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CAPITOLUL I.
Coiistituirea, scopul şi reşedinţa Ligei.
Art. i. Cu începere de la 24 Ianuarie 1891, se infiinţtză
în România o Societate cu numele de : L ig a pentru uni
tatea culturală a tuturor Bomânilor.
Art. 2. Scopul acestei Societăţi este de a întreţinea con
tinuu. viuă, pe baza cui turei naţionale, conştiinţa de soli
daritate in întreg neamul românesc.
Art. 3. Mijlócele mai principale pentru ajungerea aces
tui scop sunt următorele :
a) Sprijinirea lui prin presă, prin conferinţe şi întruniri.
b) Ajutorarea şi sprijinirea ori-cărei instituţiuni de cul
tură naţională.
e) Sprijinirea, tipărirea şi rëspândirca ori-cărei scrieri
de natură a înlesni ajungerea scopului Societăţei.
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d) Sërbatorirea datelor însemnate din trecutul Româ
nilor.
Art. 4. Societatea se compune dintr'atâtea secţiuni, câte
divisiuni se vor constitui în diferitele comune din ţâră.
Nu poate sa existe de cât o singură secţiune în fie-care
comună.
Secţiunile se declară constituite îndată ce se vor întruni
întru acest scop cel puţin 15 membri.
Ori-câte secţiuni s’ar constitui, ele formcză între ele un
singur corp, o singură Societate.
Art. 5. Reşedinţa Ligei este în Bucuresci.
CAPITOLUL' II.
Admiterea, datoriile şi drepturile membrilor Ligei.
Art. 6. Numai Românii pot fi membrii ai Ligei.
Singură exprimarea dorinţei, în ori-ce mod ar fi mani
festată, obligă pe comitet de a primi printre membrii Li
gei pe ori-ce Român, fără deosibire de sex, de vîrstă, de
ocupaţiune saü de locul nascerli, care-1 va înscrie prin ca
sierul sëü.
Art. 7. Dacă comitetul, pentru un motiv óre-care, nu
ar voi să admită pe cine-va ca membru, acesta are drep
tul d’a apela la cea d’întàiü adunare a secţiunei respective,
care va decide, fără discuţiune, şi cu vot secret, asupra
admiterii sau neadmiterii sele.
Art. 8. Fie-care membru este dator să plătescă, la în
scrierea sa în Ligă, o taxă de cel puţin trei lei, iar ca contribuţiune permanentă o cotisaţiune de cel puţin un leü
pe fie-care lună.
Art. 9. La înscrierea sa, membrul primesce o carte pe
numele sëü din partea casierului, care’i va servi pentru
constatarea identităţei sóle.
Art. Ì0. Ori-ce membru este dator de a se devota sco
pului Ligei şi de a o susţinea peste tot şi pretutindeni.
Art. ii. Fie-care membru este dator să însciinţeze pe
casierul secţiunei sálé de schimbarea locuinţei.

La cas de mutare de la o secţiune Ja alta, membrul este
dator să însciinţeze pe amàndouë secţiunile despre act sta
împrejurare.
Art. 12. Membrul care nu-şi va achita cotisaţiunile timp
de şese luni de dile, şi nu o va face nici în urma somaţiuneî ce-i va adresa preşedintele secţiunii sóle, va fi şters
din Ligă de către casierul respectiv, după împlinirea şi a
celei de a şaptea luni de la cea din urmă plată efectuată.
Art. ÎS. Membrul, care nu-şi va fi achitat cotisaţiunile
sálé pe trimestul care precede adunările, nu potè să iea
parte nici la discuţiunile lor, nici la vot.
Art. 14. Fie-cărui membru i-se va trimite, prin secre
tariat, rapórtele asupra activităţei Ligei, în cas când ele
s’ar tipări, precum şi ori-ce alte publicaţiuni, care se vor
fi hotărât d’a se distribui gratuit.
CAPITOLUL III.

'

Aclini ni st raţiunea şi cuiidncerea Ligei.
Art. 15. Fie-care secţiune este administrată şi representată de un comitet, ales dintre membrii eî, cari sunt
de o potrivă rëspundëtorï de gestiunea secţiunei către adunarea membrilor din care se compune.
A rt. 16. Fie-care secţiune are un comitet de şepte mem
brii, care se compune :
a) dintr’un preşedinte,
b) din douî vice-preşedinţi,
c) dintr'un secretar,
d) dintr’un casier şi
e) din douî membrii.
Comitetele ’şi pot anexa, după trebuinţă, un personal
ajutător pentru lucrările de cancelarie şi de comptabilitate.
Art. 17. Liga are un comitet central executiv, compus
din noue membrii.
Acest comitet va fi ales de congres dintre membrii lo
cuitori în Bucuresci.
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El este însărcinat cu direcţiunea şi conducerea generală a
întregeî activităţi a Ligeî, sub controlul congresului.
Membrii acestui comitet se vor constitui cum vor crede
eî de cuviinţă.
Pot să facă parte din comitetul central executiv şi mem
brii din comitetul secţiune! Bucurescî şi vice-versa.
Art. 48. Pe lângă comitetul central executiv vor func
ţiona trei censori, aleşi de congres, cari vor controla în
mod permanent gestiunea financiară a Ligeî.
Art. 49. Liga are un preşedinte de onore, care nu in
tră in numërul membrilor comitetului central executiv şi
care nu are nevoe să fie din Bucurescî.
El se proclamă de congres.
a

CAPITOLUL IV.
Despre Adunările Ligeî
Art. 20. Fie-care secţiune, ţine o adunare generală în
luna luì Noembrie, în care secretarul şi casierul vor face,
fie-care în parte, o scurtă dare de simă despre mişcarea
de peste an a secţiuneî, relativă la atribuţiunile lor.
Art. 24. Comitet ile a i dreptul de a convoca şi adunări
extraordinare în cursul anuluî, după trebuinţele fie-căreî.
secţiuni.
Árt. 22. Adunările vor fi presidate de preşedinţii sau
vice-presedinţiî secţiunilor, iar în lipsa lor da acela pe
care’l va desemna adunarea.
Art. 23. Datele ţinereî adunărilor se fix 'ză de comitete.
Invitatimele la adunări se vor face prin diare, ori per
sonal, unde e cu putinţă, cu cel puţin 15 dile înainte, arătându-se diua, ora şi locul întrunirei, precum şi cestiunile cari sunt la ordina dilei.
Art. 24. In cas că nu sa r presenta la adunări o treime
din membrii secţiuneî, ele se amină peste o septămână,
când se va ţinea şedinţă cu ori câţi membrii vor fi pre
senti.
»
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Art. 25. Adunările ’şi .iaü decisiunile lor cu majo
ritate de voturi a membrilor presentì.
Asupra cestiunilor ralative la persóne se cere o majontate de 2/3.
„
Secretarul va dresa un proces-verbal, aratand pe scurt
obiectele ce s’aü tratat şi hotărîrile ce s’aü luat, care se
va iscăli de toţi membrii comitetului presentì în adunare.
Art. 26. Fiê-care membru are dreptul să céra cuvîntul
asupra cestiunilor cari sunt la ordinea dilei şi să propună
amendamente.
„
Nu i-se póte însă acorda cuvîntul mai mult de doue ori
asupra aceleiaşi cestiuni.
Alte cestiuni de cât acelea cari sunt la ordinea dile, nu
se pot discuta în nici o adunare.
Membrii aii dreptul însă să facă propuneri, străine de
cestiunile la ordinea dilei.
In caşul acesta, propunerea trebue să fie făcută în scris
şi isălită de încă cel puţin 10 membrii de faţă în adunare,,
şi înaintată preşedintelui.
Preşedintele o va supune comitetului în cea d’întâiü a
sa şedinţă, şi dacă comitetul va admite propunerea cu
majoritate de voturi, ea se va pune la ordinea dilei în cea
mai apropiată adunare.
Art. 21. Preşedintele nu póte să refuze cuvîntul vre-unui
membru înscris pentru a vorbi, nici să închidă diseuţiunea
de la sine.
Asupra iie-cărei cestiuni trebue să se asculte cel puţin
câte un membru pentru şi contra, afară când n’a cerut ni
meni cuvîntul.
Când se va cere închiderea discuţi unei de cel puţin dece
membrii, ea nu se póte pune la vot până ce nu va fi vorbit
un membru pentru şi altul contra.
Art. 28. Afară de aceste adunări, Liga va ţinea un congres
anual în luna lui Maiü, a cărui di se va fixa de comitetul
central executiv.
Congresul se va compune din delegaţii secţiunilor, în
proporţie de unul la douë-decï şi cinci membrii.
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Pot asista la congres şi ceï l’alţi membrii aï Ligeï, dar
numai cu vot consultativ.Congresul se va ţine în Bucuresci.
,
Când vre-o secţiune ar cere ca congresul să se ţie în
oraşul eî de reşedinţă, comitetul central executiv potè să
hotărască a se ţine în acea localitate, când ar găsi că este
în interesul Ligeï.
Art. 29. La congres vor ii invitati toţî 'membrii Ligeï,
fie prin diare, fie • prin preşedinţii secţiunilor respective,
cu o lună înainte de diua întrunireî.
Art. 30. Congresul va fi présidât de preşedintele de onore,
când el va ii de faţă.
In lipsa saű neputinţa luî presideză preşedintele comite
tului central executiv, asistat de patru preşedinţi, aleşî de
congres printre preşedinţii celor alte secţiuni.
Intâmplânduse-se ca să nu lie de faţă îndestul preşedinţi,
congresul alege pe cine va voi.
Art._ 3i. In congres comitetul central executiv va face
o dare de semă asupra activităţei întregi de peste an a
Ligeï.
Censorii vor presinta un raport scurt asupra starei finan
ciare a Ligeï, fără a putea să intre în amenunţimele
cheltuelelor.
Art. 32. Tòte cele alte disposiţiuni relative la . adunări
se aplică şi la congres.
Art. 33. Comitetul central executiv potè organiza, dupe
împrejurări, cu ocasiunea ţinerei congresului, petreceri
populare, concert, reprezentaţiuni teatrale, conferinţe, etc.
CAPITOLUL V.
Despre alegerea comitetelor,
Art. 34. Comitetele secţiunilor se aleg de către adunările
generale respective.
Art. 35. Comitetul central executiv, precum şi comisiunea censorilor, se aleg de către congres.

9

Art. 36. Comitetele ast-fel alese, ’şî numesc singure pe
preşedinţii, vice-preşedinţii, secretarii, casierii şi ori-ce
funcţionari ai lor.,
Art. 37, Comitetele, precum şi comisiunea censorilor, se
aleg pe un termen de doi ani, şi funcţioneză în totd’a-una
până la alegerea celor noi.
Art. 38. Membrii comitetelor, precum şi censorii, pot
să fie realeşi.
Art. 39. Membrii comitetelor trebue să’şi aibă domici
liul la reşedinţa secţiunii din care fac parte, membrii comi
tetului central executiv şi censorii în Bucuresci.
Art. 40. La cas de vacanţă a unui preşedinte, vice-preşedinte, secretar, casier, comptabil etc., fie că a demisionat,
fie din alte împrejurări, comitetele numesc provizoriii pe
un alt membru din comitet în locul lor până la adunarea
generală cea mai apropiată.
CAPITOLUL VI.
Despre îndatoririle comitetelor şi ale ceiisorilor.
Art. 41. Comitetele secţiunilor vor ţinea cel puţin o
şedinţă pe fie-care lună; iar şedinţe extraordinare după
trebuinţă.
Comitetul central executiv va ţinea cel puţin doue şedinţe
pe lună.
Art. 42. Comitetele nu-şî pot ţinea şedinţele, de cât cu
jumëtate plus unul a membrilor din care se compun.
A rt, 43. Comitetele se convocă de preşedinţii respectivi.
La finele fie-eărei şedinţe, ele vor redacta un proces-verbal,
care se va păstra în arhivă.
Art. 44. Membrii comitetelor cari nu vor veni, afară de
cause bine-cuvîntate, la dece şedinţe de a rîndul, se consi
deră ca demisionaţi.
Membrii care nu vor fi venit la şedinţe, nu se pot plânge
nicî în comitete, nicî în adunări, de hotărârile cari s’aü
luat îa lipsa lor.
Art. 45. Comitetele sunt présida te de preşedinţii sau de
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vice-preşedinţiî, lor, iar în lipsa acestora, de cel mai în
vîrstă membru.
Art. 46. Censoriî pot să asiste la tòte şedinţele comi
tetului central executiv, la care trebuesc chemaţi.
Asupra tuturor Gestiunilor financiare eî iati parte la
aceste şedinţe cu vot deliberativ, asupra celor-l-alte însă
numai cu vot consultativ.
Art. 47. Preşedinţii, şi, în lipsa lor, vice-preşedinţiî,
sunt datori să supravegheze tòte lucrările comitetului din
care iac parte, şi a lua mësurï de îndreptare când vor
constata vre-o neregularitate.
Art. 48. Secretarii vor ţinea registre în regulă de
corespondenţa lor şi de tòte lucrările cari cad în atribuţiunile lor.
Art. 49. Casierii vor ţinea registre de membrii secţiuneî
respective şi vor trebui să adune regulat taxele şi cotisaţiunile membrilor.
Eî vor libera chitanţe dintr’un registru cu matcă pentru
orî-ce sume încasate, vor ţinea registre de veniturile şi
cheltuelile dilnice, dosare de chitanţe pentru plăţile efectuate
şi de orî-ce alte lucrări relative la atribuţiunile lor.
Casierul comitetului central executiv administreză tòte
bunurile societăţii.
Casierii sunt datori să dea sâmă comitetelor din care
fac parte despre starea financiară, ori-când li se va cere.
Art. 50. Censoriî sunt datori să verifice starea casieriei
centrale cel puţin odată pe trimestru.
Ei aű dreptul să facă inspecţiuni ori-cărei casierii a
secţiunilor, când vor fi aflat despre vre-o neregularitate
în gestiune. In cas că inspecţiunea s’ar face afară din
Bucuresci casieria centrală 1; va indemniza spesele de
drum şi le va servi o diurnă de doue-deci lei pe di. Nici
într’un cas însă ei nu vor putea să stea mai mult de cât
doue dile într’o localitate.
Art. 5i. Casieriile pot să-şi ţie încasatori plătiţi, conform
trebuinţelor
fie-cărei secţiuni.
»
*
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De asemenea secretarii pot să-şi ţie scriitori plătiţi după
trebuinţă.
Scriitorii trebue să fie membrii aï Ligeî.
Art. 52. Comitetele pot să-şî închirieze un local când
necesităţile
ar cere-o.
«
Art. 53. Membrii comitetelor nu sunt retribuiţi.
CAPITOLUL VIL
Deppre raporturile dintre secţiuni.
Art. 54. Tote secţiunile împreună formézá un singur
corp, neavènd nici una alte drepturi şi alte datorii de cât
cele prevedute prin Statutele de faţă.
Art. 55. Solidaritatea dintre ele este representată prin
congres şi prin comitetul central executiv.
Art. 56. Statutele de faţă surit obligatorii pentru tòte
secţiunile ; acestea sunt însă libere a-şî face regulamente
de administraţiune interioră pe baza acestor Statute.
Art. 57. Fie-care membru al Ligeî are dreptul de a lua
parte la discuţiune şi la vot în orî-ce secţiune.
Art. 58. Comitetele secţiunilor aü dreptul să adreseze
propuneri comitetului central executiv.
In caşul acesta, ele pot să delege pe un membru al lor
în sînul comitetului central executiv pentru a sprijini pro
punerea.
Art. 59. Comitetele secţiunilor sunt datóre să comunice
comitetului central executiv numele membrilor din care se
compun, precum şi numele membrilor secţiuneî.
Ele sunt datóre să trimiţă preşedintelui comitetului cen
tral executiv, la fie-care trimestru, o dare de séma despre
mersul secţiunii.
Art. 60. Fie-care secţiune este datóre să’şi pòrte singură
cheltuelile de percepţiune, de cancelarie şi orî-ce alte cheltueli de administraţiune, saü de sërbârï naţionale, cari însă
nu pot trece peste o treime din totalul încasărilor şia celorl’alte venituri de ori unde ar proveni ele.
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Art. 61. Veniturile secţiunilor aparţin Ligeî, iar nu sec
ţiunilor.
Acestea nu aü dreptul să capitaliseze veniturile cari ar
trece peste treimea rezervată lor.
Art. 62. Casierii secţiunilor sunt datori a trimite la fie
care trei luni casieriei centrale, pe lângă un raport de ope
raţiunile ce aü făcut, cele doue treimi din totalul încasărilor.
Art. 63. Secţiunile cari nu vor admite trebuinţa de soli
daritate şi unitate in' organ isaţiunea Ligeî, ast-fel precum
se prevede în Statutele de faţă, nu pot să facă parte din
Liga pentru unitatea culturală a tuturor Românilor, nici să
porte numele de secţiune a acestei Ligi.

CAPITOLUL VIII.
Despre fondările Ligei.
Art. 64. Fondurile Ligeî se compun:
a) Din taxele de înscriere şi cotisaţiunile lunare ale mem
brilor ;
b) Din donaţiuni ;
c) Din veniturile din representaţiuni teatrale sau mu
sicale, baluri, conferinţe cu preţ de intrare, precum şi din
ori-ce alte venituri.
Art. 65. Casierul comitetului central executiv este obligat
a capitalisa pe fie-care an cel puţin a decea parte din ve
nitul curat al Ligeî, care va constitui fondul inalienabil al
societăţii
Fondu! Ligeî se va plasa în efecte publice.
Acest fond nu se va putea atinge, de cât pentru niscai
va cheltueli cu totul neprevëdute şi de o necesitate excep
ţional de imperiosă.
Art. 66. Casierul comitetului central executiv va alcătui
pentru fie-care an un proiect de budget, bazat pe veniturile
anului trecut, pe care ’l va supune deliberării comitetului
central executiv în luna Decembre.
•s
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CAPITOLUL IX;
Despre secţiunile afară din România.
Art. 67. Studenţii romàni de pe la universităţi şi alte-,
şcoli superióre din streinëtate se pot constitui în secţiuni,
îndată ce se vor intruni cinci membrii într’acest scop.,
Art. 68. Pot fi membrii ai acestor secţiuni, şi Românii
nestudenţi cari ar şedea in streinëtate.
Art. 69. Şi aceste secţiuni sunt supuse statutelor de faţă.
Ele nu sunt însă obligate a-şi trimite economiile lor casie
riei centrale, de cât când comitetele lor vor găsi de cuviinţă
sa o facă.
Art. 70. Aceste secţiuni aü dreptul de a propune con
gresului, prin comitetul central executiv, spre admitere în
Ligă ca membrii onorifici saü corespondenţi şi strëinï, cu
noscuţi prin lucrările lor asupra Românilor şi prin senti
mentele lor pentru causa română.
CAPITOLUL X.
Disposiţiuni Generale.
Art. 71. Fie-care secţiune va avea un sigiliu rotund,
purtând în marginea sa inscripţiunea : «Liga pentru unitatea
Culturală a tuturor Românilor,» iar în mijloc : «24 Ian. 1891,
Secţiunea............(numele comunei)»
Sigiliul comitetului central executiv va avea în mijloc, pe
lângă data înfiinţării Ligei, inscripţiunea : Comitetul central
executiv.
Fie-care secţiune va avea un steag, compus din colorile
naţionale : albastru, galben, roşu, şi purtând pe partea al
bastră inscripţiunea : «Unirea face tăria», pe câmpul galben
inscripţiunea de pe sigiliul Ligei in formă rotundă, iar pe
cel roşu inscripţiunea : «In boc signo vinces.»
Se institue de asemenea o cocardă pentru membrii Ligei
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în mărimea unui leü de argint, avênd centrul roşu, fâşia
din mijloc galbenă, iar cea de pe margine albastră pe care,
va fi cusut cu fir galben: «Liga Românilor.»
Art. 72. La cas când vre-o secţiune s’ar disolva, întrega
ei avere trece la casieria centrală.
Art. 73. In cas că s’ar disolva Liga, averea eî trece de
drept la Academia Română.
Art. 74. Nici o modificare de Statute nu se potè propune
de cât din treî în trei am.
Art. 75. La modificarea sau revizuirea statutelor nu se
potè procede decât :
a) când ar cere-o cel puţin o treime din comitetele sec
ţiunilor ;
b) când ar cere-o comitetul central executiv în unanimi
tate; şi
c) când congresul ar propune-o cu o majoritate de 8/t
de voturi.
Art. 76. Orî-ce propunere de revizuire a Statutelor trebue
să arate punctele asupra cărora se cere revizuirea şi propu
nerea trebue să fie motivată.
O revizuire a Statutelor în întregul lor nu se potè pro
pune nici o dotă.
Art. 77. Modificarea Statutelor se va face de delegaţii
secţiunilor Ligeî, împreună cu comitetul central executiv,
cu ocasiunea congresului.
Aceste statute aü fost discutate şi adoptate de congres,
în şedinţa sa de la 25 Mairi, 1892.

