candidaturi pentru noul comitet, potrivit
principiului proporţionalităţii;
c) Se aleg prin vot secret membrii
Comitetului Comunităţii în fiecare cir
cumscripţie, ţinându-se cont de numărul
de locuri aferente fiecăreia, în funcţie
de numărul de credincioşi reprezentaţi;
d) După întocmirea listei membrilor
Comitetului Comunităţii, validată de
biroul de zi, se trece la primul tur de
scrutin pentru alegerea preşedintelui
comunităţii. Dintre membrii Comite
tului Comunităţii, pot candida pentru
funcţia de preşedinte, numai pastorii
care au cel puţin 8 ani în pastoraţie.
Dacă nici unul dintre candidati nu
obţine jumătate plus unu din votu�i, se
trece la turul doi de scrutin cu primii
doi candidati care au obtinut cele mai
multe voturi în primul t�r;
e) Pentru celelalte funcţii din Biroul
permanent (vicepreşedinte şi secretar)
se procedează ca la punctul anterior;
f) Din rândul membrilor Comitetului
comunităţii, se aleg coordonatorii comi
siilor de lucru. Membrii acestora pot fi
aleşi şi din afara comitetului Comunităţii;
g) Adunarea Generală alege de ase
menea Comisia de cenzori, de preferinţă
cu studii de specialitate în domeniul
financiar contabil.
Art. 24. Adunarea Generală Electivă
alege pentru următorii 4 ani, din rândul
o
membrilor noului Cmitet
al Comunităţii
reprezentantul, sau reprezentanţii comu
nităţii în Consiliul Bisericesc, propor
ţional cu numărul de membri majori
ai comunităţii.
Art. 25. După încheierea alegerilor,
procesul verbal semnat de biroul de zi,
se va încheia în două exemplare,
dintre care unul se va înainta în
termen de 15 zile conducerii centrale a
cultului, pentru evidenţă.
Art. 26. Contestaţiile se depun la
conducerea centrală a cultului, în
termen de 15 zile de la data alegerilor.
Art. 27. Perioada alegerilor la
comunităţi, este în intervalul iunie septembrie, al anului electoral.

PREŞEDINTE,

III. ALEGERILE LA NIVEL CENTRAL
Art. 28. Adunarea Generală Electivă
a Cultului Creştin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolică din România,
se compune din toţi pastorii legitimaţi şi
cu responsabilităţi pastorale şi din câte un
delegat la 1500 de membri, constituin
du-se în Congresul Electiv al Cultului.
Art. 29 . Toate Comunitătile vor
depune la centrul cultului tab�le cu
pastorii şi delegaţii ce vor participa la
Congresul Electiv al Cultului, cel mai
târziu cu o lună înainte de alegerile
generale.
Art. 30. Consiliul Bisericesc în
exerciţiu va stabili locul de desfăşurare
al Congresului Electiv, precum şi data
desfăşurării acestuia, care va fi în trimes
trul IV, al anului electoral.
Art. 31. Procedura de alegere va fi
următoarea:
a) Se alege Biroul de zi, format din
5 pastori de preferinţă din Comunităţi
diferite şi cu experienţă în conducere.
Alegerea Biroului de zi va fi condusă
de către fostul preşedinte al Cultului, după
care acesta se retrage.
b) Cei s membri ai Biroului de zi, îşi
desemnează preşedintele de zi şi secre
tarul care va întocmi procesul verbal.
c) Din cadrul Consiului Bisericesc,
se alege Comitetul Executiv, format din
9 pastori cu o vechime de cel puţin 8 ani
în pastoraţie, după următoarea procedură:
- Se stabileşte lista cu membrii Con
siliului Bisericesc având o vechime de
8 ani în pastoraţie, care candidează
pentru funcţia de preşedinte.
- Se trece la desfăşurarea primului
tur de scrutin pentru alegerea prin vot
secret a preşedintelui cultului. Dacă nici
unul dintre candidaţi nu a întrunit jumă
tate plus unu din voturile exprimate, se
trece la turul doi de scrutin, cu primii doi,
care au obţinut cele mai multe voturi la
primul tur de scrutin.

- Aceeaşi procedură se va aplica şi
pentru funcţiile de secretar general şi
vicepreşedinte.
- Pentru celelalte locuri din Comite
tul Executiv, se vor constitui trei colegii
după cum urmează:
Colegiul I, format din Comunităţile
Regionale Arad, Braşov, Constanţa şi
Oltenia-Argeş.
Colegiul II, format din Comunităţile
Regionale Cluj, Oradea, Comunitatea
Etnică Maghiară şi Comunitatea Teri
torială Spania,
Colegiul III, format din Comunită
ţile Regionale Suceava, Bucureşti, Mara
mureş şi Comunitatea Teritorială Italia.
- Pentru fiecare colegiu se stabileşte
un buletin de vot cu candidaţii eligibili
din Consiliul Bisericesc, iar Congresul
alege prin vot câte două persoane pentru
fiecare colegiu.
- În cazul în care se obţine acelaşi
număr de voturi pentru ultima poziţie,
se recurge la un vot de departajare.
- Persoanele intrate în Consiliul Bise
ricesc prin numire nu pot candida pentru
Comitetul Executiv.
d) Adunarea Generală Electivă alege
apoi Comisia de cenzori - din afara Con
e
cu studii
siliului Bisericesc, de prefrinţă
de specialitate în domeniul financiar
contabil.
Art. 32. După încheierea alegerilor,
procesul verbal întocmit şi semnat de
biroul de zi în 3 exemplare, se depune la
arhivă.
Art. 33. Nici un slujitor nu mai poate
sluji după împlinirea vârstei de 70 de ani.
Prezentul Regulament Electoral a fost
aprobat în cadrul Consiliului Bisericesc
al Cultului Creştin Penticostal , întrunit
în data de 19.09.2017, la Bucureşti.
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