
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

 

INFORMARE 

27.09.2018  

 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează  despre unele aspecte de interes legislativ cu prilejul referendumului național cu 

privire la revizuirea Constituției din 06 și 07 octombrie 2018. 
 

Contravenții la regimul electoral în legătură cu organizarea și desfășurarea referendumului 

 

                                                 
1  Art. 33 - (2) Puterile preşedintelui, în aceasta privinţa, se întind şi în afara localului de vot, în curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, 
până la o distanta de 500 de metri. 

Nr. 

crt. 

Contravenții 

prevăzute la art.49 din Legea nr.3/2000 privind organizarea 

și desfășurarea referendumului, cu modificările și 

completările ulterioare 

Constatarea și sancționarea contravențiilor   

Sancțiunea 

(amendă) 

Personalul 

MAI 

ofiţerii şi 

subofiţerii 

de poliţie 

Preşedintele 

biroului electoral 

de circumscripţie 

care constată 

contravenţia 

Preşedintele biroului 

electoral/ 

președintele biroului 

electoral ierarhic superior 

care constată contravenţia 

Judecătoria în  a 

cărei rază 

teritorială a fost 

săvârşită 

contravenţia 

1 

  a) înscrierea, cu buna ştiinţă, a unei persoane în mai multe liste 

electorale ale localităţii de domiciliu; înscrierea în listele 

electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; 

Constată   Aplică 500 lei la 1.000 lei 

2 

 b) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului 

electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii din 

localul de vot şi în împrejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. 

(2) şi (3)1; 

Constată   Aplică 500 lei la 1.000 lei 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 
 



    

*ART. 62 (Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare) 
    Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor privind Sistemul informatic de 
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi centralizarea electronică a rezultatelor votării 

                                                 
    (3) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi de delegaţii acreditaţi de Biroul Electoral Central nici o alta persoana nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau 
în localul de vot peste timpul necesar pentru efectuarea operaţiunii de votare. 

3 

 c) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de 

votare persoanei înscrise în lista şi care prezintă act de identitate, 

precum şi înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu 

prezintă acest act; 

Constată   Aplică 500 lei la 1.000 lei 

4 

 d) părăsirea localului secţiei de votare înainte de stabilirea 

rezultatului referendumului şi de semnarea procesului-verbal de 

către membrii biroului electoral al secţiei de votare; 

 Constată și aplică   500 lei la 1.000 lei 

5 

 e) absenta nejustificată a preşedintelui sau a membrilor 

birourilor electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, 

de la activitatea acestora. 

  Constată și aplică  1.000 la 5.000 lei. 

6 
  f) tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua 

referendumului, de buletine de vot.  
Constată   Aplică 1.000 la 5.000 lei. 

Nr. 

crt. 

Fapte care pot constitui contravenții potrivit  

art.98 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente 

Constatarea și sancționarea contravențiilor   

Sancțiunea 

(amendă) 

Ofiţerii şi agenţii de 

poliţie din cadrul 

Poliţiei Române şi 

ofiţerii şi subofiţerii 

din cadrul 

Jandarmeriei 

Române 

Biroul 

electoral 

ierarhic 

superior 

Biroul 

Electoral 

Central 

împuterniciţii 

preşedintelui 

Autorităţii 

Electorale 

Permanente 

1. 
a) efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu 

încălcarea legislaţiei în vigoare; 
*   * 4.500-10.000 lei 

2. 
b) neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la 

termenele stabilite potrivit prezentei legi; 
   * 1.500-4.500 lei 

3. 
c) efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale 

permanente de către persoane neautorizate; 
   * 1.500-4.500 lei 

4. 
 e) refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 

99 documentele şi actele necesare efectuării controlului; 
   * 1.500-4.500 lei 

5. 

f) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării 

normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de 

băuturi alcoolice în timpul acestor adunări; 

*    4.500-10.000 lei 



    

6. 

 g) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în 

orice mod (…) a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală 

tipărite; 

*    1.500-4.500 lei 

7. h) nerespectarea dispoziţiilor art. 79; *    1.500-4.500 lei 

8. 

 j) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; 

nerespectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii 

Electorale Permanente; 

*Dacă fapta e săvârșită 

de persoane fizice sau 

persoane juridice de 

drept privat 

*  

* dacă fapta este 

săvârșită de 

partide/alianțe 

politice, organizații 

ale minorităților 

naționale, autorități 

ale administrației 

publice centrale sau 

locale 

4.500-10.000 lei 

9. 
 k) nerespectarea dispoziţiilor legale privind actualizarea delimitării 

secţiilor de votare; 
   * 1.500-4.500 lei 

10. 
l) nerespectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (3)-(6), art. 66- 70, 72-75,  art. 

77 şi 78 de către alte persoane decât radiodifuzori; 
*    1.500-4.500 lei 

11. 
m) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia specimenului anulat 

pus la dispoziţia competitorilor electorali; 
*    4.500-10.000 lei 

12. 

n) refuzul de a permite accesul în secţia de votare al persoanelor 

acreditate, al membrilor birourilor şi oficiilor electorale şi al 

reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente să asiste la 

desfăşurarea operaţiunilor electorale; 

*    1.500-4.500 lei 

13. 

 o) refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare, întâmpinare, contestaţie 

sau plângere scrisă înaintată în conformitate cu prevederile prezentei 

legi; 

 *   1.500-4.500 lei 

14. 

q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care refuză să semneze în 

lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a 

ştampilei de votare; 

*    4.500-10.000 lei 

16. 

r) neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea "VOTAT" 

sau a timbrului autocolant, precum şi reţinerea actului de identitate, fără 

motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de 

votare; 

*    1.500-4.500 lei 

17. 
s) întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor prezentei 

legi; 
 *   1.500-4.500 lei 

18. t)continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia *    4.500-10.000 lei 

19. 
v) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a 

participa la activitatea acestor birouri; 
 *   1.500-4.500 lei 



    

 
 

20. 

w) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de 

a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor 

îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi; 

 *   1.500-4.500 lei 

21. 

x) încălcarea de către asociaţii, fundaţii şi instituţii mass-media 

româneşti a condiţiilor prevăzute de lege pentru desemnarea 

observatorilor interni şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media; 

*    1.500-4.500 lei 

22. y) încălcarea de către persoanele acreditate a prevederilor art. 90; *    1.500-4.500 lei 

23. z) încălcarea prevederilor art. 88, 92 şi 93.  *   4.500-10.000 lei 

Nr. 

crt. 

Contravenții 

prevăzute la art. 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, republicată 

Constatarea și sancționarea contravențiilor   
Sancțiunea 

(amendă) 

1. 

  1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea 

de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de 

violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să 

tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea 

cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a 

instituţiilor publice 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

200 lei la 1.000 

lei/1.000 lei la 

3.000 lei* 

2. 

 2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în 

scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi 

normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau 

sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care 

incită la dezordine socială 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

500 lei la 1.500 

lei/1.000 lei la 

3.000 lei* 

3. 

4) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc 

de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-

lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, 

dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii, 

ori pagube materiale; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

100 lei la 500 

lei/1.000 lei la 

3.000 lei* 

4. 

11) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni 

în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin 

darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea 

intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

100 lei – 500 lei 

5. 

13) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile 

autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, 

instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent 

de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor reglementate de 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

500 lei  – 1.500 lei 



    

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor 

guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi 

reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe 

teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor 

aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate 

în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor 

de ordine; 

6. 

 14) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri 

sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, 

deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau 

distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal 

expuse în locuri anume destinate; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

100 lei la 500 lei 

7. 

16)  deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau 

indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a celor care 

semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

200 lei – 1.000 lei 

8. 

19) servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice 

şi în afara acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor 

legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor 

alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de 

funcţionare; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

500 lei – 1.500 

lei** 

 

9. 

20) servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara 

acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, 

manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri publice, în 

imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel 

de condiţii de către participanţi;  

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

500 lei – 1.500 lei 

și sancţiunea 

complementară a 

suspendării 

activităţii localului 

public pe o 

perioadă cuprinsă 

între 10 şi 30 de 

zile. 

10. 

23) consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: 

drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii 

culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate 

mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat 

şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri 

publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii 

special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin 

hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate 

localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, 

baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

100 lei – 500 lei 



    

*În cazurile în care faptele sunt săvârşite în incinta unei instituţii de învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate 

** În caz de repetare a faptei, se dispune și sancţiunea complementară a suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile. 

desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care 

nu au împlinit vârsta de 18 ani; 

11. 
24) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau 

localuri publice; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

200 lei la 1.000 

lei/1.000 lei la 

3.000 lei* 

12. 
25) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de 

zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

200 lei – 1.000 lei 

13. 

26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 

de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin 

folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate 

mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele 

persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de 

locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

500 lei – 1.500 

lei** 

 

14. 

27) organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de 

aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea 

locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate 

în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu 

caracter social, în mediul urban; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

500 lei – 1.500 lei 

15. 

31) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii 

sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la 

sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de 

urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

100 lei la 500 lei 

16. 
32) îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de 

contravenţii; 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

500 lei – 1.500 lei 

17. 

36) împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu 

menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu 

privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei 

ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru 

menţinerea ori restabilirea ordinii publice. 

Primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către 

ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele 

constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră 

3.000 lei la 6.000 

lei 

Nr. 

crt. 

Contravenții 

prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr.60/1990 privind 

organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată 

Constatarea și sancționarea contravențiilor   
Sancțiunea 

(amendă) 

1. 
a) organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, 

neînregistrate sau interzise 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 

1.000 lei la 10.000 

lei 



    

 
Ordonanța guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 
          Art. 16 - (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 
constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi 
arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; 
indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării 
procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea. 
         (1^1) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul 
paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent. 
         Art. 17 - Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit 
un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea 
procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu. 
 

 
 

2. 
b) nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau 

locului şi perimetrului destinat adunării publice; 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 
(se sancţionează 

organizatorii 

sau persoanele 

fizice 

responsabile de 

organizare) 

3. 

c) neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării 

publice, când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute 

în art. 2 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 

4. 

d) participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate 

de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizările 

şi somaţiile organelor de ordine făcute potrivit legii; 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 

500 lei la 5.000 lei 

 

5. 

e)  instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni 

violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, 

în orice mod, a adunărilor publice 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 

6. 
f) refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă 

de conducătorii acţiunilor; 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 

7. 

g) organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în 

acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent 

de modul lor de exprimare; 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 

8. 
h) introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile 

destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora; 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 

9. 
i) refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de 

ordine, potrivit legii. 

Poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de 

împuterniciţii acestora, anume desemnaţi. 



    

 
Infracţiuni 

 

Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare 

Art. 342 - Nerespectarea regimului 

armelor şi al muniţiilor  

    (4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), fără drept, în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice 

de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea unor 

drepturi. 

Art. 343 - Uzul de armă fără drept 
    (1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani. 

    (2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. 

Art. 372 - Portul sau folosirea fără 

drept de obiecte periculoase 

    (3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane 

juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. 

Art. 373 - Împiedicarea 

desfăşurării unei adunări publice 

    Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfăşurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la un an sau cu amendă. 

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 alegătorilor 

    (1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de 

candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

    (2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice. 

Art. 387 - Frauda la vot 

    (1) Fapta persoanei care votează: 

    a) fără 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. 388 - Frauda la votul 

electronic 

    Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor 

de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

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 pedepseşte 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 amendă şi interzicerea exercitării 

unor drepturi. 

Art. 391 - Falsificarea 

documentelor şi evidenţelor 

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. 

    (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 figurează 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 sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional 

necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. 

Art. 392 - Fapte săvârşite în 

legătură cu un referendum 
    Dispoziţiile art. 385-391 se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu prilejul unui referendum. 

Art. 393 Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte. 
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