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Caro! I.
Prin graţia, lui D-keu Şi voinţă, naţională, Rege al R o 
mâniei,
La toţi de faţă şi viitori, sănătate !
Corpurile legiuitoare au votat şi adoptat şi Noi sancţio
năm ce urmează

£ «
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Art. unic. Liga pentru unitatea culturală a_ tutulor ro
mânilor, constituită conform statutelor sale, şi cari nu se
pot modifica decât , cu autorizaţia consiliului de miniştri
este declarată persoană morală.
Această lege, d’impreună <ţu statutele la dânsa alăturate, s a votat
de Adunarea deputaţilor, în şedinţa delà 19 Mai anul 1901, şi s a
adoptat cu unanimitate de 84 voturi.
Preşedinte, GP. T R IA N D Ä R IL
(X S. A. D.)

Secretar, B. CAT AUGI

Această lege, dimpreună cu statutele la dânsa alăturate, s a votat
de Senat în şedinţa dela 23 Ianuarie anul 1907, şi s a adoptat m
unanimitate de 54 voturi.
Vice-President, N. ECONOMU
(L. S. S.)
Secretar, CONST. N ICU LESCU -DO RO BAN ŢU
Promulgăm _această lege şi ojdonăm ca eq^să fie învestită cu sigiliuÍ>Stat&lúi îşi; piililicata în>,,Monit"ôriil'-©fielal“.
Dat în Bucureşti, la 9 Februarie 1917.

(s.)
Ministrul Cultelor
şi Instrucţiunei Publice
Gonst. G. Dises ca
■
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CAROL

Ministrul de Justiţie
I). A. Grecianu

Membrii Comitetului Central CxecntiV al Cigei

19 0 7

General C. B udişteanu,

Preşedinte

General N. Balaban,

"j

V irgil Á rion ,

j

Vice-Preşedinţi

A lex . D. Florescu ,

Secretar

A r chitect T oma D obrescu,

Casier

Genrral A l . T ell ,

1

D imitrie O nciul,

j

N. IoRGA,

j

M em brii

C. Brancoveanu Basarab, j
Grigore N. Balota ,

^

D imitrie Carp ,

^

Mihail Ianculescu,

Censori

j
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STATUTELE LIGEI
PENTRU

UNITATEA CULTURALA
A

TUTUROR ROMÂNILOR
o

CAPITOLUL I

Constituirea, scopul şi reşedinţa Ligei
Art. 1. Cu începere delà 25 Ianuarie 1891, se înfiinţează
în România o Societate cu numele de : Liga pentru unitatea
culturala a tuturor Românilor.
Art. 2. Scopul acestei Societăţi este de a întreţinea con
tinuu viuă, pe baza culturei naţionale, conştiinţa de soli
daritate în întreg neamul românesc.
Art. 3. Mijloacele mai principale pentru ajungerea acestui
scop sunt următoarele :
a) Sprijinirea lui prin presă, prin conferinţe şi întruniri.
b) Ajutorarea şi sprijinirea ori-cărei instituţiuni de cul
tură naţională.
c) Sprijinirea, tipărirea şi răspândirea oricărei scrieri de
natură a înlesni ajungerea scopului Societăţei.
d) Sărbătorirea datelor însemnate din trecutul Românilor.
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Art. 4. Societatea se compune dintr’atâtea secţiuni, câte
diviziuni se vor constitui în diferitele comune din ţară.
Nu poate să existe decât o singură secţiune în fie-care
comună.
Secţiunile se declară constituite îndată ce se vor întruni
în acest scop cel puţin 15 membri.
Ori-câte secţiuni s’ar constitui, ele formează între ele un
singur corp, o singură Societate.
Art. 5. Reşedinţa Ligei este în Bucureşti.
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 deosebire de sex, de vârstă, de
ocupaţiune sau de locul naşterei, care-1 va înscrie prin ca
sierul său.
Art. 7. Dacă comitetul, pentru un motiv oare-care, nu
ar voi să admită pe cine-va ca membru, acesta are drep
tul d’a apela la cea dintâi adunare a secţiunii respective,
care va decide, fără discuţiune, şi cu vot secret, asupra
admiterei sau nea Imiterei sale. Membrul resp ins va putea
apela la Comitetul central executiv.
Art. 8. Fie-care membru este dator să plătească, la
înscrierea sa în Liga, o taxă de cel puţin trei lei, iar ca
contribuţiune permanentă o cotisaţiune de cel puţin un
leu pe fie-care lună. Membrii cari se reînscriu vor putea fi
scutiţi ele taxa de înscriere.
Studenţii şi elevii tuturor şcoalelor din ţară sunt scutiţi de
taxa de înscriere.
Membrii secţiunilor runde precum si muncitorii agricoli şi
manuali din oraşe, vor putea fi scutiţi de comitetele respective
de plata taxei de înscriere; iar cotizaţiunea lunară pentru ace
ştia va fi de cel puţin 10 bani.
Art. 9. La înscrierea sa, membrul primeşte o carte pe
numele său din partea casierului, care-i va' servi pentru
constatarea identităţii sale.
Art. 10. Ori-ce membru este dator de a se devota sco
pului Ligei şi de a o susţinea peste tot şi pretutindeni.
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Art. 11. Fie-care membru este dator să înştiinţeze pe
casierul secţiunei sale de schimbarea locuinţei.
La cas de mutare delà o secţiune la alta, membrul este.
dator să înştiinţeze pe amândouă secţiunile despre această
împrejurare.
.
.
Ari 12. Membrul care nu-şi va achita cotizaţiumiej
timp de şase luni de zile, şi nu o va face nici^ în urma
somaţiunei ce-i va adresa preşedintele secţiunei sale, va
putea fi şters din Ligă de către Comitetul respectiv, după
împlinirea şi a celei de a şaptea lună, delà cea dm urmă
plată efectuată.
.
.
Avi. 13. Membrul care nu-şi va fi achitat cotisaţiunne
sale pe trimestrul care precede _adunările, nu poate şă^ ia,
parte nici la discuţiunile lor, nici la vot. Ca sa j)oată insa
lua parte la vot mai trebue să facă parte din Ligă de cel pu
ţin sase luni.
Membrii sentili de-taxa de înscriere, ca sa poata lua^ parte
la vot, vor trebui să facă parte din Ligă, si să-şi fi plătit cotisatia regulat pe un an de z
i l e
.
Ărt. 14. Fie-cărui membru i se va trimite, prin secre
tariat, rapoartele asupra activităţii Ligei, în cas când ele
s’ar tipări, precum şi o'ri-ce alte publicaţiuni, care se vor n
hotârît de-a se distribui gratuit.
CAPITOLUL III

Administraţiunea şi conducerea Ligei
h i Io. Fie-care secţiune este administrată şi represen
tata de un comitet, ales dintre membrii ei, cari sunt de o
potrivă răspunzători de gestiunea secţiunei către adunarea
membrilor din care se compune.
Art. 16. Fie-care secţiune are un comitet de şapte mem
brii, care se compune:
a) dintr’un preşedinte, _
b) din doi vice-preşedinţi,
c) dintr’un secretar,
d) dintr’un casier şi
•
e) din doi membrii.
.
,.
Comitetele îşi pot anexa, după trebuinţă, un personal
ajutător pentru lucrările de cancelarie şi compţabilitate.
Art. 17. Liga are un comitet central executiv, compus,
din nouă membrii.
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Acest comitet va fi ales de congres dintre membi'ii lo
cuitori în Bucureşti.
El este însărcinat cu direcţiunea şi conducerea gene
rală a întregei activităţi a Ligei, sub controlul congre
sului.
Membrii acestui comitet se vor constitui cum vor crede
ei de cuviinţă.
Pot să facă parte din comitetul central executiv şi mem
brii din comitetul secţiunii Bucureşti şi vice-versa.
Art. 18. Pe lângă comitetul central executiv vor func
ţiona trei censori aleşi de congres, cari vor controla în
mod permanent gestiunea financiară a Ligei.
Art. 19. Liga are un preşedinte de onoare care nu intră
în numărul membrilor comitetului central executiv şi care
nu are nevoe să fie în Bucureşti.
El se proclamă de congres.
CAPITOLUL IV

Despre adunările Ligei
Art. 20. Fie-care secţiune ţine o adunare generală în
luna lui Noembrie, în care secretarul şi casierul vor face,
fie-care în parte, o scurtă dare de seamă despre mişcarea
de peste an a secţiunei, relativă la atribuţiunile lor.
Art. 21. Comitetele au dreptul de a convoca şi adunări
extraordinare în cursul anului, dxxpă trebuinţele fie-cărei
secţiuni.
Acelaş drept de a convoca secţiunile în adunări generale
îl are şi comitetul central executiv.
In acest cas adunările vor fi prezidate de un delegat al co
mitetului central executiv.
Art. 22. Adunările vor fi presidate de preşedinţi sau vice-preşedinţii secţiunilor, iar în lipsa lor de acela pe care-1
va desemna adunarea.
Art. 23. Datele ţinerei adunărilor se fixează de comitetul
care le convoacă.
Invitaţiunile la adunări se vor face prin ziare, ori per
sonal, unde e cu putinţă, cu cel puţin 15 zile înainte, arătându-se ziua, ora şi locul întrunirei, precum şi cestiunile
cari sunt la ordinea zilei.
Art. 24. In cas când nu s’ar presenta la adunări o tre
ime din membrii secţiunei, ele se amână peste o săptă
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mână, când se va ţinea şedinţa cui ori-eâţi membri vor fi
prezenţi.
Art. 25. Adunările îşi iau decisiunile lor cu majoritate de
voturi a membrilor presenţi.
Asupra Gestiunilor personale se cere o majoritate
de 2'3.
Secretarul va dresa proces-verbal, arătând pe scurt obi
ectele ce s’au tratat şi hotărârile ce s’au luat, care se va
iscăli de toţi membrii comitetului, presenţi în adunare.
. Art. 26. Fie-care membru are dreptul să ceară cuvântul
asupra cestiunilor cari sunt la ordinea zilei şi să propună
amendamente.
Nu i se poate acorda însă cuvântul mai mult de două
ori asupra aceleiaşi cestirmi.
Alte cestirmi decât acelea cari sunt la ordinea zilei, nu
se pot discuta în nici o adunare.
Membrii au dreptul însă să facă propuneri, străine de
Gestiunile la ordinea zilei.
In caşul acesta, propunerea trebue să fie făcută în scris
şi iscălită de încă cel puţin 10 membri de faţă în adu
nare, şi înaintată preşedintelui.
Preşedintele o va supune comitetului în cea dintâi a sa
şedinţă şi dacă comitetul va admite propunerea ctr ma
joritate de voturi, ea se va pune la ordinea zilei în cea
mai apropiată adunare.
Cu tocite acestea se poate luă în discufiune imediatei, ori-ce
propunere susţinută de 2/;i dintre membrii adunărei.
Art. 27. Preşedintele nu poate să refuze cuvântul vre
unui membru înscris pentru a vorbi, nici să închidă diseurţiunea delà sine.
Asupra fie-cărei cestiuni trebue să se asculte cel puţin
câte un membru pentru şi contra, afară când n’a cerut
nimeni cuvântul.
Când se va cere închiderea discuţiunei de cel puţin 10
membrii, ea nu se poate 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 con
gres anual în luna lui Mai, a cărui zi se va fixa de c o 
mitetul central executiv.
Congresul se va compune din delegaţii secţiunilor, în
proporţie de unul la două-zeci şi cinci membrii.
■Pot asista la congres şi ceilalţi membrii ai Ligei, dar
numai cu vot consultativ.
Congresul se va ţinea în Bucureşti.
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Când vre-o secţiune ar cere ca congresul să^ se ţie în
oraşul ei de reşedinţă, comitetul central executiv poate să
hotărască a se ţine în acea localitate, când ar găsi că este
în interesul Ligei.
_
_
..
.
Art. 29. La congres vor fi invitaţi toţi membru Ligei,
fie prin ziare, fie prin preşedinţii secţiunilor respective, cu
o lună înainte de ziua intanfirei.
Art, 30. Congresul' va fi présidât de preşedintele de
onoare, când el va fi de faţă.
In lipsa sau neputinţa lui, prezidează preşedintele comi
tetului central executiv, asistat de patru preşedinţi, aleşi
do congres printre preşedinţii celorlalte secţiuni.
Intâmplându-se ca să nu fie de faţă îndestui preşedinţi,
congresul alege pe cine va voi.
Art. 31. In congres comitetul central executiv va face
o dare de seamă asupra activităţei întregi de peste an
a Ligei.
•.
Censorii vor presenta un raport scurt asupra stărei fi
nanciare a Ligei, fără a putea să intre în amănunţimile
choltueleloi’.
Art. 32. Toate celelalte dispoziţiuni relative la adunări,
se aplică şi la congres.
Art. 33. Coriiitetul central executiv poate organiza,
după împrejurări, cu ocasiunea ţinerei congresului, pe
treceri populare, concerte, reprezentaţiuni teatrale, confe
rinţe, etc.
CAPITOLUL Y

Despre alegerea comitetelor
Art, 34. Comitetele secţiunilor se aleg de către adună
rile generale respective.
Art. 35. Comitetul central executiv, precum şi comisiunea censorilor, se alege de către congres.
Art. 36. Comitetele ast-fel alese, îşi 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 funcţionează întot-d a-una
până la alegerea celor noi.
Ari. 38. Membrii comitetelor, precum şi censerfi,- pot să fie reales:.

il • Art. 39. Membrii comitetelor trebue să-şi aibă domiciliul'
la reşediîîţa sec ţi un ei din care fac parte, membrii comite
tului central executiv şi censorii în Bucureşti.
Art. 40. Când afirmările secţiunilor sau congresul Ligei nu
vor. aproba gestiunea comitéînlai respectiv, atunci întreg domitetul se va considera demisionai, şi în em dintâi şedinţă,
sau în aceeaşi şedinţă, de va fi ultima şedinţă « mhmărei, se
va alege un nou comitet.
CAPITOLUL V I

Despre îndatoririle comitetelor şi ale censorilor
Art. 41. Comitetele. secţiunilor vor ţinea cel puţin o
şedinţă pe fie-care lună ; iar şedinţe extra-ordinare, după
trebuinţă.
Comitetul central executiv va ţinea cel puţin două şe
dinţe pe lună.
Art. 42. Comitetele nu-şi pot ţinea şedinţele, decât cu
jumătate plus unul a membrilor din care se compun.
Art. 43. Comitetele se convoacă de preşedinţii res
pectivi.
La linele lie-cărei şedinţe, ele vor redacta un procesverbal, care se va păstra în arhivă.
Art. 44. Membrii comitetelor cari nu vor veni, afară de
cauze bine-cuvântate, la zece şedinţe de-a-rândul, se con
sideră ca demisionaţi.
Membrii care nu vor fi venit la şedinţe, nu se pot plânge
nici în comitete, nici în adunări, de hotărârile cari s’au
luat în lipsa lor.
Art. 45. Comitetele sunt presidate de preşedinţii sau de
vice-preşedinţii lor, iar în lipsa acestora, ele cel mai în
vârstă membru.
Art. 46. Censorii pot să asiste la toate şedinţele comite
tului central executiv, la care trebuesc chemaţi.
Asupra tuturor cestiunilor financiare ei iau parte la aceste
şedinţe cu vot deliberativ, asupra celorlalte însă numai cu
vot consultativ.
Art. 47. Preşedinţii, şi în lipsa lor vice-preşedinţii, sunt
datori să supravegheze toate lucrările comitetului din care
fac parte, şi a lua măsuri de îndreptare când vor constata
vre-o neregularitate.
Art. 48. Secretarii vor ţinea registre în regulă de co-
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respondenţa lor şi de toate lucrările cari cad în atribuţiunile lor.
Art. 49. Casierii vor ţinea registre de membrii secţiunei
respective şi vor trebui să adune regulat taxele şi cotisaţiunile membrilor.
Ei vor libera .chitanţe dintr’un registru cu matcă ^ pen
tru ori-ce sume incasate, vor ţinea registre de veniturile
şi cheltuielile zilnice, dosare de chitanţe pentru plăţile
efectuate şi de ori-ce alte lucrări relative la atribuţiunile lor.
Casierul comitetului central executiv administrează toate
bunurile societăţei.
Casierii sunt datori să dea seamă -comitetelor din care
fac parte despre starea financiară, cri-când li se va cere.
Art. 50. Censorii sunt datori să verifice starea casieriei
centrale cel puţin odată pe trimestru.
Ei au dreptul să facă inspecţiuni ori-cărei casierii a
secţiunilor, ori când ar voi, si sunt obligaţi a face cel puţin
o inspecţiune în doi ani fie-cărei casierii.
Inspecţiunea în provincie poate fi făcută de un singur
censor.
Art. 51. Casieriile •pot să-şi ţie încasatori plătiţi, conform
trebuinţelor fie-cărei secţiuni.
De asemenea secretarii pot să-şi ţie scriitori plătiţi după
trebuinţă.
Scriitorii trebue să fie membrii ai Ligei.
Art. 52. Comitetele pot să-şi închirieze un local când
necesităţile ar cere-o.
Art. 53. Membrii comitetelor nu sunt retribuiţi.
CAPITOLUL Y II

Despre raporturile dintre secţiuni
Art. 54. Toate secţiunile împreună formează un singur
corp, neavând nici una alte drepturi şi alte datorii de cât
cele prevăzute prin Statutele de faţă.
Art. 55. Solidaritatea dintre ele este representata prin
congres şi prin comitetul central executiv.
Art. 56. Statutele de faţă sunt obligatorii pentru toate
secţiunile ; acestea sunt însă libere a-şi face regulamente
de administraţiune interioară, pe baza acestor statute.
Regulamentele însă nu vor intra în vigoare de cât cu apro-
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barea comitetului central executivi care are dreptul de a intro
duce modificări.
■
’
Art. 57. Fie-care membru al Ligei are dreptul de a lua
parte la discufiune in ori-ce secţiune, iar la vot numai ■in
secţiunea, din care face parte.
Art. 58. Comitetele secţiunilor au dreptul să adreseze
propuneri comitetului central executiv.
In cazul acesta, ele pot să delege pe un membru al lor
în sânul comitetului central executiv pentru à sprijini
propunerea.
. . .
Art. 59. Comitetele secţiunilor sunt datoare să comunice
comitetului central executiv numele membrilor din care se
compun, precum şi numéral membrilor secţiunei.
Ele sunt datoare să trimiţă preşedintelui central exe
cutiv, la ile-care trimestru, o dare de seamă despre mer
sul secţiunei.
In cas când comitetul vre-unei secţiuni nu va satisface acestei
obligaţiuni nici in timp de cincisprezece zile delà deşteptarea
ce-i va face comitetul central executiv, acesta va putea să
declare comitetul secţiunei ca desfiinţat si va convoca de urgenţă
membrii secţiunei spre a alege un nou comitet, în care nu■vor
putea fi aleşi membrii fostului comitet.
Art. 60. Fie-care secţiune este datoare să-şi poarte sin
gură cheltuelile de percepţiune, de cancelarie şi ori-ce
alte clieltueli de administraţiune, sau de serbări naţio
nale, cari însă nu pot trece peste o treime din totalul în1
casărilor şi celorlalte venituri, de ori unde ar proveni ele.
Abaterile delà această disposiţiune, constatate de ■însărcinatul
comitetului central executiv, atrag după ele aplicarea clispoziţiunilor ultimului aliniat delà articolul 59.
Art. 61. Veniturile secţiunilor aparţin Ligei, iar nu sec
ţiunilor.
Art. 62. Casierii secţiunilor sunt datori a trimete la fie
care trei luni casieriei centrale pe lângă un raport de ope
raţiunile ce au făcut, cele două treimi din totalul încasări
lor, iar la finele fie-cărui an se vor trimite ori-ce sume se
vor găsi în casă.
Când secţia respectivă se va disolea, casierul acelei sec
ţiuni va fi personal răspunzător, către casierul comitetului
central executiv, pentru neiransmiterea 'averei secţiunei prevăzută
la articolul 72.
Art. 63. Casierii actuali şi viitori ai secţiunilor prin fa p 
tul acceptărei însărcinărei lor, devin personal obligaţi către
casierul comitetului central 'executiv, de exacta îndeplinire a

■
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tuturor îndatoririlor lor coprinse in statutele de faţă, iai casi
erul comitetului central executiv va fi personal obligat faţă de
censori, tot prin faptul acceptărei însărcinărei sale.
, Apt. 64. Secţiunile care nu vor admite trebuinţa de so
lidaritate şi unitate în organisaţiunea. Ligei, ast-fel pre
cum sé prevede în Statutele de faţă, nii pot sä iacă
parte din Liga pentru unitatea culturală a tuturor Româ
nilor - nici să poarte numele de secţiune a acestei Ligi.
Hotărârea în această privinţă e de competenţa comitetului cen
tral executiv.
'

CAPITOLUL VIII

Despre fondurile Ligei
Art. 65. Fondurile Ligei se compun :
a) Din taxele de înscriere şi cotisaţiunile lunare ale
membrilor ;
b) Din donaţiuni ;
c) Din veniturile din representaţiuni teatrale sau musi
cale, baluri, conferinţe cu preţ de intrare, precum şi din
ori-ce alte venituri.
Art. 66. Casierul comitetului central executiv este obli
gat a capitalisa pe fie-care an cel puţin a zecea parte
(tin venitul curat al Ligei, care va constitui fondul inalie
nabil al societăţei.
Fondul Ligei se va plasa în efecte publice.
Acest fond nu se va putea atinge decât pentru niscai
va cheltueli cu totul neprevăzute şi de o necesitate excep
ţional de imperioasă.
_
.
^ .
Art. 67. Casierul comitetului central executiv va alcătui
pentru fie-care an un proiect de budget, bazat pe 'venitu
rile anului trecut, pe care-1 va supune deliberarci comite
tului central executiv în luna Decembre.
CAPITOLUL IX

Despre secţiunile afară din România
Art. -68. Studenţii români de pe la universităţi şi alte
şcoli superioare din străinătate se .pot constitui în secţiuni
|pdată ce se vor întruni cinci'membrii într’acest scop.
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Art. 69,. Pot fi membrii ai acestor secţiuni şi Românii nestuclenţi cari ar şedea în străinătate.
Art. 70. Şi aceste secţiuni sunt supuse statutelor de faţă.
Ele nu sunt obligate a-şi trimite economiile lor casieriei
centrale, de cât când comitetele lor vor găsi de cuviinţă
să o facă.
Art. 71. Aceste secţiuni au dreptul de a propune con
gresului, prin comitetul central executiv, spre admitere în
Ligă ca membrii onorifici sau corespondenţi, şi străini cu
noscuţi prin lucrările lor asupra Românilor şi prin senti
mentele lor pentru , causa română.
CAPITOLUL X

Dispoziţiuni generale
Art. 72. 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 înfiinţărei Ligei, inscripţiunea : „Comitetul
central executiv“ .
Fie-care secţiune va avea un steag, compus din colorile
naţionale : albastru, galben, roşu şi purtând pe partea
albastră inscripţiunea: „Unirea face tăria“ . Pe câmpul gal
ben inscripţiunea de pe sigiliul Ligei în formă rotundă,
iar pe cel roş inscripţiunea: „In hoc signo vinces“ .
Se institue de asemenea o cocardă pentru membrii L i
gei, având culorile naţionale şi inscripţiunea : „ Liga Româ
nilor“ .
Art. 73. La cas când vre-o secţiune s’ar disolva, întreaga
ei avere va trece la casieria centrală.
Art. 74. In cas când s’ar disolva Liga, averea ei trece
de drept la Academia Română.
Art. 75. Xici o modificare de Statute nu se poate pro
pune decât din trei în trei ani.
Art. 76. La modificarea sau revizuirea Statutelor nu se
poate procede decât :
a) când ar cere-o cel puţin o treime din comitetele sec
ţiunilor ;
b) când ar cere-o comitetul central executiv în unani
mitate ; şi
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e) când congresul ar propune-o cu o majoritate de 3/j
de voturi.
Art. 77. Ori-ce propunere de revizuire a Statutelor tre
ime sä arate punctele asupra cărora se cere revizuirea şi
propunerea trebue sä fie motivată.- "
O revizuire a Statutelor în întregul lor nu se poate pro
pune nici o dată.
Art. 78. Modificarea Statutelor se va face de delegaţii
secţiunilor Ligei, împreună cu comitetul central executiv,
cu ocasiunea congresului.Aceste Statute au fost discutate şi adoptate de congres,
în şedinţa sa delà 25 Mai, 1892, şi modificate în şedinţa
Congresului delà 21 Mai 1897.
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