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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

ALEGERILOR ÎN APUR 

 

A.  PREVEDERI GENERALE 

Art. 1. Prezentul regulament stabilește prevederi privind alegerea organelor de conducere ale 

APUR, așa cum sunt ele definite în articolele 12, 13 și 23 ale Statutului APUR: Consiliul 

Director, Biroul Consiliului Director, Președintele și vicepreședinții, precum și  

Comisia de Cenzori. 

Art. 2 Membrii APUR au dreptul de a alege și a fi aleși, în condițiile prevederilor articolelor 5 și 

6 din statut, precum și în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

Art. 3 Prevederile prezentului regulament au drept scop asigurarea unei maxime deschideri 

privind posibilitatea membrilor APUR de a fi aleși, dar și menținerea echilibrului intre 

exercitarea dreptului de a fi ales și obligația de a participa activ la viața organizației. 

Art. 4 (1) Membrii de onoare și membrii APUR care îndeplinesc condiția de vechime minimă 

pot alege și pot fi aleși în organele de conducere ale APUR. 

(2) Membrii asociați (stagiari) pot alege, dar nu pot fi aleși în organele de conducere ori 

în Comisia de cenzori. 

(3) Membrii APUR care nu sunt prezenți sau reprezentați statutar la Adunarea Generala, 

ori care nu și-au anunțat și motivat absența de la Adunarea Generala, nu pot fi aleși 

[candida sau propuși pentru a fi aleși] 

Art. 5 (1) Mandatul organelor de conducere ale APUR fiind de doi ani, în conformitate cu 

prevederile articolului 13 din statut, alegerile se vor desfășura în consecință. 

(2) Adunarea generala a APUR desfășurată între două adunări de alegeri ale organelor de 

conducere, poate alege membri în organele de conducere, în situația unor locuri vacante. 

Art. 6 (1) Alegerile, atât cele în cadrul Adunării Generale cât și cele în cadrul Consiliului 

Director se desfășoară pe baza votului direct, liber exprimat și secret, prin intermediul 

buletinului de vot. 

(2) Membrii APUR absenți, dar reprezentați statutar la Adunarea Generala, în 

conformitate cu procedura de reprezentare, își pot exercita dreptul de a alege prin 

intermediul reprezentanților desemnați. 

Art. 7 Alegerile se desfășoară pe baza principiului tururilor succesive de scrutin, cu reguli 

diferențiate în conformitate cu prezentul regulament. 

Art. 8 Procedurile de desfășurare a alegerilor au în vedere posibilitatea cunoașterii cât mai bune 

a profilului și activității candidaților, de către membrii APUR care votează în alegeri. 
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B. ALEGEREA CONSILIULUI DIRECTOR SI A COMISIEI DE CENZORI 

Art. 9 (1) Organizarea și desfășurarea alegerii Consiliului Director și a Comisiei de cenzori, în 

cadrul Adunării Generale sunt asigurate de către Secretarul General al APUR și de către 

unul dintre vicepreședinții APUR, care au responsabilitatea respectării prevederilor 

Statutului APUR și ale prezentului regulament. 

(2) Numărarea voturilor exprimate și înregistrarea rezultatelor votului într-un proces 

verbal se face de către o Comisie de numărare a voturilor, formată cu aprobarea 

Adunării Generale, din 3-5 membri APUR care nu au calitatea de candidați înscriși în 

buletinul de vot. 

Art. 10 Alegerea Consiliului Director și cea a Comisiei de Cenzori se desfășoară împreună, 

utilizând-se un singur buletin de vot. 

Art. 11 (1) Desemnarea candidaților care se înscriu pe buletinul de vot se poate face prin 

următoarele modalități: (a) depunerea candidaturii de către cel în cauza și (b) 

propunerea candidaturii de către unul sau mai mulți membri APUR. 

(2) Atât depunerile candidaturilor de către cei în cauza cat și propunerile candidaturilor 

de către alți membri APUR pot avea loc (a) anterior Adunării Generale, dar și (b) la 

Adunarea Generala.  

(3) Membrul APUR care își depune candidatura o poate face doar pentru unul din cele 

doua organe de conducere: Consiliul Director sau Comisia de Cenzori 

(4) Un membru APUR poate, la rândul sau, să propună un candidat doar pentru unul din 

cele doua organe de conducere. 

(5) În consecință, dacă o aceeași persoană candidează și /sau este propusă candidat de 

către membrii APUR în ambele organe de conducere, va fi înscrisă ca atare în buletinul 

de vot, în cadrul primului tur de scrutin. 

(6) Fiecare membru APUR poate propune setul său de candidați, dar numărul 

candidaților propuși trebuie sa fie egal cu, sau mai mic decât numărul de membri ai 

Consiliului Director sau ai Comisiei de Cenzori. 

Art. 12 (1) Candidații, atât cei care și-au depus candidatura cat și cei propuși de alți membri 

APUR se înscriu pe buletinul de vot în ordine alfabetică, în secțiuni ale buletinului de 

vot, distincte pentru Consiliul Director, respectiv Comisia de Cenzori. 

(2) Buletinul de vot este prezentat Adunării Generale de către Secretarul General al 

APUR, anterior desfășurării votului, pentru a da posibilitatea corectării eventualelor 

erori de înregistrare a candidaturilor.  

(3) Pentru mai buna cunoaștere a candidaților, membrii APUR care își depun propria 

candidatură pun la dispoziția Secretarului General și un curriculum vitae și/sau o 

“declarație de intenție privind activitatea asociației”; membrii APUR ale căror 

candidaturi sunt propuse de alți membri vor avea posibilitatea unor scurte intervenții-

prezentare. 

(4) În momentul prezentării buletinului de vot, candidații pot renunța la candidatură; ne-

renunțarea înseamnă implicit asumarea candidaturii, 

(5) Candidații pot, de asemenea, opta pentru prezența în buletinul de vot doar într-una 

din cele doua secțiuni. 
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(6) Adunarea Generala ia act de deciziile candidaților iar Secretarul General modifică în 

mod corespunzător buletinul de vot. 

Art. 13 Adunarea Generala desemnează, pe baza propunerilor Secretarului General sau pe baza 

de voluntariat, Comisia de numărare a voturilor, cu respectarea prevederilor de mai 

sus. 

Art. 14 (1) Buletinele vot ștampilate se distribuie membrilor APUR prezenți la Adunarea 

Generală, inclusiv pentru membrii reprezentați statutar, conform procedurii de 

reprezentare. 

(2) Opțiunile de vot se exprima prin bifarea, pe buletinul de vot, a numelor candidaților 

pentru care se optează; numărul opțiunilor trebuie sa fie egal sau mai mic decât numărul 

de membri ai Consiliului Director, respectiv ai Comisiei de Cenzori. 

(3) După colectarea buletinelor de vot cu opțiunile exprimate, Comisia de numărare a 

voturilor procedează la numărarea buletinelor și centralizează opțiunile exprimate, 

consemnând rezultatele într-un proces verbal care va cuprinde în final rezultatele tuturor 

tururilor de scrutin. 

Art. 15 În urma primului tur de scrutin, sunt declarați aleși în organele de conducere candidații 

care au obținut cel puțin jumătate plus unu din numărul total de voturi exprimate, în 

ordinea descrescătoare a numărului de opțiuni exprimate.  

Art. 16 (1) Daca în acest fel nu se ocupă toate locurile pentru care se desfășoară alegeri, pentru 

locurile ramase disponibile se desfășoară un al doilea tur de scrutin, pe baza unui nou 

buletin de vot. 

Art. 16 (2) Pe buletinul de vot pentru turul al doilea al alegerilor sa înscriu, în secțiuni separate, 

câte un număr dublu de candidați în raport cu numărul de locuri ramase disponibile; 

candidații sunt selectați în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute în 

primul tur; înscrierea se face în ordine alfabetică. 

Art. 16 (3) În situația prezenței simultane în cele doua secțiuni, un candidat va trebui sa opteze 

pentru secțiunea la care va candida; în situația absenței candidatului, el va rămâne 

înregistrat la secțiunea la care a obținut un număr mai  mare de voturi în primul tur de 

scrutin. 

Art. 17 Buletinul de vot este prezentat Adunării Generale și se aplica prevederile similare de 

mai sus [v. art. 12] 

Art. 18 După exprimarea și numărarea voturilor, sunt declarați aleși candidații care au obținut 

cel mai mare număr de voturi, în ordine descrescătoare, indiferent de depășirea sau nu a 

pragului de 50%, pana la completarea locurilor disponibile. 

Art. 19 În situația balotajului – egalitatea numărului de voturi făcând imposibila departajarea 

candidaților, se procedează, pentru candidații respectivi, la un tur suplimentar de 

scrutin. 

Art. 20 Pentru Comisia de Cenzori se va avea in vedere respectarea condiției legale de 

prezență între membrii ei a unui expert contabil autorizat, conform și prevederilor 

statutului APUR 

  



Regulament alegeri CD, BCD, CC  4 

C. ALEGEREA MEMBRILOR BIROULUI CONSILIULUI DIRECTOR 

Art. 21 (1) Președintele APUR este ales de către Consiliul Director, dintre membrii săi. 

(2)  Pentru desemnarea președintelui sunt necesare voturile favorabile a jumătate plus 

unu dintre membrii consiliului. 

Art. 22 (1) Candidații pentru funcția de președinte pot fi propuși de către membrii Consiliului 

Director sau își pot depune propria candidatura. 

(2) In situația a mai mult de doi candidați, în lipsa întrunirii numărului minim de voturi 

pentru alegere, se poate recurge la mai multe tururi de scrutin, fiind eliminat, pe rând 

candidatul cu cel mai mic număr de voturi. 

(3) In situația unui singur candidat, neîntrunirea numărului minim necesar de voturi 

favorabile are drept urmare necesitatea unor noi candidaturi. 

Art. 23 (1) Președintele ales propune candidați pentru funcțiile de vicepreședinți. 

(2) Pentru a fi ales vicepreședinte, un candidat are nevoie de voturile favorabile a 

jumătate plus unu dintre membrii consiliului; în caz contrar, este necesara prezentarea 

de noi propuneri. 

(3) În situația în care nici unul dintre membrii Consiliului Director nu îndeplinește, 

candidat fiind, condiția prezentată în alineatul de mai sus, sunt desemnați vicepreședinți, 

candidații care un întrunit cel mai mare număr de voturi. 

Art. 24 Alegerea Secretarului General se desfășoară în același mod ca cea a vicepreședinților. 

Art. 25 Consiliul Director desemnează în același mod președintele Comisiei de Cenzori, 

dintre membrii comisiei care sunt în același timp membri APUR. 

 

D. PREVEDERI FINALE 

Art. 26 Membrii APUR pot renunța la calitatea de ales în organele de conducere sau la cea de 

candidat, în orice moment al procesului de alegeri. 

Art. 27 În situația în care devin vacante unele poziții de membri ai Consiliului Director, cu 

excepția poziției Președintelui, Adunarea Generală ce se desfășoară între două Adunări 

Generale de alegeri poate decide, cu jumătate plus unu dintre voturile membrilor 

prezenți să nu se desfășoare alegeri parțiale intermediare, cu condiția ca numărul de 

posturi devenite vacante să nu depășească o treime din numărul total de membri ai 

Consiliului Director. 

 

Prezentul regulament privind organizarea și desfășurarea alegerilor în APUR a fost aprobat în 

ședința de lucru a Consiliului Director din data de 5 martie 2015 și adoptat prin votul Adunării 

Generale APUR în data de 20 martie 2015. 

 

 

 


