Regulament electoral

REGULAMENT ELECTORAL*
Conform art. 9 ºi 10 din Statutul de organizare ºi
funcþionare, Cultul Creºtin Penticostal – Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România, are urmãtoarea
componenþã:
1. Biserica localã,
2. Comunitatea (Regionalã, Etnicã ºi Teritorialã)
3. Conducerea centralã a Cultului (Consiliul
Bisericesc ºi Comitetul Executiv)
4. Institutul Teologic Penticostal ºi alte unitãþi de
învãþãmânt de alt rang
5. Casa de pensii ºi ajutoare a Cultului Creºtin
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România.
Alegerea organismelor de conducere la Biserica localã,
Comunitatea Regionalã, Etnicã, Teritorialã ºi conducerea
centralã a Cultului, se face potrivit prevederilor prezentului
“Regulament Electoral.”
I.

ALEGERILE LA BISERICILE LOCALE

Art. 1. Adunarea Generalã Electivã a bisericii se
convoacã de cãtre pastor ºi comitet, cu douã sãptãmâni
înainte de data fixatã pentru alegeri ºi este statutarã dacã
întruneºte jumãtate plus unu din numãrul membrilor. În
cazul neîntrunirii numãrului statutar, alegerile se vor þine
peste o sãptãmânã cu numãrul membrilor prezenþi la acea
datã. Dacã cei prezenþi la prima convocare hotãrãsc cu
votul deschis a 2/3, sã se constituie în Adunare Electivã
statutarã, alegerile pot avea loc în aceeaºi zi.
Art. 2. În cazuri de excepþie, acolo unde situaþia o
impune, Adunarea Generalã Electivã poate fi convocatã
ºi coordonatã de un delegat al Comunitãþii.
Art. 3. Alegerile de comitet se fac la 4 ani. Adunarea
Generalã a bisericii, poate acorda cu votul secret a 2/3 din
membrii prezenþi, cel mult un nou mandat comitetului în
exerciþiu.
Art. 4. În cadrul Adunãrii Generale Elective pot
participa ºi pot alege doar membrii cu drepturi depline.
Art. 5. Numãrul membrilor în comitetul bisericii este
decis de Adunarea Generalã de la 3 la 11, în funcþie de
numãrul membrilor bisericii. Excepþie fac bisericile cu
peste 2000 de membri.
Art. 6. Pastorul coordonator ºi pastorii asistenþi intrã
din oficiu în Comitetul Bisericii. La solicitarea comitetului
bisericii sau a Adunãrii Generale, ei trebuie sã fie supuºi
unui vot de reconfirmare, caz în care vor trebui sã întruneascã 2/3 din voturi.
Solicitarea de reconfirmare a pastorilor trebuie

transmisã în scris Comunitãþii, cu cel puþin 30 de zile
înainte de data alegerilor.
Art. 7. Propunerile de membri în comitetul bisericii
se fac de cãtre pastor sau de cãtre pastor în colaborare cu o
comisie de propuneri formatã din credincioºi cu o
experienþã deosebitã în lucrare, propuºi de pastor ºi
aprobaþi de Adunarea Generalã a bisericii.
Art. 8. Candidaþii propuºi pentru a fi aleºi în noul
comitet trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã aibã un caracter ales ºi o înaltã þinutã moralã ºi
spiritualã;
b) sã locuiascã împreunã cu familia ºi sã aibã o mãrturie
demnã în ce priveºte relaþia lor;
c) sã aibã capacitatea ºi disponibilitatea de a îndeplini
sarcinile încredinþate;
d) sã aibã o vechime de cel puþin 5 ani în Cultul Creºtin
Penticostal ºi sã fie cunoscuþi de bisericã în suficientã
mãsurã
e) sã se fi achitat de toate îndatoririle ce decurg din
calitatea de membru,
f) sã nu fi fost sancþionat disciplinar pe linie
bisericeascã pentru abateri grave. (Conf. Statutului
Cultului Creºtin Penticostal art. 30 alin.7 lit. c, d, e)
Art. 9. Pastorii care sunt membrii bisericii, dar au
atribuþii pastorale în altã bisericã sau în alt sector,
presbiterii ºi diaconii pot candida pe listele de candidaturi.
În cazul în care un slujitor ordinat nu obþine voturile pentru
a fi ales în comitet, el poate fi folosit în lucrare la solicitarea
pastorului sau a bisericii.
Art. 10. Slujitorii ordinaþi în alte biserici din þarã, sau
în strãinãtate ºi care se înscriu ca membri într-o altã bisericã,
vor fi supuºi votului de recunoatere a ordinãrii sale de cãtre
bisericã, dacã nevoia lucrãrii o cere, cu avizul Comunitãþii.
Art. 11. Atunci când o bisericã sau un grup de biserici
solicitã ordinarea unui slujitor membru în altã bisericã, el
trebuie sã aibã acordul a 2/3 a Adunãrii Generale a bisericii
unde este membru, sau sã se transfere ca membru în biserica
ce îl solicitã.
Art. 12. Procedura de alegeri va fi urmãtoarea:
a) Alegerile vor fi conduse de pastorul bisericii sau, în
cazuri de excepþie de delegatul Comunitãþii;
b) Pastorul va propune alegerea unui secretar de zi care
va întocmi Procesul Verbal al Adunãrii Generale Elective;
c) Pastorul va solicita propuneri pentru alegerea prin
votul deschis al Adunãrii Generale, a unei comisii de numãrarea voturilor;
d) Fiecare propunere de candidaturã (fãcutã conf. art.7
din prezentul regulament) va fi supusã votului deschis al
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Adunãrii Generale ºi ea trebuie sã întruneascã jumãtate
plus unu, pentru a rãmâne pe lista de candidaturi;
e) Alegerea se face prin vot secret, pe bazã de buletin
de vot validat de pastor cu ºtampila bisericii;
f) Intrarea în comitet se face în ordinea descrescãtoare
a voturilor, pânã la completarea numãrului stabilit de
Adunarea Generalã;
g) Odatã ales, noul comitet se retrage sub îndrumarea
pastorului ºi îºi desemneazã funcþiile dupã cum urmeazã:
conducãtor (acolo unde pastorul nu este membrul bisericii,
ci deserveºte un sector), secretar, casier, doi cenzori ºi
membri în comitet pânã la completarea numãrului stabilit
de Adunarea Generalã;
Art. 13. În cazul în care biserica are ºi filiale, sub
îndrumarea pastorului fiecare filialã îºi va alege un conducãtor în fruntea ei. El poate fi ajutat de alþi doi membri
care se vor ocupa de administraþie, evidenþe ºi finanþele
filialei. Procedura de alegere va fi ca ºi cea de la bisericã.
Art. 14. Odatã cu alegerea noului Comitet de conducere, Adunarea Generalã va desemna ºi delegatul sau
delegaþii care vor participa la Adunarea Generalã Electivã
a Comunitãþii conform normei de reprezentare stipulatã
în Art. 71 alin. 1, 2 ºi 3 din Statutul Cultului Creºtin
Penticostal, dupã cum urmeazã:

”(1) Adunarea Generalã a Comunitãþii Regionale se
compune din toþi pastorii legitimaþi în cadrul comunitãþii
ºi câte un delegat la 200 de membri.
(2) Adunarea generalã a Comunitãþii Teritoriale se
compune din toþi pastorii legitimaþi în cadrul comunitãþii
ºi câte un delegat la 50 de membri.
(3) Adunarea generalã a Comunitãþii Etnice se
compune din toþi pastorii legitimaþi în cadrul comunitãþii
ºi câte un delegat pentru fiecare bisericã.”
Aceºtia vor fi desemnaþi dupã norma de reprezentare,
din cadrul comitetului nou ales ºi cu prioritate dintre
presbiteri sau diaconi.
Art. 15. Bisericile care au un numãr mai mic de
membri, se vor asocia sub îndrumarea pastorului ºi îºi vor
desemna delegatul lor la Adunarea Generalã a Comunitãþii.
Art. 16. Dupã terminarea alegerilor, un exemplar din
procesul verbal încheiat ºi semnat de comisia de numãrare
a voturilor ºi semnat de pastor, se va înainta în termen de
15 zile, pentru evidenþa Comunitãþii.
Art. 17. Eventualele contestaþii se pot depune la
Comunitate, în termen de 15 zile de la data alegerilor.
Art. 18. Perioada alegerilor la bisericile locale este în
primele cinci luni ale anului electoral.
(va urma)

ANUNÞ IMPORTANT!
A apãrut Regulamentul Electoral revizuit în 2009,
aprobat în cadrul Adunãrii Generale a Cultului
Creºtin Penticostal din data de 30.10.2009, la
Sovata, jud. Mureº.
Preþ: 5 RON

2 EURO

3 USD

Se pot face comenzi la Redacþia revistei
Cuvântul Adevãrului, str. Carol Davila 81,
sector 5, Bucureºti.
De asemenea, Regulamentul va fi disponibil la
Conferinþele Regionalelor, unde vor fi prezenþi
reprezentanþi ai Redacþiei, care vor face
abonamente ºi vor vinde calendare pentru 2010.
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