Contravenţii electorale
Extrase din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare
CAP. IV

ART. 55 Contravenţii, ART. 56 Constatare contravenţii

Contravenţie
a) înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale
permanente, înscrierea în listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane
fictive ori care nu au drept de vot;
b) păstrarea listelor electorale permanente în condiţii necorespunzătoare;

Cine constată

Amenda

Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente

de la 4.500 lei la 10.000 lei

de la 1.000 lei la 2.500 lei

c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora
în listele electorale permanente;

Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente
Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente

d) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane
neautorizate;

Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente

de la 1.000 lei la 2.500 lei

e) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate
în lista electorală permanentă;

Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente

de la 1.000 lei la 2.500 lei

f) încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi art. 27 alin. (3);
ART. 4 (2) Candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi
candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin
200.000 de alegători. Un alegător poate susţine un singur candidat.
ART. 27 (3) Lista susţinătorilor este un act public, sub sancţiunea prevăzută de art.
292 din Codul penal. Lista sau listele susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor,
prenumele şi numele candidatului, precum şi prenumele şi numele, data naşterii,
adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura alegătorilor
care susţin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să
facă o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor
susţinătorilor.
g) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi
prevăzute la art. 31 alin. (3);

Preşedintele Biroului Electoral
Central

de la 1.500 lei la 4.500 lei

Preşedintele Biroului Electoral
Central

de la 1.000 lei la 2.500 lei

de la 1.000 lei la 2.500 lei
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ART. 31 (3) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluţionare a
contestaţiilor prevăzut la alin. (2), Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică,
prin afişare pe pagina proprie de internet şi prin intermediul mass-mediei,
candidaturile şi semnele electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse. În
acelaşi termen, Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale judeţene,
birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru
secţiile de votare din străinătate, candidaturile şi semnele electorale definitive, în
ordinea în care au fost depuse, acestea având obligaţia de a le afişa de îndată la
sediul lor.
h) folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral
Central de către un alt candidat;
i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a
adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în
timpul acestor adunări;

j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a
listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale;

k) nerespectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) şi ale art. 39 alin. (4);
ART. 37 (1) În campania electorală candidaţii şi, după caz, partidele politice,
alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care i-au propus, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime
opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri, precum
şi prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunărilor şi marşurilor se
poate face numai cu autorizările prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3) În unităţile militare, în unităţile de învăţământ, în timpul programului de
învăţământ, în sediile reprezentanţelor diplomatice, precum şi în penitenciare,
acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.
(4) În timpul campaniei electorale, primarii asigură candidaţilor şi formaţiunilor
politice care i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se
întâlni cu alegătorii.
ART. 39 (4) Pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare
a opiniei publice sau societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au
în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de
Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au

Preşedintele Biroului Electoral
Central
Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari
Preşedintele biroului electoral
judeţean, biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti sau
al biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate
Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari

de la 1.500 lei la 4.500 lei
de la 4.500 lei la 10.000 lei

de la 1.000 lei la 2.500 lei

de la 1.000 lei la 2.500 lei

2

acces, în baza acreditării instituţiei pentru care lucrează, în zona de protecţie a secţiei
de votare prevăzută la art. 43 alin. (6), fără a avea acces în interiorul localului secţiei
de votare. (ART. 43 (6) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este
obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii.
Atribuţiile acestuia se întind şi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în
intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la
o distanţă de 500 m.)
l) afişarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor
electorale; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice
mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de
propagandă electorală tipărite;
m) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente; nerespectarea
hotărârilor Curţii Constituţionale;

n) tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora în ziua
alegerii;

Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari
Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente, în
cazul în care fapta prevăzută la art.
55 lit. m) este săvârşită de autorităţi
ale administraţiei publice centrale
sau locale.
Preşedintele biroului electoral, în
cazul în care fapta prevăzută la art.
55 lit. m) este săvârşită de către
membrii biroului electoral.
Preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
faptei prevăzute la art. 55 lit. m) de
către preşedinţii birourilor electorale
ierarhic inferioare.
Poliţişti, în cazul în care fapta
prevăzută la art. 55 lit. m) este
săvârşită de alte persoane fizice sau
juridice.
Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari.
Preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de

de la 1.000 lei la 2.500 lei

de la 1.000 lei la 2.500 lei

de la 4.500 lei la 10.000 lei

3

către membrii acestuia, ori
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora.
o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare,
cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
limitează accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii
acestuia;
p) refuzul de a primi şi înregistra o întâmpinare, contestaţie sau orice altă cerere,
formulată în scris;

q) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de
votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi;

r) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate
ori care refuză să semneze în lista electorală sau tabelul electoral în care este înscris
pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea «VOTAT»;

r^1) nerespectarea dispoziţiilor art. 44 alin. (8) privind prezenţa altor persoane în
cabina de vot;
ART. 44 (8) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care
votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are
dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta
nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei
de votare sau al candidaţilor.
s) neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea "VOTAT" sau a
timbrului autocolant, după caz, precum şi reţinerea actului de identitate, fără motive

Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari
Preşedintele biroului electoral
judeţean, biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti sau
al biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate
Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari
Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari

de la 1.000 lei la 2.500 lei

Preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de

de la 4.500 lei la 10.000 lei

de la 1.000 lei la 2.500 lei

de la 1.500 lei la 4.500 lei

de la 4.500 lei la 10.000 lei
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întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare;

către membrii acestuia, ori
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora.

ş) nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a
opţiunii exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale
secţiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi;

Preşedintele biroului electoral
judeţean, biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti sau
al biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate
Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari
Preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestuia, ori
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora.

de la 1.000 lei la 2.500 lei

Preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestuia, ori
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora.

de la 1.000 lei la 2.500 lei

t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea
în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un
anumit candidat;

ţ) purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de
votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către operatorii
de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăţilor comerciale ori
ai organizaţiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte însemne de
propagandă electorală;

u) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la
activitatea acestor birouri;

de la 1.500 lei la 4.500 lei

de la 1.000 lei la 2.500 lei
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v) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o
copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor
prezentei legi;

Preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestuia, ori
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora.

de la 1.000 lei la 2.500 lei

w) încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art.
47 şi operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăţilor
comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul
Electoral Central prin decizie;

Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari
Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente

de la 1.500 lei la 4.500 lei

x) nerespectarea dispoziţiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea şi
stabilirea secţiilor de votare;
ART. 10 (1) Pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de
votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările
ulterioare.
“35/2008: CAP. III Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare
ART. 18
(1) Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de votare
din ţară care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea,
sediile şi dotarea secţiilor de votare. Registrul secţiilor de votare este public.
(2) Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se
actualizează anual până cel mai târziu la data de 1 martie, de către primari, prin
dispoziţie, fără ca acestea să poată depăşi limitele teritoriale ale colegiilor
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor. Modificările intervenite până la
data de referinţă se comunică Autorităţii Electorale Permanente, în formatul stabilit
de aceasta, în cel mult 48 de ore de la emiterea dispoziţiei primarului. După data de 1
martie a fiecărui an, modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al
Autorităţii Electorale Permanente.”
Art 11 - abrogat
ART. 12
(1) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează
una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data
alegerilor.

de la 1.500 lei la 4.500 lei
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(2) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1), pot fi organizate, cu acordul
guvernului din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi
au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.
(3) Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de
către ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de cel mult
15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei
alegerilor.
y) nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1)-(3) şi (5);
ART. 39
(1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut
electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii:
a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia
utilizată;
c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie
prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social
ori etnic.
(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de
opinie, televoturi sau anchete cu conţinut electoral făcute pe stradă.
(5) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la
urne, înainte de încheierea votării.
z) nerespectarea dispoziţiilor art. 41 privind afişajul electoral;
ART. 41
(1) Primarii sunt obligaţi ca după data expirării termenului de depunere a
candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, prin
dispoziţie care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei, locuri
speciale pentru afişajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ţinând
seama de numărul candidaţilor.
(2) Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate
de cetăţeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile
publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt
obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă
electorală rămase de la campaniile electorale precedente.
(3) Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la
funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus.

Consiliul Naţional al Audiovizualului,
care se autosesizează sau poate fi
sesizat de către cei interesaţi, pentru
faptele prevăzute la art. 55 lit. y), în
cazul în care acestea sunt comise de
radiodifuzori.
Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale Permanente, în
cazul în care fapta prevăzută la art.
55 lit. y) este comisă de altcineva
decât de radiodifuzori

de la 4.500 lei la 10.000 lei

Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari

de la 1.000 lei la 2.500 lei
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(4) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj
electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
(5) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (2)
numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu
luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei
cetăţenilor.
(6) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un
afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile
de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune
electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(7) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care
reproduce drapelul României sau al altui stat.
(8) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de
susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de
orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a
circulaţiei.
(9) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi,
rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.
(10) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de
materiale de propagandă electorală este interzisă.
(11) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje
electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri
publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.
(12) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure
integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă
electorală amplasate în locuri autorizate.
(13) Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidaţi şi, după
caz, de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care îi susţin a unor amenajări
provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, dacă prin
amplasarea lor nu se instituie restricţii de circulaţie rutieră sau pietonală.
(14) Campania electorală se poate desfăşura în alt stat decât România numai cu
respectarea legislaţiei în vigoare a statului respectiv.
aa) nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea şi consumul
băuturilor alcoolice;
ART. 43 (12) În ziua votării, între orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea şi
consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare prevăzut la
alin. (6) “Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile

Ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii
comunitari

de la 1.500 lei la 4.500 lei
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necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia se întind
şi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului
de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la o distanţă de 500 m.”.
ab) nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (4);
ART. 43 (4) La plecare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează
intrarea în localul de vot prin aplicarea ştampilei de control pe o bandă de hârtie. Este
interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea
«VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.
ac) nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c).
ART. 48
(1) După închiderea sălii unde se votează, preşedintele, în prezenţa membrilor
biroului electoral, efectuează operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de
consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:
c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente; este
interzis, cu excepţia prevăzută la art. 44 alin. (6), sub sancţiunea legii, ca pe aceste
documente să existe ştersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va
înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);

Preşedintele biroului electoral
judeţean, biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti sau
al biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate
Preşedintele biroului electoral
judeţean, biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti sau
al biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate

de la 1.000 lei la 2.500 lei

de la 1.000 lei la 2.500 lei

Infracţiuni electorale
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EXTRASE DIN NOUL COD PENAL

TITLUL IX - Infracţiuni electorale

ART. 385 Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 386 Coruperea alegatorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidaţi ori
un anumit candidat se pedepseştecu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intra în categoria bunurilor prevăzute in alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.
ART. 387 Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fara a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
ART. 389 Violarea confidenţialităţii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 390 Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepsşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau
în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 391 Falsificarea documentelor şi evidentelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
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(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane
care nu figureaza în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau
determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţioneaza introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar
stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 393 Sancţionarea tentativei

Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte.

____________________________________________________________________________________________________________________________

TITLUL VIII Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
CAP. I Infracţiuni contra ordinii şi linistii publice
ART. 367
Constituirea unui grup infractional organizat
(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea
de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(6) Prin grup infracţional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi
pentru a acţiona in mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.
Instigarea publică
(1) Fapta de a indemna publicul, verbal, in scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau
cu amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infracţiunea la savarsirea careia s-a instigat.
(2) Dacă fapta prevazută in alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevazută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazută de lege pentru acea infracţiune.
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