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Legea Nr. 985-XV din 18.04.2002
(cu modificările introduse prin Legea nr. 157 din 26.07.2018)

Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale

Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii 
organelor electorale:

a) săvîrşită prin blocarea sau atacarea localurilor secţiilor de votare prin orice mijloc şi în orice formă;

b) săvîrşită prin sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale;

c) săvîrşită cu periclitarea vieţii persoanei;

d) însoţită de vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

e) soldată cu alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.181 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

Articolul 1811. Coruperea alegătorilor

(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să 
îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, 
locale ori în cadrul referendumului

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la un an 
la  5  ani,  iar  persoana  juridică  se  pedepseşte  cu  amendă  în  mărime  de  la  4000  la  6000  unităţi 
convenţionale  cu privarea de dreptul  de a exercita  o anumită  activitate  sau cu lichidarea persoanei 
juridice.

(2) În categoria bunurilor prevăzute la alin.(1) sînt incluse şi băuturile alcoolice, produsele din tutun şi 
produsele alimentare.
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(3)  Nu intră  în  categoria  bunurilor  prevăzute  la  alin.(1)  materiale  şi  obiecte  de agitaţie  electorală, 
achitate  din  fondul  electoral,  ce  poartă  numele  şi  prenumele  candidatului,  respectiv  denumirea 
partidului politic, semne sau simboluri ale concurenţilor electorali, precum: afişe, pliante, cărţi poştale, 
calendare,  caiete,  ilustrate,  pixuri,  brichete,  cutii  de chibrituri,  insigne, ecusoane,  CD-uri,  DVD-uri, 
suporturi  de stocare  USB,  fanioane,  steaguri,  cărţi,  pungi,  tricouri,  chipiuri,  eşarfe,  fulare,  a  căror 
valoare pentru o unitate nu depăşeşte două unităţi convenţionale.

[Art.1811 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.1811 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1811 în redacţia Legii nr.53 din 29.03.2013, în vigoare 03.05.2013]

[Art.1811 introdus prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

Articolul 1812. Finanţarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului 
de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale

(1) Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice şi/sau a rapoartelor privind 
finanţarea  campaniilor  electorale  în  intenţia  de  a  substitui  sau  a  ascunde  identitatea  donatorilor, 
volumul mijloacelor acumulate ori destinaţia sau volumul mijloacelor utilizate

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă 
la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite 
activităţi pe un termen de pînă la 5 ani.

(2)  Utilizarea  de  resurse  administrative  (bunuri  publice),  inclusiv  favorizarea  sau  consimţirea  la 
utilizarea ilegală a resurselor administrative (bunurilor publice) în campaniile electorale, dacă au fost 
cauzate daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de 
pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 
anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.

(3) Extorcarea sau obţinerea prin extorcare a donaţiilor pentru partidele politice şi/sau pentru fondurile 
electorale

se  pedepseşte  cu  amendă  în  mărime  de  la  550  la  850  de  unităţi  convenţionale  sau  cu  muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate 
cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un 
termen de la 1 la 5 ani.

(4)  Utilizarea  contrar  destinaţiei  a  alocaţiilor  de  la  bugetul  de  stat  pentru  partidele  politice  sau  a 
mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 
1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite 
activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.



(5) Acceptarea cu bună ştiinţă a finanţării partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui 
grup criminal organizat sau a unei organizaţii (asociaţii) criminale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 
la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite 
activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.1812 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1812 introdus prin Legea nr.36 din 09.04.2015, în vigoare 14.04.2015]

Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării

(1) Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea 
în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a 
unui buletin de vot fals

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor votării

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.182 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.182 în redacţia Legii nr.216 din 17.09.2010, în vigoare 01.10.2010]


