
Codul cu privire la contravenţiile administrative 
(extras)

Articolul 200/1. Încălcarea legislaţiei electorale 
Nefurnizarea de către persoanele oficiale a datelor şi a materialelor necesare comisiilor 

electorale, precum şi neîndeplinirea hotărîrilor acestora - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de trei unităţi convenţionale. 
Distrugerea, murdărirea, deteriorarea prin orice alt mod a listelor electorale, a programelor 

şi platformelor afişate sau a oricăror alte afişe sau anunţuri de agitaţie electorală - 
atrage  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  la  zece  la  douăzeci  de  unităţi 

convenţionale. 
Afişarea materialelor de agitaţie electorală în alte locuri decît cele stabilite - 
atrage  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  la  zece  la  douăzeci  de  unităţi 

convenţionale. 
Organizarea de către factori de decizie a adunărilor electorale cu vînzarea şi consumarea 

băuturilor alcoolice şi neluarea de măsuri pentru desfăşurarea normală a adunărilor respective - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la cincisprezece 

la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Înscrierea  cu  bună  ştiinţă  în  listele  electoral  a  persoanelor  care  nu  au drept  de  vot  în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, a unor persoane fictive sau înscrierea intenţionată a unei 
persoane în mai multe liste, precum şi refuzul nejustificat de a înregistra şi soluţiona contestaţiile 
privind operaţiunile electorale - 

atrag  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  la  zece  la  douăzeci  de  unităţi 
convenţionale. 

Acceptarea persoanei de a fi înscrisă în mai multe liste de candidaţi - 
atrage  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  la  zece  la  douăzeci  de  unităţi 

convenţionale. 
Neaducerea la cunoştinţă publică de către membrii comisiilor electorale a propunerilor de 

candidaţi - 
atrage  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  la  zece  la  douăzeci  de  unităţi 

convenţionale. 
Folosirea fondurilor venite din străinătate sau nedeclarate public - 
atrage  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  persoanelor,  care  au  folosit  aceste  fonduri,  în 

mărime de pînă la treizeci de unităţi convenţionale cu confiscarea sumelor la bugetul de stat. 
Împiedicarea accesului în localul de votare a persoanelor investite cu acest drept - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la cincisprezece 

la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Refuzul  de  a  îndeplini  dispoziţiile  preşedintelui  comisiei  electorale  a  secţiei  de  votare 

privind asigurarea ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din jurul lui - 
atrage  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  la  zece  la  douăzeci  de  unităţi 

convenţionale. 
Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot alegătorului înscris în listă sau înmînarea 

unei persoane a mai multor buletine decît cele prevăzute de lege - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la cincisprezece 

la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Părăsirea nemotivată a localului de votare înainte de constatarea rezultatelor alegerilor şi 

desemnarea procesului-verbal de către membrii comisiei electorale a secţiei de votare - 
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atrage  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  la  zece  la  douăzeci  de  unităţi 
convenţionale. 

Continuarea agitaţiei electorale în ziua imediat anterioară zilei votării şi în ziua votării - 
atrage  după  sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  la  zece  la  douăzeci  de  unităţi 

convenţionale. 
Scoaterea buletinului de vot îmînat pentru votare din localul secţiei de votare - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la cincisprezece 

la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Falsificarea semnăturilor în listele susţinătorilor candidatului independent - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la cincisprezece 

la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 


