
LEGEA 208/2015 

CAPITOLUL XI 

 Contravenţii şi sancţiuni 

 ART. 98 

 Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie potrivit 

legii penale infracţiuni, următoarele fapte: 

 a) încălcarea prevederilor art. 49 alin. (2); înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai 

multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care 

nu au drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu încălcarea 

legislaţiei în vigoare; 

 b) neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la termenele stabilite 

potrivit prezentei legi; 

 c) efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către 

persoane neautorizate; 

 d) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi; 

 e) refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 99 documentele şi 

actele necesare efectuării controlului; 

 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; 

 g) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor 

electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă 

electorală tipărite; 

 h) nerespectarea dispoziţiilor art. 49 alin. (4); nerespectarea dispoziţiilor art. 79; 

 i) acceptarea de către un cetăţean a candidaturii în mai multe circumscripţii electorale sau atât 

pentru Senat, cât şi pentru Camera Deputaţilor, cu excepţia candidaturilor propuse de 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; 

 j) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea 

hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente; 

 k) nerespectarea dispoziţiilor legale privind actualizarea delimitării secţiilor de votare; 

 l) nerespectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (2) - (6), art. 66 - 75, art. 77 şi 78 de către alte 

persoane decât radiodifuzori; 

 m) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia specimenului anulat pus la dispoziţia 



competitorilor electorali; 

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

membrilor birourilor şi oficiilor electorale şi al reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente 

să asiste la desfăşurarea operaţiunilor electorale; 

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

înaintată în conformitate cu prevederile prezentei legi; 

 p) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu 

privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi; 

 q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care 

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

ştampilei de votare; 

 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; 

 s) întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi; 

 t) încălcarea prevederilor art. 16; continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, 

precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu 

voteze un anumit partid politic, o anumită alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale ori un candidat independent; 

 u) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare sau 

de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală; 

 v) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la activitatea 

acestor birouri; 

 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; 

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

prevăzute de lege pentru desemnarea observatorilor interni şi a reprezentanţilor instituţiilor 

massmedia; 

 y) încălcarea de către persoanele acreditate a prevederilor art. 90; 

 z) încălcarea prevederilor art. 88, 92 şi 93. 

 ART. 99 

 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 98 lit. b) - e), g) - i), k), l), n) - p), r), s), u) - w), x) şi y), se 



sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), f), j), m), q), t) şi z), cu 

amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei. 

 (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 98 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. 

(1) se fac de către: 

 a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. a), d), f), g), a doua teză a lit. h), lit. 

l), m), n), p), q), r), t), u), x), y), precum şi pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j), în cazul în care 

aceasta este săvârşită de către persoane fizice sau de către persoane juridice de drept privat; 

 b) biroul electoral ierarhic superior, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. j), o), s), v), w) şi z) 

săvârşite de birourile electorale; 

 c) Biroul Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. d) şi i); 

 d) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la 

art. 98 lit. a), b), c), e), prima teză a lit. h), lit. k), pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j) în cazul 

în care aceasta este săvârşită de partide politice, alianţe politice, organizaţii ale cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale. 

 (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 

amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 

procesul-verbal. 

 (4) Contravenţiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 


