CULTUL CRE~TIN PENTICOSTAL
BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLic\. DIN ROMANIA

REGULAMENTELECTORAL
pentru alegerile de comitet la bisericile locale 'i la bisericile filiale

PREAMBUL
Conform art. 9 din Statutul de organizare l?i functionare, Cultul Crel?tin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolica din Romania, are urmatoarele parti componente:
1. Biserica locala
2. Biserica fi.liala

3. Comunitatea (Regionala, Etnica sau Teritoriala)
4. Institutul Teologic Penticostal §i alte unitap de invatamant de alt rang
5. Casa de pensii §i ajutoare a Cultului Cre§tin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolica din Romania.
Conform art. 10 din Statutul de organizare l?i functionare, Cultul Crel?tin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolica din Romania, are urmatoarea structura de conducere care se alege conform
prezentului Regulament Electoral:

a) Consiliul Bisericesc
b) Comitetul Executiv
c) Biroul Permanent
Alegerea organismelor de conducere la Biserica locala ~i filiala, se face potrivit prevederilor prezentului
,,Regulament Electoral."

I. ALEGERILE LA BISERICILE LOCALE ~I BISERICILE FILIALE
Art. 1. Adunarea Generala a bisericii este alcatuita din top membrii care
beneficiaza de drepturi depline §i este
statutara daca s-a anuntat cu eel putin
doua saptamani inainte, indiferent de
numarul membrilor prezenti.
Art. 2. In cazuri de exceptie,
acolo unde situapa o impune, Adunarea
Generala Electiva poate fi convocata
§i coordonata de un delegat al
Comunitatii.
Art. 3. Alegerile de comitet se
fac o data la 4 ani. Adunarea Generala
a bisericii, poate acorda cu votul deschis
a 2/3 din membrii prezenp, eel mult un
nou mandat comitetului in exercitiu,
la initiativa pastorului.

Art. 4. Numarul membrilor in
Comitetul Bisericii este decis de Adunarea Generala de la 3 la 11, in functie de
numarul membrilor bisericii.
Art. 5. Pastorul coordonator §i
pastorii asistenti intra din oficiu in
Comitetul Bisericii. Ace§tia pot solicita
personal reconfirmarea, sau comitetul
poate inipa 0 astfel de solicitare, cand
situat].a o impune, caz ID care este neeesara aprobarea Adunarii Generale pentru supunerea lor la votul de reconfirmare. Daca lntrunesc 50%+1 din voturile celor prezenti, se considera reconfirmati.
Solicitarea de reconfirmare a pastorilor trebuie transmisa In scris Comunitapi, cu eel putfil 30 de zile inainte de
data alegerilor.

Art. 6. Pastorii care sunt membri
ai bisericii dar au atributi.i pastorale In
alte biserici sau in alt sector, prezbiterii
§i diaconii pot :fi propu§i pe lista de candidaturi pentru comitet. In cazul in care
un slujitor ordinat nu obtine voturile
pentru a fi ales in comitet, el poate fi
folosit ID lucrare la solicitarea condueerii
bisericii.
Art. z. Atunci cand o biserica sau
un grup de biserici solicita ordinarea
unui slujitor membru in alta biserica,
el trebuie sa aiba acordul a 2/3 a Adunarii Generale a bisericii unde este
membru, sau sa se transfere ca membru in biserica ce 11 solicita.
Art. 8. Slujitorii ordinati in alte
biserici din tara sau In strainatate §i

care se inscriu ca membri intr-o alta
biserica, vor fi supu~i votului de recunoa~tere a ordinarii sale de catre biserica, daca nevoia lucrarii o cere, cu avizul
Comunitatii, dar nu mai devreme de 1
an de la data inscrierii in biserica.
Art. 9. Propunerile de membri in
comitetul bisericii se fac de catre
pastor sau de catre pastor in colaborare cu o comisie de propuneri formata
din credincio§i cu o experienta deosebita
in lucrare, propu§i de pastor §i aprobati.
de Adunarea Generala a bisericii.
Art. 10. Candidapi propu§i pentru
a fi ale§i in noul comitet trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba un caracter ales §i o
inalta tinuta morala §i spirituala;
b) sa locuiasca impreuna cu sotia
§i sa aiba 0 marturie demna in ce prive§te relatia lor;
c) sa aiba capacitatea §i disponibilitatea de a indeplini sarcinile incredintate;
d) sa aiba o vechime de eel pupn 5
ani in Cultul Cre§tin Penticostal §i minim
2 ani in biserica locala;
e) sa se fi achitat de toate indatoririle ce decurg din calitatea de membru;
f) sa nu fi fost sanctionat disciplinar pe linie bisericeasca pentru abateri
grave {Conf. Statutului Cultului
Penticostal, art. 29 alin. 3 lit. c, d).
Art. 11. Procedura de alegeri va
fi urmatoarea:
a) Alegerile vor fi conduse de pastorul bisericii sau, in cazuri de exceptie,
de delegatul Comunitatii;
b) Pastorul va propune alegerea
unui secretar de zi care va lntocmi
Procesul Verbal alAdunarii Generale
Elective;

c) Pastorul va solicita propuneri
pentru alegerea, prin votul deschis al
Adunarii Generale, a unei comisii de
numarare a voturilor;
d) Fiecare propunere de candidatura (Ia.cuta conform articolelor 9 ~i 10
din prezentul Regulament) va fi supusa
votului deschis al Adunarii Generale §i
ea trebuie sa lntruneasca jumatate plus
unu pentru a ramane pe lista de candidaturi;
e) Alegerea membrilor comitetului
se face prin vot secret, pe baza de buletin de vot validat de pastor cu §tampila
bisericii;
f) Intrarea In comitet se face In
ordinea descrescatoare a voturilor,
pana la completarea numarului stabilit de Adunarea Generala;
g) Acolo unde nu exista pastor
local, va fi ales conducatorul bisericii
dintre membrii comitetului la propunerea pastorului de catre Adunarea
Generala, cu majoritate simpla, prin
vot secret.
h) Noul comitet se retrage §i sub
lndrumarea pastorului l§i desemneaza
functiile dupa cum urmeaza: secretar,
easier, doi cenzori §i membri In comitet
pana la completarea numarului stabilit
de Adunarea Generala. In cazuri de exceptie, casierul ~i cenzorii pot fi numiti
§i din afara comitetului bisericii.
Art. 12. In cazul In care biserica
are §i filiale, sub lndrumarea pastorului
fiecare filiala l§i va alege un conducator.
El poate fi ajutat de alti doi membri care
se vor ocupa de administrape, evidente
§i finantele filialei. Procedura de alegere
va fi ca §i cea de la biserica.
Art. 13. Odata ales, noul Comitet
de conducere va desemna §i delegatul
sau delegatii care vor participa la Adu-

narea Generala Electiva a Comunitatii,
conform normei de reprezentare stipulata In Art. 70 alin. 1, 2 ~i 3 din Statutul
Cultului Cre~tin Penticostal, dupa cum
urmeaza:
(1) Adunarea Generala a Comunitatii Regionale se compune din toti pastorii legitimati ~i cu responsabilitati pastorale In cadrul comunitatii ~i cate un
delegat la 200 de membri.
(2) Adunarea generala a Comunitatii Teritoriale se compune din toti
pastorii legitimati ~i cu responsabilitati
pastorale In cadrul comunitatii ~i rate
un delegat la 50 de membri.
(3) Adunarea generala a Comunitatii Etnice se compune din toti pastorii
legitimati ~i cu responsabilitati pastorale
in cadrul comunitatii ~i rate un delegat
la 25 de membri.
Ace§tia vor fi desemnati din cadrul
comitetului nou ales §i cu prioritate
dintre prezbiteri sau diaconi.
Art. 14.. Bisericile care au un numar
mai mic de membri, se vor asocia sub
lndrumarea pastorului §i l§i vor desemna
delegatul lor la Adunarea Generala a
Comunitatii.
Art. 15. Dupa terminarea alegerilor, un exemplar din Procesul Verbal
lncheiat §i semnat de biroul de zi, se va
inainta Comunitatii in termen de 15 zile,
pentru evidenta.
Art. 16. Contestatiile se pot depune
la Comunitate, in termen de 15 zile de
la data alegerilor.
Art. 17. Perioada alegerilor la
bisericile locale este In primele patru
luni ale anului electoral.

II. ALEGERILE LA COMUNITATI
Art. 18. Adunarea Generala a
Comunitatii se compune din toti pastorii legitimati ~i cu responsabilitati
pastorale ~i din delegati, dupa norma
de reprezentare stabilita la art. 13.
Calitatea de delegat va fi dovedita
de procesul verbal de la biserica (sau
de la mai multe biserici, dupa caz), ce va
cuprinde obligatoriu numele ~i slujba
celui delegat, precum ~i numarul de
membri cu drepturi depline pe care ii
reprezinta din fiecare biserica.
Calitatea de delegat va fi validata de
Comunitate, tinandu-se cont de conditiile prevazute la Art. 70 alin. 1, 2 ~i 3 din
Statutul Cultului C~tin Penticostal.
Art. 19. Adunarea Generala Electiva
a Comunitatii va fi convocata mscris cu eel
putin 30 de zile IDainte de data alegerilor,
de catre Biroul permanent, odata la 4
ani m~edinta ordinara electiva, indicandu-se clar adresa, data ~i ora la care se
va desra~ura.
Art. 20. Adunarea Generala Elect:iva
a Comunitatii va fi prezidata de un mem-

bru din Comitetul Executiv, ajutat de
doi sau patru slujitori al~i de Adunarea
Generala ca sa formeze biroul de zi.
Art. 21. Comitetul Comunitatii, ales
de Adunarea Generala a acesteia, se compune din 5 - 11 pastori, in functie de
hotararea Adunarii Generale ~i are
urmatoarea componenta: pre~edinte,
vicepre~edinte, secretar ~i mai multi
membri, pana la completarea numarului
aprobat. Dintre a~ Comitetul Comunitatii va desemna pastorii coordonatori
de zona. Totodata, Comitetul Comunitatii ales desemneaza delegatul sau delegatii ei la Congresul Electiv al Cultului
Cre~tin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica din Romania, conform
normei de reprezentare de 1/1500 de
membri.
Art. 22. Pentru a fi propu~i in Comitetul Comunitatii, pastorii trebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba o vechime de eel putin 5
ani ca pastor;
b) sa fie recunoscuti pentru ata~a-

mentul lor ferm la doctrina biblica, Marturisirea de credinta ~i Statutul Cultului
Cre~tin Penticostal;
c) sa fie recunoscuti pentru principialitatea ~i probitatea caracterului lor
cre~tin;

d) sa fi dovedit eficienta ~i competenta in lucrarea lor pastorala;
e) sa locuiasca impreuna cu sotia
~i sa aiba o marturie demna in ceea ce
prive~te familia lor;
t) sa nu fi fost sanctionati disciplinar in conditiile Art. 39, alin 1 ~i 2 din
Statutul Cultului Cre~tin Penticostal;
Art. 23. Procedura de alegere va
fi urmatoarea:
a) Adunarea Generala alege biroul
de zi, format din 3 sau 5 pastori, incluzand pe reprezentantul Comitetului
Executiv. Biroul de zi i~i desemneaza
secretarul, care va intocmi procesul
verbal;
b) Comitetul mexercitiu analizeaza
situatia pastorilor din fiecare judet ~i
stabile~te circumscriptiile ~i listele de

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.

SECRETAR GENERAL,

