da declarații, de a retrage declarațiile date, de a 

da declarații mincinoase ori de a nu prezenta probele, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură 

judiciară” [4]. 
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Determinarea „există atunci când, în urma actelor de corupere, constrângere sau altor fapte cu efect 

vădit intimidant, persoana față de care acestea sunt exercitate ia hotărârea de a nu sesiza organele de urmărire 

penală, de a nu da declarații, de a retrage declarațiile date, de a da declarații mincinoase ori de a nu prezenta 

probele, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară. Infracțiunea există chiar dacă, 

ulterior, persoana vătămată renunță la hotărârea luată și sesizează organele de urmărire penală, dă declarații, 

nu își retrage declarațiile, nu dă declarații mincinoase ori prezintă probele, într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură judiciară” [4]. 

Pentru întregirea laturii obiective este necesar ca încercarea de a determina sau determinarea, privite 

ca acțiuni alternative prin care se realizează elementul material al laturii obiective, să se realizeze în anumite 

condiții, de această dată expres prevăzute în textul de incriminare. Aceste condiții sunt în esența lor și 

modalități concrete de realizare a acțiunii incriminate și capătă rolul de cerințe esențiale. Reținem că fără 

constatarea existenței a cel puțin una din cerințele esențiale menționate expres de legiuitor, fapta nu 

îndeplinește condițiile de tipicitate obiectivă a infracțiunii examinate [3]. 

a) Prima cerință esențială presupune ca acțiunea de încercare a determinării sau determinarea să se 

realizeze printr-o acțiune sau inacțiune de corupere. 

Coruperea „se poate comite prin oferirea de bani, bunuri sau orice alte avantaje materiale sau morale, 

spirituale, care să determine obținerea unei anumite conduite de la subiectul vizat, conduită ce, în mod 

normal și fără intervenția subiectului activ, nu s-ar realiza” [3]. 

Practica judiciară [5] „a reținut comiterea, de către aceeași inculpată în concurs ideal [prevăzut de art. 

33 lit. b) C. pen. din 1969] a infracțiunilor de încercare de a determina mărturia mincinoasă (art. 261 C. pen. 

din 1969) și favorizare a infractorului  (art. 264 C. pen. din 1969). Situația de fapt reținută în sarcina 

inculpatei (care era concubina unuia dintre inculpații acuzați de viol) a fost aceea că a încercat să determine o 

martoră să dea o nouă declarație, în cursul urmăririi penale, care să-i fie favorabilă unuia dintre inculpați, 

declarație prin care să-l ajute pe acesta să scape de răspunderea penală, promițându-i martorei că va primi 

pentru schimbarea declarației suma de 2.500 de euro. 

Martora a informat organele de urmărire penală despre acțiunile inculpatei care încerca să o 

determine să declare mincinos, astfel că au fost realizate interceptări telefonice ce au confirmat susținerile 

sale. 

Decizia reține în sarcina inculpatei doar acțiunile prin care a încercat să determine martora să dea o 

declarație mincinoasă, situație de fapt ce a fost încadrată în două infracțiuni contra înfăptuirii justiției, în 

concurs ideal. Inculpata a fost condamnată la 3 luni închisoare pentru art. 261 C. pen. din 1969 și un an 

închisoare pentru art. 264 C. pen. din 1969, cu reținerea dispozițiilor art. 3201 C. proc. pen. din 1969, 

executarea pedepsei rezultante de un an închisoare fiind suspendată sub supraveghere, conform art. 861 C. 

pen. din 1969, pe termen de încercare de 3 ani” [3]. 

Într-o altă speță [5], „inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru infracțiunea 

de încercare de a determina mărturia mincinoasă, prevăzută de art. 261 C. pen. din 1969, reținându-se că le-a 

cerut martorilor  R.S., R.G.P.  și B.Z., în cursul unei discuții avute acasă la R.S., în timpul procesului penal 

pornit împotriva sa pentru luare de mită [art. 254 alin. (1), (2) C. pen. din 1969 raportat la art. 6 din Legea nr. 

78/2000] și participație improprie la tăierea ilegală de arbori [art. 31 alin. (2) C. pen. raportat la art. 32 alin. 

(1), (3), (4) lit. a) din O.G. nr. 96/1998], să își schimbe declarațiile, promițându-le suma de 500 de lei. S-a 

considerat că fapta inculpatului de a încerca, prin corupere, să îi determine pe martori să dea declarații 

mincinoase în cauză întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de încercare de a determina mărturia 

mincinoasă, prevăzută de art. 261 alin. (1) C. pen. din 1969” [3]. 

b) A doua cerință esențială presupune efectuarea uneia dintre acțiunile incriminate prin 

constrângere. 

Chiar dacă legiuitorul nu se exprimă direct în acest sens, apreciem și noi, asemenea altor autori că a 

fost avută în vedere atât constrângerea fizică cât și constrângerea morală.  

A încerca determinarea prin constrângere „înseamnă a sili (a obliga) o persoană să accepte în mod 

forțat săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, pe care de bună voie nu ar face-o. 

Constrângerea trebuie să fie de natură a pricinui o stare de temere, sub stăpânirea căreia libertatea 

psihică a persoanei supusă acțiunii de constrângere este siluită. 

Constrângerea se poate exercita prin violență materială (constrângerea fizică) sau prin amenințare 

(constrângerea morală)” [6] 

Așadar, constrângerea fizică presupune „exercitarea de lovituri sau alte violențe, expresia având un 

sens larg, fiind incluse orice acțiuni de natură fizică prin care s-a insuflat subiectului pasiv o temere 

suficientă de natură a-l determina să acționeze într-un anumit mod, chiar dacă această acțiune nu a fost 

realizată. Constrângerea fizică poate întruni și elementele constitutive ale infracțiunilor de loviri sau alte 
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violențe (art. 193), vătămare corporală (art. 194), loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. 195) din noul 

Co penal” [3]. 

Constrângerea psihică „se poate realiza prin amenințare, acțiune ce trebuie să aibă aptitudinea de a 

afecta deplina libertate psihică a persoanei care poate avea calitatea de subiect pasiv al infracțiunii” [3]. 

c) A treia cerință esențială va exista în ipoteza în care încercarea de determinare sau determinarea se 

comite prin altă faptă cu efect vădit intimidant.  

Folosirea acestei sintagme a fost criticată în doctrină apreciindu-se că „Pe lângă lipsa de claritate și 

previzibilitate a sintagmei, este greu de imaginat care va fi sfera sa proprie de aplicare, având în vedere că 

săvârșirea unei fapte cu efect vădit intimidant are de cele mai multe ori (dacă nu chiar întotdeauna) și 

semnificația unei acțiuni de constrângere. Oricum, în această noțiune vor putea fi incluse toate acele acțiuni 

sau inacțiuni care ar putea stârni o stare de temere la nivelul victimei care să o determine să-l „asculte” pe 

agent” [2] 

În ceea ce privește fapta cu efect vădit intimidant aceasta poate fi o infracțiune sau o altă faptă care să 

nu întrunească elementele constitutive ale unei infracțiuni. 

În doctrină s-a arătat că „Fapta poate să nu constituie infracțiune, poate fi chiar licită, dar în același 

timp trebuie să creeze o presiune asupra victimei, fiind susceptibilă să o determine să ia în considerație 

cererea făptuitorului (spre exemplu, concedierea acestuia de către angajator, urmată de promisiunea 

reangajării în cazul în care îndeplinește cerințele acestuia” [7]. 

Fără îndoială că încercarea de a determina o persoană prin alte mijloace, cum ar fi rugăminți, 

îndemnuri, recomandări de a se comporta în sensul dispozițiilor prevăzute în textul de incriminare, nu va 

întruni elementele constitutive ale infracțiunii examinate sub aspect obiectiv. 

d) A patra și ultima cerință esențială privește conținutul determinării, care include modalități 

alternative, în așa fel încât realizarea uneia dintre modalități conduce implicit la consumarea infracțiunii. 

Astfel, încercarea de a determina sau determinarea trebuie să vizeze convingerea subiectului pasiv să 

nu sesizeze organelor de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații 

mincinoase ori să nu prezinte probe. 

Pentru a se putea discuta despre determinarea subiectului pasiv de a nu sesiza organele de urmărire 

penală, este necesară existența unei infracțiuni, comise fie de subiectul activ, fie de către o altă persoană. 

În doctrina recentă s-a apreciat că „poate fi subiect pasiv al infracțiunii orice persoană fizică sau 

juridică cu vocația prevăzută de lege pentru a realiza o sesizare a organelor de urmărire penală. Infracțiunea 

de influențare a declarațiilor va fi reținută în concurs cu infracțiunea de dare de mită, prevăzută de art. 290 C. 

pen., dacă persoana asupra căreia se încearcă determinarea prin corupere de a nu se sesiza din oficiu cu 

privire la o faptă prevăzută de legea penală ce a fost săvârșită este un funcționar public dintre cei la care se 

referă art. 289 C. pen., ce incriminează infracțiunea de luare de mită. Dacă acțiunea de corupere se desfășoară 

asupra unui funcționar care are obligația de a sesiza organele de urmărire penală în conformitate cu art. 267 

din noul Cod penal, prin oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în legătură cu îndeplinirea unui act ce 

intră în atribuțiile sale de serviciu (de pildă, acela de a sesiza organele de urmărire penală), se vor reține în 

concurs ideal infracțiunea de dare de mită și cea de influențare a declarațiilor” [3]. 

Acțiunea de a nu da declarații „presupune exercitarea de constrângeri, presiuni, corupere ori alte 

fapte cu efect intimidant în sensul ca o persoană să nu se prezinte în fața organelor judiciare, să refuze să dea 

declarații în calitate de persoană vătămată, parte civilă, martor, expert sau interpret. Oprirea unei persoane să 

dea declarații poate fi la fel de periculoasă, chiar dacă nu se cunoaște ce anume ar putea declara acea 

persoană, despre care se știe că a fost prezentă la locul comiterii unei infracțiuni ori are date despre felul în 

care s-a comis un delict civil, a asistat la întocmirea unui contract între părți” [3]. 

Schimbarea declarațiilor „se referă la situația în care o persoană chemată într-o cauză aflată pe rolul 

organelor judiciare sau în orice altă procedură judiciară (de pildă, procedura în caz de dispariție a dosarelor 

judiciare și a înscrisurilor judiciare, astfel cum este reglementată de art. 543-547 C. proc. pen.) este 

determinată ori se încearcă determinarea acesteia să schimbe conținutul declarațiilor pe care le-a dat anterior, 

prezentând alte aspecte esențiale pentru cauză decât cele menționate” [3]. 

Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane să dea declarații mincinoase „presupune 

că subiectul activ urmărește să obțină o anumită conduită de la cel care va fi ascultat (în calitate de parte, 

martor, expert, interpret), în sensul în care declarațiile nu sunt conforme cu adevărul sau nu conțin tot ceea ce 

persoana cunoștea despre împrejurările cu privire la care a fost întrebată” [3]. 

Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane poate privi și comportamentul acesteia de 

a nu prezenta probe. 

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru înfăptuirea actului de justiție. 

În ipoteza în care asupra subiectului pasiv secundar se realizează și acte de constrângere fizică, 

urmarea poate să constea și în producerea unui rezultat material asupra corpului victimei. 
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Legătura de cauzalitate dintre acțiunea incriminată și urmarea imediată nu trebuie dovedită de 

organele judiciare, deoarece aceasta rezultă din materialitatea faptei. 

 

2.2.2. Latura subiectivă. Forma de vinovăție cu care acționează subiectul activ al infracțiunii este 

intenția directă, calificată prin scopul urmărit, menționat expres în textul de incriminare. 

Mobilul nu are relevanță juridică pentru existența infracțiunii, însă aceasta va fi avut în vedere la 

individualizarea sancțiunii de drept penal. 

 

3. Cauza specială de nepedepsire 

 

Potrivit dispozițiilor art. 272 alin. (2) C. pen., nu constituie infracțiune înțelegerea patrimonială dintre 

infractor și persoana vătămată, intervenită în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în 

mișcare la plângerea prealabilă sau pentru care intervine împăcarea. 

Având în vedere aceste dispoziții, nu are nicio relevanță juridică dacă persoana care a avut inițiativa 

este subiectul activ sau victima infracțiunii, important fiind ca infracțiunea comisă să facă parte din grupul 

celor expres nominalizate de lege. 

 

Concluzii 

 

În cadrul lucrării am avut în vedere examinarea elementelor constitutive ale acestei infracțiuni, 

precum și o analiză comparativă dintre actuala și vechea reglementare a infracțiunii. 

Analiza comparativă este utilă în ceea ce privește identificarea și aplicarea legii penale mai 

favorabile în situații tranzitorii. 

Apreciem că noua incriminare reprezintă o evoluție în ceea ce privește conținutul juridic al acestei 

fapte, precum și în claritatea și previzibilitatea acestuia. 

De asemenea, apreciem că evoluția criminalității în domeniu relevă necesitatea menținerii și chiar a 

perfecționării textului de incriminare. 
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