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CUVÎNT ÎNAINTE

Un alegător informat votează conștient. 

Comisia Electorală Centrală își propune, prin acest Ghid, să ofere informații în măsură să ajute 
cetățenii în a-și forma o înțelegere clară despre tot ce ține de alegerile locale generale. 
 
De regulă, alegerile locale generale, ca și cele parlamentare, se organizează cu o periodicitate 
de 4 ani, la expirarea mandatului celor aleși. În cadrul alegerilor este foarte important 
ca transmiterea puterii să se realizeze cu respectarea regulilor. Pentru ca scrutinul să fie 
considerat valid, transparent și corect, toți actorii procesului electoral trebuie să se conducă 
de lege. Beneficiarul și actorul-cheie al alegerilor sînt alegătorii, de faptul cît de informați vor 
fi, cît de mult vor conștientiza că fiecare vot este decisiv pentru viitorul comunității depinde 
succesul alegerilor. 

”Ghidul alegătorului” este compus din capitole tematice, titlul capitolului fiind formulat sub 
formă de întrebare, iar conținutul reprezentînd răspunsuri accesibile, astfel încît alegătorul 
să dispună de informații utile pentru a-și exercita dreptul la vot în mod conștient.

Vă îndemnăm să vă informați cît mai bine și să veniți la alegeri. 



5

ALEGERILE LOCALE GENERALE 2019

Capitolul I

1. CE ESTE ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ?

Administrația publică locală este totalitatea autorităților publice locale constituite pentru 
promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unități administrativ-teritoriale.

Structura administrației publice locale:

- autorități ale administrației publice locale de nivelul întîi – sînt constituite şi activează 
pe teritoriul satului (comunei), orașului (municipiului) pentru promovarea intereselor și 
soluționarea problemelor colectivităților locale;
- autorități ale administrației publice locale de nivelul al doilea – sînt  constituite şi activează 
pe teritoriul raionului, municipiilor Chişinău și Bălţi, unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii 
administrativ-teritoriale respective.

Notă. Între administrația publică centrală și cea locală există delimitări determinate de 
PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE.

2. CARE SÎNT AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE LOCALE?

Autoritățile administrației publice locale sînt:

PRIMARUL. Primarul este autoritatea reprezentativă a populației unității administrativ-
teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret și liber 
exprimat.

CONSILIUL LOCAL. Consiliul local este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei 
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unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării 
problemelor de interes local. 

Consiliile locale de nivelul întîi sînt acelea sătești, comunale, orășenești, municipale, iar cele 
de nivelul al doilea sînt acelea raionale și municipale Chișinău și Bălți. Numărul de consilieri 
se stabilește în funcție de numărul populației din teritoriul respectiv și în conformitate cu 
Legea privind administrația publică locală.

O autoritate a administrației publice locale este și președintele raionului, el fiind, conform 
legii, ”autoritatea publică executivă a consiliului raional” și se alege de către consilierii 
raionali în cadrul ședinței consiliului raional.

Primăria este o structură funcțională care asistă primarul în exercitarea atribuțiilor sale 
legale, iar președintele raionului este asistat în activitatea sa de aparatul președintelui 
raionului.

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Municipiul Chișinău este organizat în sectoare, oraşe şi sate (comune). 

Administrarea publică a municipiului Chişinău se 
realizează de către:

- consiliul municipal, consiliile orăşeneşti şi 
săteşti (comunale), ca autorităţi deliberative, 
- primarul general al municipiului Chişinău, 
pretorii sectoarelor, primarii satelor (comunelor) 
şi oraşelor, ca autorităţi  executive.

Consiliul municipal Chişinău se constituie din 51 
de consilieri, aleși prin vot universal.
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3. CE COMPETENȚE AU AUTORITĂȚILE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE?

A. Printre atribuțiile de bază ale primarului se numără:
 
- asigură executarea deciziilor consiliului local;
- asigură elaborarea proiectului de buget local şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar 
şi le prezintă spre aprobare consiliului local;
- răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale 
satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;
- prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia 
social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);
- conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură 
funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor 
de asistenţă socială şi ajutor social ș.a.

B. Consiliul local (sătesc, comunal, orășenesc, municipal) are drept de inițiativă și decide în 
toate problemele de interes local. Pornind de la domeniile de activitate, consiliul local are 
următoarele competențe:

- decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi 
taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi 
pe parcursul anului bugetar; 
- administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului 
(municipiului);
- decide darea în administrare, concesionarea, darea în locaţiune a bunurilor domeniului 
public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, precum şi a serviciilor publice 
de interes local;
- decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, 
podurilor, fondului locativ, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi de 
agrement de interes local;
- decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de 
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gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide 
asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate;
- aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a fondurilor 
speciale, aprobă împrumuturile şi operează modificări în bugetul local;
- contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes 
local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi agrement, baze 
sportive şi asigură buna funcţionare a acestora.

C. Competenţele consiliului raional sînt:

- aprobă bugetul raional şi modul de utilizare a fondurilor speciale;
- decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
- decide darea în administrare, concesionarea, darea în locaţiune a bunurilor domeniului 
public al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes raional;
- decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, 
podurilor, fondului locativ, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, comunal 
şi de agrement de interes raional; 
- decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-
educative, sportive şi de tineret, de interes raional;
- aproba simbolica raionului.
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Capitolul II

1. CUM SE STABILEȘTE DATA
ALEGERILOR LOCALE GENERALE?

Data alegerilor locale generale se stabilește prin hotărîre a Parlamentului cu cel puțin 60 de 
zile înainte de ziua alegerilor. 

În 2019 alegerile locale generale vor avea loc la 20 octombrie. 

În cazul în care, în baza rezultatelor votării, nici un candidat la funcția de primar nu a întrunit 
jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, peste două săptămîni se organizează al 
doilea tur de scrutin cu doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi în primul 
tur de scrutin.

2. CINE SÎNT PINCIPALII ACTORI
AI PROCESULUI ELECTORAL?

Alegător – cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot;
Concurenţi electorali – partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale 
și persoanele care candidează pentru funcția de primar sau de consilier în consiliul local 
și care sînt înregistrate de consiliile electorale de circumscripție respective;
Organe electorale – Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripție 
și birourile electorale ale secțiilor de votare;
Observator – persoană care urmărește cum se desfășoară procesul electoral fără 
a se implica, reprezintă o instituţie  abilitată şi este acreditată de organul electoral 
corespunzător;
Reprezentant al concurentului electoral – persoană cu drept de vot, care reprezintă 
interesele concurentului electoral în organele electorale şi în alte organe implicate în 
procesul electoral;
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Persoană de încredere a concurentului electoral – persoană care are dreptul să 
facă agitaţie electorală în favoarea concurentului care a desemnat-o. 

3. CINE ARE DREPT DE VOT?

Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit inclusiv în ziua alegerilor 
vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privați de acest drept în modul stabilit de lege.

4. CINE NU POATE VOTA
LA ALEGERILE LOCALE GENERALE?

Nu pot vota la alegerile locale generale persoanele:

Care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
Care nu au domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
Lipsite de dreptul de vot prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
Militarii care își satisfac serviciul militar în termen.

5. CINE POATE FI ALES PRIMAR SAU CONSILIER?

Pot fi aleși:

Primari cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua 
alegerilor, vîrsta de 25 de ani;
Consilieri în consiliile locale cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care au 
împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani.

GHIDUL ALEGĂTORULUI
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Nu pot fi alese:

Persoanele care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de 
judecată. 
Persoanele care sînt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre 
judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi 
persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. 
Organele electorale sînt informate despre existenţa antecedentelor penale de către 
organele Ministerului Afacerilor Interne și/sau de către Autoritatea Națională de 
Integritate;
Persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre 
judecătorească definitivă. Organele electorale sînt informate despre existenţa 
interdicţiei de către Ministerul Justiţiei, Autoritatea Națională de Integritate şi/sau de 
către Ministerul Afacerilor Interne.

Notă. O persoană poate candida pentru funcția de consilier atît în consiliul unității 
administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cît și în consiliul unității administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea. 

O persoană poate candida și la funcția de primar și la funcția de consilier local, dar nu poate 
candida la aceste funcții în mai multe circumscripții electorale de același nivel.

6. CE ESTE UN PROGRAM ELECTORAL?

Programul electoral al concurentului este documentul prin care concurentul electoral îşi 
formulează viziunea asupra modului de soluţionare a celor mai stringente probleme ale 
societăţii/comunităţii.
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7. CUM POATE FI MONITORIZAT
PROCESUL ELECTORAL?

Pentru a putea monitoriza alegerile, persoana trebuie să fie acreditată în calitate de 
observator.
 
Observatorii sînt: 

Naţionali – cetăţeni ai RM, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, acreditaţi de Comisia 
Electorală Centrală sau consiliile electorale de circumscripţie și reprezentanți ai 
concurenților electorali acreditați de către consiliile electorale de circumscripție; 
Internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor 
străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, precum şi experţi 
internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi doar de Comisia Electorală Centrală.
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Capitolul III

1. CINE ORGANIZEAZĂ ŞI DESFĂŞOARĂ
ALEGERI LOCALE GENERALE? 

1. Comisia Electorală Centrală (CEC)

Comisia Electorală Centrală este un organ de stat independent, înființat pentru  realizarea 
politicii electorale în scopul unei bune desfășurări a alegerilor, pentru supravegherea și 
controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale. Comisia este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către 
Preşedintele Republicii Moldova, ceilalți 8 membri – de către Parlament, cu respectarea 
reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei. Comisia este asistată de un aparat de 
lucru. 

2. Consiliile electorale de circumscripţie

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale, Comisia Electorală Centrală 
constituie:

a) consiliile electorale de circumscripție de nivelul al doilea (cu cel puţin 50 de zile înainte de 
alegeri) – înfăptuiesc legătura dintre consiliile electorale de nivelul întîi, birourile electorale 
ale secțiilor de votare și Comisia Electorală Centrală;
b) consiliile electorale de circumscripție de nivelul întîi (cu cel puţin 40 de zile înainte de 
alegeri) – înfăptuiesc legătura dintre consiliile electorale de nivelul al doilea și birourile 
electorale ale secțiilor de votare.

3. Birourile electorale ale secţiilor de votare

Organe electorale constituite de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de 
zile înainte de ziua alegerilor, din 5-11 membri. 
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Notă. Membrii consiliilor electorale şi ai birourilor electorale activează temporar, de la 
constituirea şi pînă la dizolvarea organului electoral din care aceștia fac parte. Consiliile 
electorale de circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează 
activitatea și sînt dizolvate de îndată ce rezultatele finale sînt aduse la cunoștință publică.

În cazul alegerilor locale, nu pot fi membri ai consiliilor şi birourilor electorale (în aceeași 
circumscripție) următoarele categorii de cetăţeni:

soţul/soţia candidatului;
rudele de gradul întîi (părinţii, copiii) şi de gradul doi (fraţii/surorile, buneii, nepoţii de 
la copii) ale candidatului la alegeri;
afinii: rudele de gradul întîi (părinţii, copiii) şi de gradul doi (fraţii/surorile, buneii, 
nepoţii de la copii) ale soţului/soției candidatului la alegeri.

Membrii consiliilor şi birourilor electorale:

nu pot face agitaţie în favoarea sau în defavoarea persoanelor ce candidează la funcţia 
de primar sau consilier; 
nu pot să se implice în activităţi politice în susţinerea vreunuia din concurenţii electorali; 
nu pot să se afilieze nici unuia din ei; 
nu pot sprijini financiar sau prin orice alte modalităţi, direct sau indirect, nici un 
concurent electoral.

2. CUM VERIFICAȚI DACĂ AȚI FOST INCLUS
ÎN LISTA ELECTORALĂ?

Listă electorală - listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au 
reşedinţa valabilă pe teritoriul unei secţii de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o 
singură listă electorală şi la o singură secţie de votare.

Începînd cu 29 septembrie și pînă pe 19 octombrie inclusiv, puteți să verificați, la secția 
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de votare, corectitudinea datelor dvs. înscrise în lista electorală. Aveți dreptul să solicitați 
includerea/excluderea dvs., corectarea altor erori comise la înscrierea datelor despre dvs. sau 
despre alţi alegători. Pentru efectuarea oricăror modificări, trebuie să prezentați actul de 
identitate şi/sau alte documente doveditoare.

De asemenea, puteți verifica on-line pe pagina web oficială a Comisiei (www.cec.md, rubrica 
”Registrul de Stat al Alegătorilor”), la ce secție de votare sînteți arondat, introducînd IDNP-ul 
dvs.

3. UNDE PUTEȚI VOTA?

Votarea se face la secția de votare la care sînteți arondat.

Atenție. Dacă vă prezentați la secția de votare, însă constatați că ați fost omis din lista 
electorală de bază, faceți dovada cu actul de identitate că domiciliați în raza teritorială a 
secției de votare respective.

Care este secția dvs. de votare?

Accesați pagina oficială a Comisiei (www.cec.md), la rubrica «Registrul de Stat al Alegătorilor”, 
sau pe pagina https://verifica.cec.md, la rubrica «Află unde să votezi”, selectați adresa de 
domiciliu și veți vedea secția de votare asociată adresei. 

4. CÎND PUTEȚI VOTA?

Votarea este stabilită pentru 20 octombrie 2019 și se desfășoară între orele 7:00 și 21:00.
Dacă vă aflați în incinta secției de votare după ora 21.00, aveți dreptul să vă exercitați votul.
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5. CU CE ACTE PUTEȚI VOTA?

Puteți vota în baza următoarelor acte:

Notă. În cazul alegerilor locale generale, studenţii şi elevii pot vota doar în localitatea în 
care îşi au domiciliul sau reşedinţa. În cazul în care studentul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în 
perioada valabilităţii reşedinţei el votează doar în localitatea în care îşi are reşedinţa.

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate nu pot participa la votare în cadrul alegerilor 
locale generale.

Buletinul de identitate al 
cetăţeanului Republicii Moldova, 
cu fişa de însoţire care confirmă 
domiciliul sau reşedinţa titularului 
pe teritoriul secţiei de votare;

Buletinul de identitate provizoriu 
cu menţiunile privind cetăţenia 
Republicii Moldova, domiciliul 
titularului;
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6. CUM VOTAȚI DACĂ NU VĂ PUTEȚI DEPLASA
LA SECŢIA DE VOTARE?

În cazul în care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu puteți veni în 
localul de votare, aveți dreptul să vă exercitați votul prin intermediul urnei mobile. 

Pentru aceasta veți depune o cerere în scris, la biroul secției de votare, cu 2 săptămîni înainte 
de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. 

În ziua votării, pe 20 octombrie, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se 
prezintă şi certificat medical.

Atenție. Dacă alegătorul nu poate veni la secția de votare și nu figurează în lista pentru 
votarea la locul aflării, atunci el nu poate vota.

7. CUM SE VOTEAZĂ?

Pasul 1. Prezentați operatorului actul de identitate. Operatorul va verifica în Registrul de 
Stat al Alegătorilor (RSA) dacă sînteți arondat anume la secția de votare respectivă și nu ați 
mai votat la o altă secție de votare în cadrul acestor alegeri.

Pasul 2. Prezentați membrului biroului electoral al secţiei de votare  actul de identitate.

Pasul 3. Semnați în lista electorală în dreptul numelui dvs. și primiți buletinele de vot de la 
membrul biroului electoral al secției de votare.

Fiecare alegător va primi de la 2 la 4 buletine de vot, în funcție de localitatea în care își 
exercită votul: 

buletin de vot pentru alegerea primarului satului;
buletin de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău/primarului 
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municipiului Bălţi;
buletin de vot pentru alegerea consilierilor în consiliile săteşti (comunale)/orăşeneşti;
buletin de vot pentru alegerea consilierilor în consiliile raionale (municipale Chişinău 
şi Bălţi). 

Buletinele de vot se deosebesc prin culoare.

Veți fi înscris în lista electorală suplimentară:
în cazul în care ați fost omis din lista electorală de bază și faceți dovada cu actul de 
identitate că domiciliați în raza teritorială a secției de votare respective;
dacă vă exercitați dreptul de vot cu ajutorul urnei mobile.

Pasul 4. Completați buletinele de vot în cabina sau camera pentru vot secret. Dacă din 
motive temeinice nu puteți vota singur, aveți dreptul să chemați în cabină un însoțitor ales 
de dvs., pentru a vă ajuta. Însoțitorul nu poate fi membru al biroului electoral, observator sau 
reprezentant al concurentului electoral.

Pasul 5. În buletinul de vot, aplicați ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul cercului 
din patrulaterul cu numele/denumirea concurentului electoral pentru care vă dați votul. 
Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate.

Nu stați prea mult în cabina de vot.

Atenție. Dacă ați completat greșit buletinul vot, dar nu l-ați introdus în urnă, puteți solicita 
să vi se elibereze, dar numai o singură dată, un nou buletin de vot. Buletinul de vot greșit se 
va anula și se va face o mențiune despre aceasta în lista electorală și în procesul-verbal cu 
privire la votare.

Pasul 6. Pliați buletinele de vot şi introduceți-le în urna de vot. 

Atenție. Atît votarea împreună cu membrii familiei, cît și votarea în locul altui alegător, care 
nu s-a prezentat la votare (în baza procurii), sînt interzise.
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8. DESPRE ILEGALITĂȚI

În cazul în care prin violență, înșelăciune, amenințare, substituire sau prin oricare alte 
mijloace vă este împiedicată exercitarea liberă a drepturilor electorale, puteți depune o 
contestație la organul electoral, respectînd ierarhia sistemului acestor organe şi în instanţele 
de judecată. Totodată, cetăţenii şi alţi subiecţi electorali trebuie să fie conştienţi de faptul că 
poartă răspundere juridică dacă vor comite contravenții sau infracțiuni. 

Constituie contravenții următoarele fapte (art.47-53 din Codul contravențional): 

- împiedicarea accesului în localul de votare;
- distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei electorale sau a afişei 
electorale;
- scoaterea buletinului de vot din localul secţiei de votare;
- afişarea materialului de agitaţie electorală în alt loc decît cel stabilit;
- continuarea agitaţiei electorale în ultima zi dinaintea alegerilor sau în ziua votării.

Pentru încălcări grave ale legislaţiei electorale se aplică pedeapsa penală. Acţiunile 
enumerate mai jos în tabel sînt considerate infracţiuni penale (art.181-182 din Codul penal):

Infracțiunea electorală

Împiedicarea prin 
orice mijloace a 

exercitării libere a 
dreptului electoral 
sau împiedicarea 

activității 
organelor 
electorale

- săvîrșită prin blocarea 
sau atacarea localurilor 
secţiilor de votare prin 
orice mijloc şi în orice 
formă;
- săvîrșită prin sustragerea 
urnelor de vot sau a 
documentelor electorale;
- săvîrșită cu periclitarea 

cu amendă sau  muncă 
neremunerată în folosul 
comunităţii, sau cu 
închisoare de pînă la 3 ani.

Detalii Se pedepsește



20

Infracțiunea electorală

Finanţarea ilegală 
a partidelor 

politice sau a 
campaniilor 
electorale, 
încălcarea 

modului de 

Coruperea 
alegătorilor

Falsificarea rapoartelor 
privind gestiunea 
financiară a partidelor 
politice şi/sau a 
rapoartelor privind 
finanţarea campaniilor 
electorale în intenţia de 

Oferirea sau darea de 
bani, bunuri, servicii ori 
de alte foloase în scopul 
determinării alegătorului 
să îşi exercite drepturile 
sale electorale într-un 
anumit mod în cadrul 
alegerilor.

* Nu intră în categoria 
bunurilor materialele și 
obiectele cu valoare simbolică 
inscripționate cu însemnele 
unei formațiuni politice.

cu amendă 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 

cu amendă sau cu 
închisoare de la un an la 
5 ani;

în cazul persoanei juridice: 
cu amendă și interzicerea 
exercitării unor drepturi 
sau lichidarea persoanei 
juridice.

Detalii Se pedepsește

GHIDUL ALEGĂTORULUI

vieţii persoanei;
- însoţită de vătămarea 
gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii;
- soldată cu alte urmări 
grave.
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Infracțiunea electorală

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.
Extorcarea sau obţinerea 
prin extorcare a donaţiilor 
pentru partidele politice 
şi/sau pentru fondurile 
electorale.

cu amendă 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 cu amendă 
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.

Detalii Se pedepsește
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gestionare a 
mijloacelor 

financiare ale 
partidelor politice 

sau a fondurilor 
electorale

a substitui sau a ascunde 
identitatea donatorilor, 
volumul mijloacelor 
acumulate ori destinaţia 
sau volumul mijloacelor 
utilizate.

pînă   la 5 ani.

Utilizarea contrar 
destinaţiei a alocaţiilor de 
la bugetul de stat pentru 
partidele politice sau a 
mijloacelor din fondul 
electoral, dacă aceasta a 

cu amendă 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 
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Infracțiunea electorală

Falsificarea, prin orice 
mijloace, a rezultatelor 
votării.

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

cu amendă sau cu muncă 
neremunerată, sau cu 
închisoare de pînă la 3 ani.

cu amendă 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.

Detalii Se pedepsește

GHIDUL ALEGĂTORULUI

Falsificarea 
rezultatelor 

votării

Votarea unei persoane: 
- fără a avea acest drept;
- de două sau mai multe ori;
-  prin introducerea în urnă 
a mai multor buletine de 
vot decît are dreptul;
- prin utilizarea unui act de 
identitate fals sau a unui 
buletin de vot fals.

cu amendă sau cu muncă 
neremunerată în folosul 
comunităţii, sau cu 
închisoare de pînă la 2 ani.

cauzat daune în proporţii 
mari.

activităţi pe un termen de  
la 2 la 5 ani.
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10. DE CE SĂ VOTEZ?

Implică responsabilitate. Trebuie să fim responsabili, să fim activi şi să înţelegem că 
neparticipînd la alegeri, cu scopul de „a-i pedepsi pe cei de la conducere”, ne „pedepsim” 
pe noi înşine.
Datorie morală şi civică. Votul este modalitatea prin care se poate schimba viitorul.
Fiecare vot contează. Fiecare vot „pentru” sau „împotrivă” are un efect mai puţin negativ 
decît o banală şi nejustificată abţinere.  

CURIOZITĂȚI

Cu un singur vot diferenţă:
- în 1800 Thomas Jefferson a fost ales preşedinte al SUA;
- în 1867 Senatul SUA a ratificat tratatul de cumpărare de la Imperiul Rus a teritoriului Alaska, 
care a devenit în 1958 unul din cele mai mari state ale SUA.
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Notițe


