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Legea electorală

Capitolul I
Art. 1 Forumul Elevilor Bucureșteni se va alege prin vot universal, direct, egal, secret şi liber
exprimat.
Art. 2 Alegerile se vor organiza în fiecare liceu din Municipiul București prin vot exprimat
uninominal.
Art. 3 Drepturile electorale sunt exercitate de elevi, indiferent de naţionalitate, religie, rasă, sex.
Art. 4 Nu pot candida elevii care au corigenţe pe oricare din anii de liceu.
Art. 5 Nu pot candida elevii care sunt membrii într-un partid politic sau organizaţie politică de
orice fel.
Art. 6 Pot candida elevii din clasele a IX-a si a X-a înscriși la cursurile de zi ale liceelor.
Art. 7 Candidaturile pentru Forumul Elevilor Bucureșteni se depun la B.E.C..
Art. 8 În funcţie de numărul electorilor pe fiecare unitate de învăţământ sunt stabilite locurile de
reprezentanți.
Art. 9 După alegerea şi investirea noului Forum, se va alege un Manager General şi șase Manageri
Adjuncți.
Capitolul II
Art. 10 În fiecare unitate de învăţământ se va organiza câte o secţie de votare.
Art. 11 Listele electorale cuprind toţi elevii cu drept de vot şi se întocmesc separat pentru fiecare
liceu, fiind autentificate prin semnăturile directorului şcolii şi a secretarului acesteia.
Art. 12 Un alegător poate fi înscris numai pe o singură listă electorală.
Art. 13 În cazul în care un elev nu se găseşte pe liste, acesta trebuie să depună o contestaţie care
va fi soluţionată în cel mai scurt timp de către Biroul Electoral de Circumscripţie.
Art. 14 Birourile electorale de circumscripţie au rolul de a veghea buna desfăşurare a procesului
de vot.
Art. 15 Biroul electoral de circumscripţie va fi stabilit pentru fiecare liceu de Asociaţia Centrul
Municipal Pentru Dialog București şi poate avea maximum 5 membri.
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Art. 16 Biroul electoral de circumscripţie are rolul şi capacitatea de a soluţiona orice contestaţie în
termen de maxim 24 de ore de la depunerea ei.
Art. 17 Campania electorală pentru alegerea reprezentanților va dura maxim 2-3 săptămâni şi se
poate desfăşura sub orice formă publică.
Art. 18 În timpul campaniei electorale, candidaţii nu trebuie sub nicio formă să promoveze
interesul unui partid politic, ei riscând astfel excluderea din cursă.
Capitolul III
Art. 19 Pentru funcţia de Manager General FEB poate candida orice membru reprezentant.
Art. 20 Pentru funcţia de Manager General va fi desemnat candidatul care a obţinut majoritatea
voturilor reprezentanților.
Art. 21 Candidații situați pe următoarele șase poziții, în urma votării managerului general, vor
ocupa funcţia de manager adjunct.
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