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ANUNT PUBLIC!  

ARTICOLUL 55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa ilor 

i a Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 

autorit ilor administra iei publice locale, a Legii administra iei publice locale nr. 

215/2001 i a legii nr.393/2004 privind Statutul ale ilor locali, publicat

 

în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modific rile i 

complet rile ulterioare, se modific

 

conform O.U.G. 67/06.11.2012 i va avea 

urm torul cuprins: 

Art. 55.  (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase 

în scopul determin rii aleg torului s

 

voteze sau s

 

nu voteze un anumit 

competitor electoral ori un anumit candidat, precum i primirea acestora de 

c tre alegator, în acela i scop, constituie infrac iuni i se pedepsesc cu închisoare 

de la 6 luni la 5 ani. 

(2) Tentativa se pedepse te. 

(3) În categoria bunurilor prev zute  la alin. (1) sunt incluse i alimente, 

b uturi alcoolice sau nealcoolice, produse din tutun ori m rfuri nealimentare. 

(4) Nu intr

 

în categoria bunurilor prev zute la alin. (1) materialele i 

obiectele de propagand

 

electoral , precum: afi e, pliante, c r i po tale, 

calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, chibrituri, insigne, ecusoane, dvd-

uri, fanioane, steaguri, c ni, pungi, tricouri, epci, e arfe, fulare, veste, fesuri, 

m nu i, pelerine, jachete inscrip ionate cu însemnele electorale ale forma iunilor 

politice sau ale candida ilor care particip  la alegeri. 

(5) Sunt exceptate, de asemenea, de la prevederile alin.(1) i alte obiecte de 

propaganda electorala, inscrip ionate cu însemnele electorale ale forma iunilor 

politice sau ale candida ilor care participa la alegeri, a c ror valoare nu 

dep e te 10 lei f r  TVA pentru fiecare articol, f r  ca aceste bunuri s  poat  fi 

alimente, b uturi alcoolice sau nealcoolice ori produse din tutun.

 


