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CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE POLITICE,

DE MUNCĂ ŞI LA ALTE DREPTURI CONSTITUŢIONALE
ALE PERSOANEI FIZICE

Articolul 47. Împiedicarea exercitării dreptului electoral 

Împiedicarea  accesului  în  localul  de  votare  se  sancţionează  cu  amendă  de  la  12  la  18  unităţi 
convenţionale  aplicată  persoanei fizice,  cu amendă de la 18 la 30 de unităţi  convenţionale  aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 48. Utilizarea fondurilor nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate pentru finanţarea 
partidelor politice

(1)  Utilizarea  de  către  partidele  politice  a  unor  fonduri  nedeclarate,  neconforme  sau  venite  din 
străinătate se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice 
sau cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(2) Mijloacele băneşti utilizate în modul prevăzut la alin.(1) se confiscă şi se fac venit la bugetul de 
stat.

Articolul 481. Încălcarea legislaţiei privind gestionarea mijloacelor financiare ale partidelor politice şi 
ale fondurilor electorale

(1) Neprezentarea de către concurenţii electorali a rapoartelor privind finanţarea campaniei electorale în 
termenul şi în formatul stabilite se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.

(2) Încălcarea modului de evidenţă şi utilizare a patrimoniului partidelor politice şi a mijloacelor din 
fondul electoral, inclusiv neprezentarea datelor de identificare a donatorilor, se sancţionează cu amendă 
de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
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(3) Neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi 
formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor date incomplete în 
raport,  se sancţionează cu amendă de la 180 la  300 de unităţi  convenţionale  aplicată  persoanei cu 
funcţie de răspundere.

(4)  Utilizarea  contrar  destinaţiei  a  alocaţiilor  de  la  bugetul  de  stat  pentru  partidele  politice  sau  a 
mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă în 
mărime de la 120 la 300 de unităţi  convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu 
privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de 
pînă la un an.

(5) Utilizarea ilicită de resurse administrative (bunuri publice), inclusiv favorizarea sau consimţirea la 
utilizarea ilegală a resurselor administrative (bunurilor publice), în campaniile electorale, dacă aceasta 
nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 90 la 240 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei  cu funcţie  de răspundere şi  cu privarea  de dreptul  de a  deţine anumite  funcţii  sau de a 
desfăşura anumite activităţi pe un termen de pînă la un an.

Articolul 482. Neexecutarea somaţiei Comisiei Electorale Centrale

Neexecutarea  somaţiei  Comisiei  Electorale  Centrale  privind  vărsarea  la  bugetul  de  stat  a  sumelor 
primite  de  partidele  politice  sau  de  concurenţii  electorali  cu  încălcarea  legii  sau  peste  plafoanele 
stabilite se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi  convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere şi cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 luni la 
un an.

Articolul 49. Împiedicarea activităţii organului electoral

(1)  Nefurnizarea  de către  persoane  cu  funcţie  de răspundere  a  datelor  şi  materialelor  solicitate  de 
organul  electoral,  precum  şi  neîndeplinirea  hotărîrii  acestuia  luate  în  limitele  competenţei  se 
sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.

(2) Distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei electorale sau a afişei electorale, sau a 
listelor de subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului se sancţionează cu amendă de la 18 la 
30 de unităţi convenţionale.

(3)  Refuzul  de  a  executa  dispoziţiile  preşedintelui  biroului  electoral  al  secţiei  de  votare  privind 
asigurarea ordinii în localul de votare şi pe teritoriul aferent se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 
unităţi convenţionale.

(4) Scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului de vot înmînat pentru votare se sancţionează cu 
amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.

Articolul 50. Afişajul electoral neautorizat

(1) Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a referendumului în alt 
loc decît cel stabilit se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.

(2) Producerea şi/sau difuzarea materialelor publicitare de agitaţie electorală care nu conţin denumirea 
concurentului electoral,  data tipăririi,  tirajul materialelor şi denumirea tipografiei care le-a tipărit se 



sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 
18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 51. Înscrierea în mai multe liste de candidaţi

Acceptarea deliberată a persoanei de a fi înscrisă în mai multe liste de candidaţi se sancţionează cu 
amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale.

Articolul 52. Agitaţia electorală

Continuarea agitaţiei electorale sau a agitaţiei pentru susţinerea referendumului în ziua votării, fie în 
incinta secţiei de votare, fie la intrarea în localul secţiei de votare, se sancţionează cu amendă de la 15 
la  30  de  unităţi  convenţionale  aplicată  persoanei  fizice  ori  cu  amendă  de  la  35  la  50  de  unităţi 
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau candidatului electoral.

[Art.52 în redacţia Legii nr.268 din 23.11.2018, în vigoare 14.12.2018]

Articolul 53. Încălcarea legislaţiei electorale de către membrii organului electoral

(1)  Neaducerea  la  cunoştinţă  publică  de  către  membrii  comisiilor  electorale  a  propunerilor  de 
desemnare a candidaţilor sau a problemelor supuse referendumului se sancţionează cu amendă de la 6 
la 12 unităţi convenţionale.

(2) Părăsirea nemotivată a localului de votare înainte de începerea totalizării rezultatelor alegerilor sau 
rezultatelor referendumului şi pînă la semnarea procesului-verbal se sancţionează cu amendă de la 6 la 
12 unităţi convenţionale.

(3) Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot persoanei înscrise în lista electorală sau înmînarea 
către un singur alegător a mai multor buletine decît este prevăzut de lege se sancţionează cu amendă de 
la 6 la 12 unităţi convenţionale.


