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REGULAMENT 

privind desemnarea candidatului/candidaților 
Federației Comunităților Evreieşti din România - Cultul Mozaic 

pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. 
Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu Statutul Federației 
Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (FCER-CM), recunoscut de 
Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008 (modificată și completată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2010 și prin Ordinul Secretarului de Stat pentru 
Culte nr. 95/2014), care prevede la : 

a) Art. 23, printre atribuţiile Adunării Generale a FCER-CM, la litera (i): „aprobarea 
Regulamentului pentru desemnarea candidatului/candidaţilor Federaţiei pentru 
Camera Deputaţilor şi analiza îndeplinirii prevederilor Regulamentului.” 

b) Art. 25, printre atribuţiile Consiliului de Conducere al FCER-CM, la litera (i): 
„Alegerea candidatului/candidaţilor pentru Camera Deputaţilor; persoana aleasă 
ca deputat răspunde de activitatea sa în faţa Consiliului de Conducere.” 
 

Art. 2. 
Regulamentul asigură organizarea şi desfăşurarea alegerii candidatului/candidaților 
FCER-CM pentru mandatul de deputat în Parlamentul României, în concordanţă cu 
principiile democraţiei şi ale garantării secretului în exprimarea votului fiecărui membru 
al Consiliului de Conducere al FCER-CM. 
 

DREPTUL LA VOT, ELIGIBILITATE, CANDIDAŢII 
 

Art. 3. 
Au drept de vot toţi membrii titulari ai Consiliului de Conducere al FCER-CM (27 de 
persoane). 
 
Art. 4. 
Conform art. 24 alin. (5) din Statut, Consiliul de Conducere este valabil constituit în 
prezenţa majorităţii membrilor săi. 
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Art. 5. 
Lista de candidați ai FCER-CM pentru mandatul de deputat în Parlamentul României 
poate conține un singur candidat sau mai mulți candidați, potrivit prevederilor 
articolului 18 din prezentul regulament. 
Art. 6. 
(1) Poate candida pentru a fi desemnat candidat pe lista de candidați ai FCER-CM pentru 
mandatul de deputat în Parlamentul României, orice cetățean român, indiferent de sex, 
care este membru al unei comunităţi din cadrul FCER-CM, evreu (mamă evreică) sau cu 
ascendență evreiască (cel puțin un bunic evreu) sau care a trecut la iudaism, prin 
convertire recunoscută de Cancelaria Rabinică a Federaţiei (cf. art. 55 alin. (1) lit. a), b) 
și c) din Statutul FCER-CM). 
(2) Totodată, faţă de cele stipulate mai sus, candidatul trebuie să satisfacă următoarele 
cerinţe: 
 

a) rezidenţă continuă în România în ultimii 5 ani; 
b) minimum 5 ani (cumulat) ca membru al unei comunităţi din cadrul FCER şi 

cotizaţia plătită la zi; 
c) confirmarea susţinerii candidaturii sale de către minim 25% din totalul 

comunităţilor evreieşti din România (10 comunităţi); 
d) vârsta minimă de 23 de ani; 
e) diplomă de licenţă, în orice specialitate (studii superioare recunoscute în 

România); 
f) cazier judiciar, din care să rezulte că nu a comis fapte de natură penală care    să-

l facă nedemn de a candida. Candidaţii care au mai multe cetăţenii vor depune o 
declarație pe proprie răspundere, legalizată notarial, în care vor declara că nu au 
comis fapte de natură penală pe teritoriul statelor a căror cetățenie o au, care să-
i facă nedemni de a candida, urmând a prezenta ulterior (în funcție de termenul 
de eliberare a respectivelor caziere de fiecare stat în parte) și cazierul pentru 
fiecare ţară în parte, tradus în limba română de un traducător autorizat; 

g) certificat de cazier fiscal, din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de 
legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară; 

h) declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte: 

• că nu a făcut poliţie politică, în sensul legii; 

• că nu a activat, lucrat sau colaborat, în nici o formă, cu structuri ale securităţii 
sau ale serviciilor de informaţii; 

• că nu are funcţie de conducere sau de reprezentare într-o formaţiune politică, 
în România sau în alte țări;  

• în cazul în care candidații aleși sunt membri ai unei formațiuni politice, ei vor 
demisiona din aceasta înainte de depunerea listei de candidați ai FCER-CM la 
Biroul Electoral Central (BEC). 
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Art. 7. 
Persoanele care doresc să candideze vor depune, cu cel puțin 4 zile înainte de reuniunea 
Consiliului de Conducere, la Cabinetul Preşedintelui FCER (cu număr de înregistrare sau 
prin corespondență, cu aviz de primire) un dosar care va cuprinde următoarele: 

- scrisoarea de intenţie și cererea (tipizată) pentru depunerea candidaturii, 
- CV-ul, care va dezvolta în mod special activitatea legată de viaţa comunitară, 
- documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6. 

 

ORGANIZAREA ALEGERII CANDIDATULUI 
 
Art. 8.  
(1) Pentru organizarea alegerii candidaților, Comitetul Director: 

a) numește o Comisie de Organizare formată din trei persoane (președinte și doi 
membri), din care să nu facă parte niciun membru al Consiliului de Conducere al 
FCER-CM;  

b) stabileşte calendarul pregătirii şi desfăşurării alegerilor, în funcţie de data stabilită 
de Guvernul României pentru alegerile parlamentare; 

c) stabileşte data, locul şi modul de desfăşurare ale scrutinului (cu aprobarea 
conducerii FCER-CM); 

(2) Scrutinul se poate desfăşura în următoarele moduri: 
a) ca un punct distinct al unei reuniuni ordinare a Consiliului de Conducere; 
b) ca un punct distinct al unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Conducere; 
c) prin corespondență, având în vedere circumstanțele provocate de pandemia 

SARS-COV2. 
 
Art. 9. 
Comisia de Organizare are următoarele atribuţii: 

a) va transmite o scrisoare în toate comunităţile și va publica pe Internet, pe site-ul 
FCER-CM și pagina oficială de Facebook a FCER-CM, prezentul Regulament şi 
calendarul pregătirii şi desfășurării alegerii, pentru a le face cunoscute tuturor 
celor interesaţi; 

b) primeşte, de la Cabinetul Preşedintelui, dosarele candidaţilor, stabileşte 
încadrarea candidaţilor în criteriile de eligibilitate (conform prevederilor art. 6) şi 
validează sau nu validează candidatura (dacă dosarul este incomplet, va solicita 
completarea acestuia cu documentele care lipsesc, în termen de 48 de ore); 

c) centralizează candidaturile şi întocmeşte buletinele de vot, în 27 exemplare. 
Buletinele de vot vor avea pe spate o ștampila de control, care va fi utilizată doar 
în acest scop, după care va fi sigilată; 

d) asigură logistica procesului de votare; 
e) asigură buna desfăşurare a campaniei de prezentare şi promovare a  candidaţilor; 
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f) asigură întocmirea dosarului cu documentele alegerilor, pe care îl depune la 
Cabinetul Preşedintelui FCER-CM (cu proces verbal) şi care va cuprinde: 

▪ lista membrilor Consiliului de Conducere cu drept de vot, pe care se 
marchează prezenţa, semnată sau confirmată de fiecare membru; 

▪ procesul verbal al Reuniunii Consiliului de Conducere privitor la alegeri; 
▪ candidaturile depuse, însoţite de CV-uri şi documente care să dovedească 

îndeplinirea condiţiilor de la art. 6.; 
▪ procesul verbal al Comisiei de numărare a voturilor; 
▪ buletinele de vot; 
▪ alte documente care, eventual, s-au întocmit pe parcursul desfăşurării 

Reuniunii de alegeri. 
 
 

DESFĂŞURAREA CAMPANIEI ELECTORALE A CANDIDAŢILOR  
 

Art. 10. 
(1) Comisia de organizare va solicita membrilor Consiliului de Conducere acordul pentru 
a li se face cunoscute candidaţilor anumite date de contact, precum: e-mail, număr de 
telefon etc. 
(2) In cazul în care unii dintre membrii Consiliului de Conducere nu doresc să fie 
contactaţi direct de către candidaţi, cei din urmă vor trimite eventualele materiale de 
prezentare şi promovare pe adresa Comisiei de Organizare care le va distribui membrilor 
Consiliului de Conducere. 
(3) Comisia de Organizare va trimite tuturor votanţilor scrisorile de intenţie şi CV-urile 
candidaţilor. 
 
Art. 11. 
Fiecare candidat se va prezenta personal în cadrul lucrărilor reuniunii Consiliului de 
Conducere de alegere a candidaților. Prezentarea poate fi realizată și prin intermediul 
transmisiei audio-video prin Internet. 
 

DESFĂŞURAREA REUNIUNII CONSILIULUI DE CONDUCERE AL FCER PENTRU 
ALEGERI 
 
Art. 12. 
Lucrările Reuniunii Consiliului de Conducere al FCER-CM pentru alegeri vor fi conduse 
de Preşedintele FCER-CM sau de o persoană desemnată de acesta. 
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Art. 13. 
Membrii Comisiei de organizare vor asigura buna desfăşurare a alegerilor. In acest sens, 
vor distribui buletinele de vot, vor supraveghea introducerea buletinelor de vot în urnă, 
vor sigila urna după votare şi o vor preda Comisiei de numărare a voturilor. Buletinele 
de vot nefolosite vor fi anulate. 
 
Art. 14. 
Se va aloca un timp limitat (acelaşi pentru toţi candidaţii) pentru prezentarea 
candidaţilor. Cei prezenţi se vor prezenta personal, iar cei absenţi vor fi prezentați de un 
membru al Comisiei de Organizare. Ordinea prezentării va fi stabilită prin tragere la sorți. 
 
Art. 15. 
(1) Votarea se va face prin bifarea numelui candidatului/candidaţilor pe care alegătorul 
îi votează. Buletinele de vot cu bifări incorecte (parţial într-o căsuţă şi parţial în alta) sau 
cele fără bifări vor fi considerate nule. 
 
(2) Membrii Consiliului de Conducere care nu participă la Reuniune pot transmite votul 
prin corespondență. Pentru asigurarea confidențialității, opțiunea de vot va fi introdusă 
într-un plic alb, sigilat, fără semne de identificare. Acesta va fi transmis Comisiei de 
organizare, în timp util, într-un plic exterior. Plicurile conținând voturile prin 
corespondență vor fi introduse în urne de către Comisia de organizare, la finalul 
procedurii de vot. 
 
Art. 16. 
Voturile vor fi numărate de o Comisie formată din trei persoane, aleasă de Consiliul de 
Conducere în cadrul reuniunii de alegere a candidaților, persoane care nu fac parte 
dintre candidaţi. Unul dintre membrii Comisiei de numărare a voturilor va fi ales 
preşedinte al Comisiei. 
 
Art. 17. 
Rezultatele alegerilor vor fi consemnate într-un proces-verbal, conform anexei la 
prezentul Regulament. 
 
Art. 18. 

(1) Lista de candidați ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic 
pentru Camera Deputaţilor din Parlamentul României va fi în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi obținute de candidați. Numărul minim de 
voturi pentru ca un candidat să intre pe listă este de 7 voturi. 

(2) În cazul în care există mai mulți candidați care îndeplinesc numărul minim de 7 
voturi, aceștia vor fi înscriși în lista de candidați ai Federaţiei Comunităţilor 
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Evreieşti din România-Cultul Mozaic pentru Camera Deputaţilor din Parlamentul 
României doar în situația în care cel puțin unul dintre aceștia este de sex feminin 
(cf. art. 52 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente. În caz contrar, lista va conține un singur candidat, respectiv cel care 
a obținut cel mai mare număr de voturi. 

(3) In cazul în care doi sau mai mulți candidați, vor obține un număr egal de voturi, se 
va organiza, în cadrul aceleiaşi reuniuni, un al doilea tur de scrutin (doar pentru 
candidații cu număr egal de voturi). Dacă mai mult de 1/3 din voturile exprimate 
au fost făcute prin corespondență, departajarea se va face prin vot deschis, prin 
videoconferință. 

 

DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 19. 
Eventualele contestaţii ale rezultatelor vor fi adresate Comitetului Director al FCER-CM, 
în termen de maximum 24 de ore de la anunţarea rezultatelor. Comitetul Director va 
rezolva contestaţiile în maximum 24 de ore de la primirea ei. 
 
Art. 20. 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic va asigura sprijinul uman, 
material şi financiar, în condițiile legii, pentru desfăşurarea campaniei electorale a 
candidaților, în limita aprobată de Comitetul Director al FCER-CM. 
 
 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat de  Adunarea Generală a FCER-CM prin votul 

electronic exprimat la data de 8.09.2020 
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Calendarul pregătirii şi desfăşurării alegerilor pentru desemnarea 
candidaților Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul 

Mozaic pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României 
 

 

8 septembrie 2020 Publicarea anunțului privind alegerile pentru 
desemnarea candidaților Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul 
Mozaic pentru mandatul de Deputat în 
Parlamentul României pe site-ul FCER-CM și pe 
pagina oficială de Facebook a FCER-CM 

10-17 septembrie 2020 Perioada depunerii candidaturilor (între orele 
8:00 – 15:00) 

18 septembrie 2020 Validarea candidaţilor şi publicarea pe site-ul 
FCER-CM și pe pagina oficială de Facebook a 
FCER-CM (publicarea se va realiza până la ora 
11:00) 

21 septembrie 2020 Depunerea contestaţiilor la candidaturi şi 
soluţionarea contestaţiilor (între orele 8:00 – 
15:00) 

22 septembrie 2020 Publicarea listei finale de candidaţi pe site-ul 
FCER-CM și pe pagina oficială de Facebook a 
FCER-CM şi difuzarea spre afişare la comunităţi 

23 septembrie 2020 Reuniunea Extraordinară a Consiliului de 
Conducere pentru desemnarea candidaţilor 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - 
Cultul Mozaic pentru mandatul de Deputat în 
Parlamentul României  

24 septembrie 2020 Depunerea eventualelor contestații către 
Comitetul Director al FCER-CM 

25 septembrie 2020 Soluționarea eventualelor contestații de către 
Comitetul Director al FCER-CM 

 


