
cu modificările introduse prin Legea nr. 216 din 17.09.2010

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA
(extras)

Legea nr. 985/18.04.2002

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 200 la 400 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.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009] 
  
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 200 la 400 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 300 la 500 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 în redacţia Legii nr.216 din 17.09.2010, în vigoare 01.10.2010] 
[Art.182 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009] 
[Art.182 modificat prin Legea nr.184-XVI din 29.06.2006, în vigoare 11.08.2006]
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