
     
 

   

Regulament de alegeri interne al Asociației Studenților în Drept    

   

În temeiul art. 10 alin. (7) din Statutul ASD, Consiliul director (denumit în continuare 
CD) al Asociației Studenților în Drept (denumită în continuare ASD) adoptă prezentul 
Regulament intern.   

   

Capitolul I - Dispoziții generale  Art. 1 Scopul reglementării   

(1) Regulamentul de alegeri interne, denumit în continuare și „Regulamentul”, 
stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a alegerilor realizate anual în 
cadrul Asociației Studenților în Drept.   

(2) În desfășurarea alegerilor interne, Asociația Studenților în Drept urmărește 
respectarea principiilor egalității de șanse, echității, non-discriminării, transparenței și 
meritocrației.   

(3) În virtutea respectării principiilor de la alin. (2), întrebările adresate candidaților, 
indiferent de tipul de alegeri, vor viza exclusiv activitatea profesională a acestora și vor 
fi adresate într-un limbaj adecvat.   

   

Art. 2 - Obiectul reglementării   

Regulamentul se aplică următoarelor tipuri de alegeri:   

a) alegerea Președintelui;   

b) alegerea Vicepreședintelui, a Directorului general, a Secretarului general și a 
directorilor de departamente, denumită în continuare „alegerea persoanelor care 
ocupă funcții executive”;   

c) validarea reprezentanților studenților în Consiliul director;   

d) alegerea directorilor-adjuncți și a secretarilor de departament;   

e) alegerea coordonatorilor proiectului „Învață să fii student!”;   

f) alegerea membrilor Comisiei de cenzori.   

 

 



 
 

   
Capitolul II - Alegerea Președintelui   

Art. 3 - Eligibilitate    

Poate candida pentru poziția de Președinte al Asociației Studenților în Drept orice 
student al Facultății de Drept a Universității din București care se află în ciclul de studii 
Licență.   

   

Art. 4 - Modalitatea alegerii   

(1) Președintele Asociației Studenților în Drept este ales prin votul universal, direct, secret 
și liber exprimat al studenților Facultății de Drept a Universității din București, în 
conformitate cu Metodologia de alegere a studenților reprezentanți.   
   

(2) Pot ocupa poziția de președinte persoanele validate în prealabil de Adunarea generală 
a ASD.    

   

Art. 5 Apelul pentru avizarea de Adunarea generală   

(1) Apelul de depunere a dosarului pentru avizarea candidaturilor la poziția de Președinte 
se lansează de Președintele în exercițiu în luna septembrie și rămâne deschis până la 
data alegerilor, stabilită de Consiliul director.   
   

(2) Perioada de depunere a dosarului pentru avizarea candidaturilor la poziția de 
Președinte nu poate fi mai scurtă de 15 zile calendaristice.   

   

Art. 6 Componența dosarului    

Dosarul în vederea avizării candidaturii de Adunarea generală va cuprinde următoarele 
documente:   

a) planul de activitate propus, elaborat în condițiile arătate în apel, în care se vor 
detalia măsurile pe care candidatul dorește să le implementeze în ipoteza obținerii 
mandatului;   

b) raportul de activitate în cadrul ASD pentru anul universitar precedent, dacă e cazul, 
elaborat în condițiile arătate în apel;   



     
 

c) angajamentul pe proprie răspundere că nu face parte dintr-un partid politic și că nu 
este membru al unei alte organizații studențești cu obiective similare sau, dacă este, 
că va retrage din respectiva organizație în ipoteza alegerii în funcție.    

   
Art. 7 Campania electorală   

Campania electorală pe grupurile ASD pentru avizarea candidaturilor de Adunarea 
generală se realizează în condițiile stabilite de Consiliul director, prin apel.   

   

Art. 8 Convocarea Adunării generale de avizare   

Adunarea generală de avizare este convocată, conform dispozițiilor statutare, cel târziu 
pentru ziua precedentă celei în care expiră perioada de înscrieri la alegerile pentru 
desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății de Drept, conform 
calendarului adoptat de Senatul Universității din București.    

   

Art. 9 Desfășurarea Adunării generale de avizare   

Ședința de avizare a candidaturilor se va desfășura conform următoarei proceduri:   

a) După semnarea listelor de prezență, fiecare membru cu drept de vot va primi 
buletinul de vot care conține numele și prenumele fiecărui candidat, în ordine 
alfabetică, precum și opțiunile „DA” și „NU” în dreptul fiecărui candidat;   

b) Candidații vor trage la sorți ordinea în care își prezintă planurile;   

c) Fiecare candidat are dreptul să țină un discurs de 10 minute, după care se adresează 
întrebări din sală, ale căror răspunsuri cumulate nu pot depăși 15 minute. Orice 
persoană prezentă în sală, cu excepția contracandidaților, poate adresa întrebări. 
Persoanele care nu au calitatea de membru ASD pot adresa întrebări doar după 
epuizarea intervențiilor din partea membrilor. Dacă în timpul discursului, întrebărilor 
sau răspunsurilor la întrebări se face referire nominală la un contracandidat sau la 
un candidat pentru o altă funcție, acesta are dreptul ca, oricând până în momentul 
începerii procedurii de vot, să ofere clarificări printr-o intervenție scurtă, fără ca 
aceasta să fie inclusă în timpul alocat susținerii candidaturilor. 

   

Art. 10 Votul    

(1) După finalizarea prezentării ultimului candidat, ținând cont și de alegerea 
membrilor Comisiei de cenzori, dacă nu există întrebări procedurale, se trece la 
procedura de vot secret.    



 
 

(2) În absența altor persoane, comisia prevăzută la art. 11 numără voturile și, după 
încheierea unui proces-verbal în acest sens, anunță rezultatele candidaților și 
Adunării generale.    

(3) Un candidat este avizat dacă a întrunit majoritatea simplă definită statutar.    

Art. 11 Comisia de numărare a voturilor   

(1) Comisia de numărare a voturilor este alcătuită din Președinte, Vicepreședinte, 
Directorul general, Secretarul general, un delegat al fiecărui departament și un student 
reprezentant din Consiliul director, desemnat de acesta.    

(2) În cazul în care unul dintre persoanele prevăzute la alin. (1) este candidat, acesta 
este înlocuit cu o persoană aleasă prin dispoziția Consiliului de Coordonare.   

   

Art. 12 Eliberarea avizului de candidatură   

Candidații avizați primesc, în termen de 24 ore de la anunțarea rezultatelor, o dovadă 
scrisă semnată de Președinte.    

   

Art. 13 Intrarea în funcție   

(1) Președintele intră în funcție în ziua următoare alegerii conform art. 4.   
   

(2) Până la intrarea în funcție a noului Președinte, Președintele în exercițiu exercită 
plenitudinea atribuțiilor.   
   

(3) Dacă persoanele ce ocupă funcții executive sunt alese înaintea alegerilor studenților 
reprezentanți și nu există un Președinte în funcție, Vicepreședintele exercită funcția 
de Președinte interimar ASD până la alegerile studenților reprezentanți.   

   

Art. 14 Contestații   

La solicitarea scrisă a oricărui membru, în termen de 14 zile de la ziua alegerilor, 
buletinele de vot se pun la dispoziția acestuia, pentru numărare, în sediul asociației. 
La expirarea termenului, buletinele de vot se arhivează.    

   



     
 

Art. 15 Vacanța funcției   

(1) În ipoteza vacanței funcției, dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod 
corespunzător.   
   

(2) Până la alegerea unui nou Președinte, funcția de Președinte interimar ASD este 
exercitată, conform Statutului, de Vicepreședinte sau, în absența acestuia, de 
Directorul general sau de către Secretarul general.    

   

Capitolul III - Alegerea persoanelor ce ocupă funcții executive   

Art. 16 Eligibilitate   

Pentru funcțiile executive poate candida orice membru activ al asociației.    

   

Art. 17 Modalitatea alegerii   

Funcțiile executive sunt alese într-o Adunare generală convocată cu acest scop, prin 
votul universal, direct, secret și liber exprimat al membrilor activi.    

   

Art. 18 Data alegerii   

Consiliul director stabilește și comunică data alegerilor cu cel puțin 20 de zile înainte 
de desfășurarea acestora.    

   

Art. 19 Apelul de candidaturi   

Apelul de depunere a dosarului de candidatură se lansează de președinte cu cel puțin 
30 de zile înainte de data alegerilor și se finalizează cu cel puțin 7 zile înainte de 
acestea.   

   

Art. 20 Dosarul de candidatură   

Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:   

a) planul de activitate propus, elaborat în condițiile arătate în apel, în care se vor 
detalia măsurile pe care candidatul dorește să le implementeze în ipoteza obținerii 
mandatului;   



 
 

b) raportul de activitate în cadrul ASD pentru anul universitar anterior funcției, 
elaborat în condițiile arătate în apel;   

c) angajamentul pe proprie răspundere că nu face parte dintr-un partid politic și că nu 
este membru al unei alte organizații studențești cu obiective similare sau, dacă este, 
că va retrage din respectiva organizație în ipoteza alegerii în funcție.    

Art. 21 Campania electorală   

(1) Consiliul director stabilește o zi pentru fiecare dintre pozițiile de vicepreședinte, 
director general și secretar general, în săptămâna precedentă alegerilor, în care toți 
candidații la respectiva poziție pot transmite un mesaj electoral pe un grup indicat.     

(2) Nu este permisă transmiterea oricăror alte mesaje electorale pe grupurile 
asociației.   

   

Art. 22 Dezbaterile departamentale   

(1) În cazul departamentelor la care există mai mulți candidați înscriși la poziția de 
director al departamentului, se va organiza în săptămâna precedentă datei alegerilor o 
dezbatere moderată de directorul de departament.    

(2) Durata dezbaterii și a intervențiilor sunt stabilite de directorul de departament, 
împreună cu directorii-adjuncți și secretarul de departament, iar dezbaterea se 
organizează cu respectarea următoarelor reguli:   

a) ordinea prezentărilor candidaților este trasă la sorți;   

b) fiecare candidat transmite un mesaj introductiv care poate fi structurat după cum 
consideră de cuviință;    

b) după prezentarea mesajului, urmează întrebări din sală pentru respectivul candidat;   

c) candidații nu își pun întrebări între ei;   

d) după epuizarea prezentărilor, se pun întrebări din sală pentru toți candidații. Se pot 
cere completări sau clarificări unui candidat pentru răspunsul acordat;   

e) fiecare candidat poate transmite un mesaj de încheiere.    

(3) La departamentele cu candidat unic, organizarea dezbaterii este facultativă.   

(4) Dacă directorul de departament este candidat, atribuțiile acestuia vor fi preluate 
de directorul-adjunct/un director-adjunct al departamentului, cu sprijinul 
Consiliului director.      

   



     
 

   
Art. 23 Comisia electorală   

(1) Comisia electorală este formată din Președinte, Vicepreședinte, Director general, 
Secretar general și un membru al fiecărui departament, propus de directorul de 
departament sau de Președinte.    

(2) În cazul în care un membru al comisiei este candidat, acesta este înlocuit cu un 
membru al Consiliului director prin dispoziția Președintelui.    

(3) Dacă în cadrul aceleiași Adunări generale are loc votul pentru avizarea 
Președintelui, organizarea alegerilor este de competența Comisiei prevăzute la Art. 11. 

   
Art. 24 Desfășurarea Adunării generale   

a) După semnarea listelor de prezență în fața membrului comisiei electorale 
corespunzător departamentului din care face parte, fiecare membru cu drept de vot 
va primi buletinul de vot pentru cele 4 opțiuni: pentru directorul de departament, 
pentru secretarul general, pentru directorul general și pentru vicepreședinte. În 
cazul în care sunt mai mulți candidați la o poziție, aceștia sunt listați alfabetic;   

b) Ordinea funcțiilor este următoarea: Directorul departamentului Academic, Directorul 
departamentului Activități sociale, Directorul departamentului Fundraising, 
Directorul departamentului Marketing & PR, Directorul departamentului Practică 
juridică, Directorul departamentului Relații externe, Directorul departamentului   

Resurse umane, Secretar general, Director general, Vicepreședinte;   

c) Candidații pentru o funcție vor trage la sorți ordinea în care își prezintă planurile;   

d) Pentru directorii de departament, fiecare candidat are dreptul să țină un discurs de 
5 minute, după care se adresează întrebări din sală, ale căror răspunsuri cumulate 
nu pot depăși 5 minute. Nu se admit întrebări din partea contracandidaților;   

e) Pentru secretarul general, directorul general și vicepreședinte, fiecare candidat are 
dreptul să țină un discurs de 7 minute, după care se adresează întrebări din sală, ale 
căror răspunsuri nu pot depăși 10 minute. Nu se admit întrebări din partea 
contracandidaților.    

   

Art. 25 Votul   

(1) După finalizarea prezentării ultimului candidat la vicepreședinte, dacă nu există 
întrebări procedurale, se trece la procedura de vot secret.    



 
 

(2) În absența altor persoane, comisia numără voturile și, după încheierea unui 
procesverbal în acest sens, anunță rezultatele Adunării generale.   

(3) Un candidat este declarat ales dacă a obținut majoritatea simplă definită statutar. 
În ipoteza în care niciun candidat nu obține majoritatea simplă, se procedează la un 
nou vot, urmând a intra în turul II primele două persoane în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi obținut în turul I.    

(4) După prezentarea rezultatelor, Adunarea generală validează, cu majoritate simplă, 
alegerile desfășurate.      

   
Art. 26 Intrarea în funcție   

Persoanele alese în funcțiile executive intră în funcție la data stabilită anterior de 
Consiliul director, dar nu mai târziu de un an de la alegerea acestuia.    

   

Art. 27 Contestații   

La solicitarea scrisă a oricărui membru, în termen de 14 zile de la ziua alegerilor, 
buletinele de vot se pun la dispoziția acestuia, pentru numărare, în sediul asociației. 
La expirarea termenului, buletinele de vot se arhivează.    

   

Art. 28 Interimatul   

(1) În ipoteza vacanței funcției de Vicepreședinte, Director general sau Secretar 
general, se convoacă o Adunare generală în termen de 30 de zile de la constatarea 
acesteia. Dispozițiile prezentului capitol sunt aplicabile în mod corespunzător.   

(2) În ipoteza vacanței funcției de director, se organizează o ședință a departamentului, 
convocată și prezidată de Președinte, în care este ales noul director pentru restul de 
mandat. Directorul ales este validat la proxima ședință a Adunării generale. Dispozițiile 
prezentului capitol, cu excepția dezbaterilor departamentale, sunt aplicabile în mod 
corespunzător.     

   

Capitolul IV - Validarea reprezentanților în Consiliul director  

 Art. 29 Validarea reprezentanților   

(1) În termen de 45 de zile de la alegerile pentru studenții reprezentanți, se convoacă 
o Adunare generală prin care reprezentanții care și-au manifestat în mod expres dorința 



     
 

de a face parte din Consiliul Director sunt validați în calitate de membri ai acestui 
organ. 

(2) Dacă până cu 3 zile înainte de data Adunării generale niciun membru nu își exprimă 
dorința de a supune la vot validările individual, validarea reprezentanților se supune la 
vot în bloc.    

(3) Reprezentanții intră în funcție în ziua următoare alegerii lor, sub condiția validării 
în termenul indicat.   

    

Capitolul V - Alegerea directorilor adjuncți și a secretarilor de departament    

Art. 30 Eligibilitate   

Orice membru activ al departamentului poate candida la poziția de director-adjunct 
sau secretar de departament.     

Art. 31 Modalitatea alegerii   

Directorii adjuncți și secretarii de departamente sunt aleși prin votul universal, direct, 
secret și liber exprimat al membrilor departamentului, în conformitate cu regulamentul 
intern al acestuia și cu deciziile directorului.   

   

Art. 32 Data alegerii   

Alegerile se desfășoară în luna octombrie, iar data alegerilor este anunțată de directorul 
nou ales cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea acestora.    

   

Art. 33 Apelul de candidaturi   

(1) Directorul de departament lansează apelul pentru pozițiile de director-adjunct și 
secretar de departament cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea alegerilor.    

(2) În cazul în care la nivelul departamentului există mai multe poziții de director 
adjunct, directorul va anunța numărul și împărțirea atribuțiilor acestora, dacă e 
cazul.    

(3) Candidații se pot anunța în mod scris.   

   



 
 

Art. 34 Comisia electorală   

(1) Comisia electorală este compusă din directorul de departament, 
directorul/directorii adjuncți, secretarul departamentului și un reprezentant al 
Consiliului director, desemnat de Președinte.    

(2) În cazul în care unul dintre membrii comisiei este candidat, acesta va fi înlocuit cu 
un membru al departamentului, desemnat de directorul de departament.    

   

Art. 35 Desfășurarea ședinței   

Regulile de desfășurare a ședinței sunt stabilite la nivelul departamentului, cu 
respectarea principiilor indicate la art. 1, alin. (2) din prezentul regulament.    

    

Art. 36 Votul   

(1) După finalizarea prezentării ultimului candidat la secretar de departament sau, 
după caz, după fiecare funcție, dacă nu există întrebări procedurale, se trece la 
procedura de vot secret.    

(2) În absența altor persoane, comisia numără voturile și anunță rezultatele în cadrul 
ședinței.   

(3) Un candidat este declarat ales dacă a obținut majoritatea simplă definită statutar. 
În ipoteza în care niciun candidat nu obține majoritatea simplă, se procedează la un 
nou vot, urmând a intra în turul II primele două persoane în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi obținut în turul I. În măsura în care există mai multe poziții 
identice, în turul II participă câte două persoane pentru fiecare loc eligibil.   

(4) În cazul în care, la finalul sesiunii de alegeri, se constată existența unor locuri 
vacante, se poate relua procedura de înscriere la candidaturi și vot, cu sau fără 
dezbateri, în cadrul aceleiași ședințe.    

   

Art. 37 Intrarea în funcție   

Persoanele alese intră în funcție în ziua următoare alegerii.   

   



     
 

Art. 38 Contestațiile   

La solicitarea scrisă a oricărui membru, în termen de 14 zile de la ziua alegerilor, 
buletinele de vot se pun la dispoziția acestuia, pentru numărare, în sediul asociației. 
La expirarea termenului, buletinele de vot se arhivează.    

   

Art. 39 Interimatul   

(1) În cazul vacanței funcției, directorul de departament convoacă în termen de 30 de zile 
o ședință de departament pentru desemnarea persoanei care va ocupa poziția pentru 
restul de mandat. Dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.   
   

(2) Până la alegerea noului director-adjunct, directorul de departament își asumă 
exercitarea interimară a acestui post și poate delega atribuțiile unui membru din 
departament, prin decizie.   

   

Capitolul VI - Alegerea coordonatorilor proiectului „Învață să fii student” 

  Art. 40 Eligibilitate   

Poate candida pentru poziția de coordonator al proiectului „Învață să fii student” orice 
membru activ.   

   

Art. 41 Modalitatea alegerii   

(1) Cei doi coordonatori ai proiectului sunt aleși prin votul universal, direct, secret și 
liber exprimat al voluntarilor înscriși cel târziu în ziua anunțată prin apel.   

   

Art. 42 Data alegerii   

Data alegerilor este anunțată de președinte cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea 
acestora.    

   

Art. 43 Apelul de candidaturi   

Apelul pentru înscrierea la poziția de coordonator se lansează cu cel puțin 15 zile înainte 
de desfășurarea alegerilor și se finalizează cu cel puțin 5 zile înainte de acestea.   

   



 
 

Art. 44 Dosarul de candidatură   

Dosarul de candidatură cuprinde planul de activitate pe care candidatul și-l propune, 
elaborat în condițiile arătate în apel.    

     

Art. 45 Comisia electorală   

Comisia electorală este compusă din Președinte și cei doi foști coordonatori ai 
proiectului.    

   

Art. 46 Desfășurarea ședinței   

a) După semnarea listelor de prezență, fiecare membru cu drept de vot va primi 
buletinul de vot cu candidații listați alfabetic;   

b) Candidații vor trage la sorți ordinea în care își prezintă planurile;   

c) Fiecare candidat are dreptul să țină un discurs de 15 minute, după care se adresează 
întrebări din sală, ale căror răspunsuri nu pot depăși 10 minute. Nu se admit întrebări 
din partea contracandidaților.    

   

Art. 47 Votul   

(1) După finalizarea prezentării ultimului candidat, dacă nu există întrebări 
procedurale, se trece la procedura de vot secret. Fiecare persoană poate vota până 
la doi candidați.   

(2) În absența altor persoane, comisia numără voturile și anunță rezultatele în ședință.   

(3) Sunt declarați aleși primii doi candidați în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi.    

   

Art. 48 Contestații   

La solicitarea scrisă a oricărui voluntar, în termen de 14 zile de la ziua alegerilor, 
buletinele de vot se pun la dispoziția acestuia, pentru numărare, în sediul asociației. 
La expirarea termenului, buletinele de vot se arhivează.    

   



     
 

Art. 49 Alte proiecte interdepartamentale   

Prezenta procedură poate fi aplicată în mod corespunzător și altor proiecte 
interdepartamentale, dacă e cazul, prin hotărârea Consiliului director.   

    

Capitolul VII - Alegerea membrilor Comisiei de cenzori   

Art. 50 Eligibilitate   

(1) Poate candida pentru poziția de membru al Comisiei de cenzori orice membru activ.   

(2) Prezentul regulament nu se aplică expertului contabil - membru al Comisiei de 
cenzori, ales de Adunarea generală, pe un mandat nedeterminat temporal.    

   
Art. 51 Modalitatea desemnării   

Cei doi membri ai Comisiei de cenzori sunt aleși prin votul universal, direct, secret și 
liber exprimat al Adunării generale.    

   

Art. 52 Dispoziții comune cu capitolul II   

Data desemnării, comisia electorală și apelul de candidaturi prevăzute în capitolul II se 
aplică în mod corespunzător alegerii membrilor Comisiei de cenzori.   

   

Art. 53 Candidatura   

Candidatura la poziția de membru al Comisiei de cenzori se înaintează printr-o 
declarație scrisă, în care se menționează și aspectele prevăzute la art. 5, lit. c).   

   

Art. 54 Desfășurarea ședinței   

(1) Pe buletinul de vot prevăzut la art. 9, lit. a) vor figura și candidații la poziția de 
membru al Comisiei de cenzori, listați alfabetic. Fiecare membru are dreptul să 
aleagă cel mult două opțiuni.    

(2) Ordinea candidaților va fi trasă la sorți de aceștia.    

(3) Candidații la poziția de membru al Comisiei de cenzori urmează după prezentarea 
candidaturilor trimise spre avizare Adunării generale pentru poziția de președinte.   

(3) Fiecare candidat are dreptul la un discurs de 3 minute, fără posibilitatea de a i se 
adresa întrebări.    



 
 

 

Art. 55 Votul   

(1) După finalizarea prezentării ultimului candidat, dacă nu există întrebări 
procedurale, se trece la procedura de vot secret.    

(2) În absența altor persoane, comisia prevăzută la art. 11 numără voturile și, după 
încheierea unui proces-verbal în acest sens, anunță rezultatele candidaților și Adunării 
generale.    

(3) Sunt declarați aleși primii doi candidați în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi.    

    
Art. 56 Intrarea în funcție   

Persoanele alese intră în funcție în ziua următoare alegerii.   

   

Art. 57 Contestațiile   

La solicitarea scrisă a oricărui membru, în termen de 14 zile de la ziua alegerilor, 
buletinele de vot se pun la dispoziția acestuia, pentru numărare, în sediul asociației. 
La expirarea termenului, buletinele de vot se arhivează.    

   

Art. 58 Interimatul   

În cazul vacanței funcției, Președintele convoacă în termen de 30 de zile o ședință a 
Adunării generale pentru desemnarea persoanei care va ocupa poziția pentru restul de 
mandat. Dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.   

   

Capitolul VIII - Dispoziții finale 

Art. 59   

(1) În situații justificate, în conformitate cu art. 10 alin. (7) din Statutul ASD, Consiliul 
director, cu majoritate absolută, sau Adunarea generală, cu majoritate simplă, pot 
hotărî desfășurarea alegerilor/procedurilor detaliate prin prezentul Regulament prin 
mijloace la distanță, pe o platformă ce asigură secretul votului.   
   

(2) Toate aspectele procedurale sunt detaliate în hotărârea Consiliului director sau, în 
subsidiar, în hotărâri ale Comisiei electorale.   



     
 

   
(3) Toate dispozițiile și garanțiile instituite prin prezentul Regulament, în măsura în care 

sunt tehnic posibile, sunt aplicabile și în ipoteza desfășurării alegerilor conform alin.  
(1).   
   

Art. 60 Intrarea în vigoare   

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 mai 2021.    

   

Art. 61 - Modificarea regulamentului  Regulamentul 

poate fi modificat:   

a) de Consiliul director, cu majoritate absolută;   

b) de Adunarea generală, cu majoritate simplă.   

   

Aprobat,   

Președintele Consiliului director ASD,   

Dragoș-Andrei Nicolae 

    

   


