Liga Navală Română - Proiect de statut

LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ
STATUT
CAPITOLUL I

Denumire, scop, misiune, obiective, durată, sediu
Art. 1 – Liga Navală Română este asociaţia de promovare a Marinei Române, a intereselor
maritime şi fluviale ale României. Liga Navală Română este persoană juridică română de drept
privat, fără scop patrimonial. Asociaţia este o organizaţie apolitică şi democratică.
Asociaţia este continuatoarea activităţii şi tradiţiilor Ligii Navale Române, constituită prin
Adunarea Generală din 29 februarie 1928 ca "asociaţie culturală şi patriotică". Liga Navală
Română a fost recunoscută ca "persoană juridică şi morală" prin sentinţa nr. 6728 din 8 martie
1928 a Tribunalului Ilfov şi a fost obligată să-şi înceteze activitatea în perioada 1949-1989. Şia reluat activitatea în anul 1990 când, prin sentinţa nr. 486 a Judecătoriei Sectorului 1
Bucureşti, a redobândit calitatea de persoană juridică.
Liga Navală Română a fost recunoscută ca asociaţie de utilitate publică prin Hotărârea de
Guvern nr. 1236/10 octombrie 2007
Art.2 – Scopul asociaţiei este cultivarea în rândul populaţiei şi în special în rândul tinerilor a
ataşamentului faţă de marină şi activităţile marinăreşti, popularizarea Marinei Române şi a
tradiţiilor sale, dezvoltarea culturii marinăreşti, conservarea patrimoniului maritim, protecţia
mediului în apele navigabile.
Art. 3 – Misiunea Ligii Navale Române
Liga Navală Română militează pentru dezvoltarea potenţialului naval al României, pentru
menţinerea unei flote militare capabile să asigure capacitatea de apărare a ţării, pentru o Gardă
de Coastă capabilă să asigure atât protecţia litoralului maritim al României cât şi siguranţa
căilor navigabile interioare, pentru existenţa unei flote maritime şi fluviale care să pună în
valoare potenţialul de transport al ţării şi expertiza românească, resursa umană specializată a
României.
Art.4 – Pentru atingerea scopului său, Liga Navală Română are în atenţie următoarele
obiective:
a) contribuie la consolidarea politicii naţionale în domeniile relevante;
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b) promovează Marina Română, sectoarele în strânsă legătură cu domeniul de activitate şi al
ocupaţiilor din aceste domenii de activitate;
c) militează pentru un sistem de învăţământ de marină de calitate, în concordanţă cu realităţile
profesionale ale prezentului, care să pună în valoare expertiza şi resursa umană românească
din domeniu;
d) promovează Marina Română, tradiţiile sale şi valorile acesteia.
e) militează activ pentru conservarea mostenirii maritime a României.
f) organizează manifestări care contribuie la conturarea identităţii de breaslă si a culturii
organizaţionale a Marinei Române;
g) cultivă în rândul populaţiei, în special în rândul tinerilor, ataşamentul faţă de marină şi
activităţile marinăreşti;
h) informează şi educă societatea civilă, poporul român, despre rolul puterii maritime şi
implicaţiile acesteia în dezvoltarea întregii societăţi, precum şi despre utilitatea ocupaţiilor
generate de mare şi fluviu;
i) promovează colaborarea cu organizaţii similare din alte ţări, cu tradiţii maritime dezvoltate;
Art. 5– Durata activităţii Ligii Navale Române este nelimitată.
Sediul Central al Ligii Navale Române este în Municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 121,
sectorul 1.

CAPITOLUL II
Membrii Ligii Navale Române
Calitatea de membru, drepturi şi îndatoriri
Art. 6 - Calitatea de membru al Ligii Navale Române. Membrii Ligii Navale Române pot fi:
a) membru al Ligii Navale Române, persoană fizică;
b) membru corespondent al Ligii Navale Române, persoană fizică;
c) membru asociat al Ligii Navale Române, persoană juridică;
d) membru simpatizant al Ligii Navale Române;
e) membru junior;
f) membru de onoare al Ligii Navale Române sau al filialei (sucursalei).
Art. 7 - Poate deveni membru al Ligii Navale Române orice persoană fizică, cetăţean român,
indiferent de naţionalitate, apartenenţă politică, sex, care a împlinit vârsta de 10 ani, aderă la
programul şi statutul Ligii si depune un formular de înscriere în acest sens.
Formularul de înscriere în Liga Navală Română se poate depune la:
a) orice filială (sucursală) a Ligii Navale Române;
b) secretariatul Biroului Executiv Naţional, în cazul persoanelor care domiciliază în localităţi
în care nu există filiale (sucursale) sau care, dintr-un motiv sau altul, nu activează în cadrul
filialei (sucursalei) din zona de reşedinţă.
2

Liga Navală Română - Proiect de statut

Primirea noilor membri este aprobată în şedinţa Biroului Executiv Naţional sau a Biroului
Executiv al filialei (sucursalei), după caz.
Art. 8 - Poate deveni membru asociat al Ligii Navale Române orice persoană juridică care
agreează aceasta printr-un document, formular de înscriere în care se prevede atât cuantumul
cotizaţiei anuale care se plăteşte Ligii, cât şi beneficiile care decurg din calitatea de membru
asociat al Ligii Navale Române.
Calitatea de membru asociat se dobândeşte prin depunerea unui formular de înscriere la
secretariatul Biroului Executiv Naţional, în cazul membrilor asociaţi la nivel naţional, sau la
secretariatul filialei (sucursalei), în cazul membrilor asociaţi la nivel regional.
Art. 9 - Poate deveni membru corespondent al Ligii Navale Române orice persoană fizică,
cetăţean român sau străin, indiferent de naţionalitate, apartenenţă politică, sex, care a împlinit
vârsta de 10 ani, aderă la programul şi statutul Ligii şi depune o cerere de adeziune în acest
sens. Calitatea de membru corespondent se dobândeşte prin depunerea unui formular de
înscriere la secretariatul Biroului Executiv Naţional. Optează pentru calitatea de membru
corespondent persoanele care domiciliază în localităţi în care nu există filiale (sucursale) sau
care, dintr-un motiv sau altul, nu activează în cadrul filialei (sucursalei) din zona de reşedinţă.
Art. 10 - Simpatizanţii Ligii Navale Române sunt acele persoane care aderă la misiunea si
obiectivele Ligii Navale Române, dar nu au depus încă un formular de înscriere.

Membrii Ligii Navale Române
Drepturi şi îndatoriri
Art. 11 - Membrii Ligii Navale Române au următoarele drepturi:
a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere la nivel local şi naţional;
b) Să poarte însemnele Ligii Navale Române;
c) Să participe la activităţile organizate de Liga Navală Română;
d) Să contribuie cu articole la publicaţiile Ligii Navale Române;
e) Să folosească documentaţia existentă în cadrul bibliotecii Ligii şi a filialelor.
Art. 12 - Membrii Ligii Navale Române au următoarele îndatoriri:
a) Să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi regulamentului Ligii Navale Române;
b) Să militeze activ pentru misiunea şi obiectivele Ligii Navale Române, pentru atragerea de
noi membri, pentru atragerea de fonduri;
c) Să participe şi să atragă la activităţile organizate de Liga Navală Română şi alţi simpatizanţi
ai acesteia;
d) Să plătească o cotizaţie care se stabileşte anual de către Adunarea Generală a filialei
(sucursalei). În cazul elevilor şi studenţilor, calitatea de membru nu implică plata cotizaţiei.
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Art. 13 - Statutul de membru al Ligii Navale Române încetează în următoarele cazuri:
a) Nerespectarea prevederilor statutului, regulamentului sau a hotărârilor organelor de
conducere;
b) Desfăşurarea unor acţiuni potrivnice scopurilor organizaţiei;
c) Neplata cotizaţiei pentru o perioadă mai mare de 1 an.
Sancţiunile se aplică de către Biroul Executiv Na ional sau de Adunarea Generală a filialei
(sucursalei), după caz.
CAPITOLUL III
Organizarea Ligii Navale Române
Art. 14 - Liga Navală Română este organizată pe următoarele niveluri:
a) Naţional: sediul oficial al Ligii Navale Române şi al Biroului Executiv Naţional;
b) Local: cu filiale (sucursale) în principalele oraşe porturi, municipiul Bucureşti sau în
localităţile din România care întrunesc condiţiile de înfiinţare a unei organizaţii locale;
Între aceste niveluri există raporturi de subordonare, colaborare şi de autonomie decizională
conform dispoziţiilor statutului şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare.
Art. 15 - Liga Navală Română poate aproba înfiinţarea de organizaţii la nivel local, în
condiţiile în care, în localitatea respectivă există mai mult de 15 persoane care aderă la
misiunea şi obiectivele Ligii Navale Române şi doresc să le pună în practică la nivel local.
Organizaţiile ligii care au personalitate juridică se numesc filiale.
Organizaţiile ligii fără personalitate juridică se numesc sucursale.
Într-o localitate nu poate fi decât o singură organizaţie a Ligii Navale Române.
Art. 16 - Activitatea filialelor (sucursalelor) Ligii Navale Române se desfăşoară pe baza
Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ligii Navale Române, a
hotărârilor adoptate la nivel naţional şi a planurilor proprii de activitate.
Organizare generală
Art. 17 - Forurile de conducere şi control ale Ligii Navale Române sunt:
1) La nivel naţional:
a) Adunarea Generală Naţională a Ligii Navale Române;
b) Biroul Executiv Naţional al Ligii Navale Române;
c) Comisia Centrală de cenzori;
d) Comisia de litigii.
2) La nivel local:
a) Adunarea Generală a filialei (sucursalei) Ligii Navale Române;
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b) Biroul executiv al filialei (sucursalei) Ligii Navale Române;
c) Comisia de cenzori.
Art. 18 - Mandatul funcţiilor de conducere din cadrul Ligii Navale Române este de 4 (patru)
ani. În Liga Navală Română, alegerile se organizează o dată la 4 (patru) ani, în conformitate cu
prevederile statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Organizarea la nivel naţional
Adunarea Generală Naţională
Art. 19 - Adunarea Generală Naţională a Ligii Navale Române este organul suprem de
conducere a Ligii Navale Române.
Art. 20 - Adunarea Generală Naţională a Ligii Navale Române are următoarele atribuţii:
a) Analizează activitatea desfăşurată de Biroul Executiv Naţional al Ligii Navale Române în
perioada dintre adunări, aprobă raportul de activitate, descarcă de gestiune biroul pentru anul
precedent;
b) Aprobă bilanţul contabil pe anul precedent şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în
curs;
c) Analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere şi control în perioada dintre
adunări şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
d) Aprobă înfiinţarea de noi filiale sau, dacă este cazul, dizolvarea unora;
e) Aprobă modificări în componenţa Biroul Executiv Naţional;
f) Atribuie titlul de Preşedinte de onoare şi membru de onoare al LNR;
g) Aprobă modificările la statut;
h) Ratifică protocoalele de colaborare încheiate de Biroul Executiv Naţional cu alte asociaţii,
instituţii din ţară sau din străinătate;
i) Aprobă, dacă este cazul, dizolvarea şi lichidarea Ligii şi stabileşte destinaţia patrimoniului în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 21- Adunarea Generală Naţională a Ligii Navale Române se compune din următorii
membri de drept, cu drept de vot:
a) Preşedintele în exerciţiu al Ligii Navale Române;
b) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare ai Ligii Navale Române;
d) Delegaţii filialelor (sucursalelor) conform normelor de reprezentare stabilite de Biroul
Executiv;
e) Reprezentanţii asociaţiilor afiliate şi ai membrilor colectivi asociaţi.
La Adunarea Generală a Ligii Navale Române participă, fără drept de vot, Comisia Centrală
de Cenzori.
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La Adunarea Generală a Ligii Navale Române pot fi invitaţi reprezentanţii ministerelor şi ai
organelor administrative centrale şi locale, reprezentanţi ai sponsorilor şi ai altor asociaţii.
Art. 22 - Adunarea Generală Naţională a Ligii Navale Române se întruneşte în sesiune
ordinară şi extraordinară.
Art. 23 - Adunarea Generală Naţională a Ligii Navale Române se reuneşte, în sesiune
ordinară, în primul semestru al fiecărui an calendaristic la convocarea Biroului Executiv
Naţional. Cu cel puţin 30 de zile înainte, Biroului Executiv Naţional stabileşte:
a) Data şi locul Adunării Generale Naţionale;
b) Ordinea de zi a şedinţei;
c) Numărul de delegaţi şi numărul de invitaţi;
d) Norma de reprezentare a sucursalelor (filialelor), în funcţie de numărul de membri cotizanţi
înscrişi în fiecare filială;
Art. 24 - În situaţii speciale, poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară, la iniţiativa
Biroului Executiv Naţional sau la la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor
prezenţi la Adunarea Generală anterioară. Obligaţiile organizatorice revin Biroului Executiv
Naţional, iar termenul de anunţare va fi redus la 15 zile.
Art. 25 - Lucrările Adunării Generale Naţionale se pot desfăşura numai în prezenţa majorităţii
simple a membrilor cu drept de vot, raportaţi la convocatorul de şedinţă.
Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor cu
drept de vot prezenţi.
Alegerile, la nivel naţional, în Liga Navală Română
Art. 26 - Din patru în patru ani are loc Conferinţa Naţională a Ligii Navale Române care are
aceeaşi componenţă şi aceleaşi atribuţii cu Adunarea Generală Naţională şi în plus:
a) stabileşte strategia, obiectivele şi programul Ligii Navale Române pentru următorii patru
ani;
b) alege preşedintele Ligii Navale Române;
c) alege membrii Biroului Executiv Naţional;
d) alege membrii Comisiei Centrale de Cenzori.
Biroul Executiv Naţional (BEx.)
Art. 27 - Biroul Executiv Naţional este organismul permanent de conducere a Ligii Navale
Române în perioada dintre şedinţele consecutive ale Consiliului Director Naţional şi lucrările
Adunări Generale.
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Art. 28 - Biroul Executiv Naţional este alcătuit din:
a) Preşedintele Ligii Navale Române;
b) 2 (doi) prim-vicepreşedinţi;
c) 6 (şase) vice-preşedinţi;
d) Responsabilul financiar al Ligii Navale Române;
e) Secretarul general.
Art. 29 - Biroul Executiv Naţional are următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce activitatea Ligii Navale Române;
b) elaborează metode pentru realizarea obiectivelor Ligii Navale Române;
c) elaborează programul de activităţi în vederea realizării obiectivelor şi misiunii Ligii Navale
Române;
d) gestionează bugetul Ligii aprobat de Adunarea Generală Naţională;
e) încheie acte juridice în numele asociaţiei;
f) stabileşte şi aprobă norma de reprezentare a filialelor (sucursalelor) pentru Adunarea
Generală Naţională;
g) în deplină conformitate cu prevederile statutului Ligii Navale Române, aprobă sau propune
regulamente, norme, instrucţiuni sau proceduri care reglementează buna funcţionare a
activităţii organizaţiei.
h) elaborează strategia de imagine a Ligii Navale Române, produsele care poartă logo-ul Ligii,
lucrările care se publică sub egida Ligii;
i) aprobă componen a Colegiului de redacţie al publicaţiei oficiale a Ligii Navale Române,
revista "Marea Noastră", stabileşte strategia redacţională, asigură fondurile necesare editării şi
tipăririi revistei;
j) face propuneri Adunării Generale Naţionale referitoare la Preşedintele de onoare, preşedinţii
onorifici (dintre conducătorii Ligii Navale Române cu stagii îndelungate de activitate) şi la
conferirea titlului de "Membru de onoare" al Ligii Navale Române;
k) aprobă conferirea titlului de "Membru asociat" al Ligii Navale Române unor instituţii,
asociaţii, fundaţii, etc.
Art. 30 - Preşedintele Ligii Navale Române are următoarele atribuţii:
a) Asigură respectarea prevederilor statutului Ligii;
b) Conduce şedinţele Biroului Executiv Na ional i Adunările Generale;
c) Coordonează activitatea Biroului Executiv Na ional pentru îndeplinirea obiectivelor,
programului şi hotărârilor adoptate;
d) Reprezintă Liga Navală Română în raport cu instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate;
e) Poate delega membrii Ligii să îndeplinească unele sarcini de reprezentare în relaţiile cu
asociaţii similare sau instituţii din ţară sau străinătate;
f) Aprobă deconturile cheltuielilor efectuate, având şi avizul vicepreşedintelui care
coordonează domeniul respectiv.
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Art. 31 – Comisia Centrală de cenzori:
Membrii comisiei nu pot fi membrii ai Biroului Executiv. Este compusă din trei membri care
îşi aleg un preşedinte.
În realizarea competenţei sale comisia de cenzori:
a) Verifică gestiunea financiar-contabilă iar concluziile le prezintă Biroul Executiv;
b) Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
c) Verifică inventarierea anuală şi evidenţa patrimoniului Ligii, gestiunea financiară şi
executarea bugetului;
d) Întocmeşte şi prezintă în Adunarea Generală rapoarte privind gestiunea Ligii;
e) Propune anual adunării generale descărcarea de gestiune a Biroului Executiv Na ional
pentru anul precedent;
f) Participă la şedinţele Biroului Executiv Na ional fără drept de vot.

Organizarea la nivel local
Filialele (sucursalele) Ligii Navale Române
Filialele (sucursalele) Ligii Navale Române sunt constituite în baza art. 15 şi art.16 din
prezentul Statut.

Adunarea Generală a filialei (sucursalei) Ligii Navale Române
Art. 32 - Adunarea Generală a filialei (sucursalei) Ligii Navale Române este organul de
conducere la nivel local.
Art. 33 - Adunarea Generală a unei filiale (sucursale) are următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată de Biroul Executiv al filialei (sucursalei) în perioada
dintre adunări, aprobă raportul de activitate, descarcă de gestiune Biroul executiv pentru anul
precedent;
b) aprobă bilanţul contabil pe anul precedent şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
c) analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere şi control în perioada dintre
adunări şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
d) aprobă modificări în componenţa Biroul Executiv al filialei (sucursalei);
e) atribuie titlul de "Preşedinte de onoare" şi "Membru de onoare" al filialei (sucursalei) Ligii
Navale Române;
f) aprobă, dacă este cazul, dizolvarea şi lichidarea filialei (sucursalei) şi stabileşte destinaţia
patrimoniului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 34 - Adunarea Generală a filialei (sucursalei) se compune din următorii membri de drept,
cu drept de vot:
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a) Preşedintele filialei (sucursalei);
b) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare ai filialei (sucursalei);
c) Membrii Biroului Executiv al filialei (sucursalei);
d) Membrii cotizanţi ai sucursalei (filialei), cu cotizaţia plătită la zi;
e) Reprezentanţii asociaţiilor afiliate şi ai membrilor colectivi asociaţi.
La Adunarea Generală a filialei (sucursalei) participă, fără drept de vot, Comisia de Cenzori.
La Adunarea Generală a filialei (sucursalei) pot fi invitaţi reprezentanţii ministerelor şi ai
organelor administrative centrale şi locale, reprezentanţi ai sponsorilor şi ai altor asociaţii.
Art. 35 - Adunarea Generală a filialei (sucursalei) Ligii Navale Române se întruneşte în
sesiune ordinară şi extraordinară.
Art. 36 - Adunarea Generală a filialei (sucursalei) se reuneşte, în sesiune ordinară, în primul
semestru al fiecărui an calendaristic la convocarea Biroului Executiv al sucursalei (filialei).
Cu cel puţin 30 de zile înainte, Biroul Executiv al filialei (sucursalei) stabileşte:
a) Data şi locul Adunării Generale;
b) Ordinea de zi a şedinţei;
c) Numărul de delegaţi (membri înscrişi cu cotizaţia plătită la zi);
d) Numărul de invitaţi;
Art. 37 - În situaţii speciale, poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară, la iniţiativa
Biroului Executiv al filialei (sucursalei) sau la cererea a cel puţin o treime din numărul
membrilor prezenţi la Adunarea Generală anterioară. Obligaţiile organizatorice revin Biroului
Executiv, iar termenul de anunţare va fi redus la 15 zile.
Art. 38 - Lucrările Adunării Generale se pot desfăşura numai în prezenţa majorităţii simple a
membrilor cu drept de vot, raportaţi la convocatorul de şedinţă.
Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor cu
drept de vot prezenţi.

Biroul Executiv al filialei (sucursalei) Ligii Navale Române
Art. 39 - Biroul Executiv al filialei (sucursalei) se compune din:
a) Preşedintele Biroului Executiv este preşedintele filialei (sucursalei);
b) Prim-vicepreşedintele;
c) 3 (trei) vice-preşedinţi;
d) Secretarul filialei (sucursalei);
e) Reponsabilul financiar;
9

Liga Navală Română - Proiect de statut

Art. 40 - Biroul Executiv al filialei (sucursalei) are următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce activitatea curentă a filialei (sucursalei) Ligii Navale Române;
b) elaborează metode pentru realizarea obiectivelor filialei (sucursalei);
c) elaborează programul de activităţi în vederea realizării obiectivelor şi misiunii filialei
(sucursalei);
d) gestionează bugetul filialei (sucursalei) aprobat de Adunarea Generală;
e) încheie acte juridice în numele filialei (sucursalei);
f) în concordanţă cu strategia de imagine a Ligii Navale Române, elaborează şi supune spre
aprobare Adunării Generale, strategia de imagine a filialei, produsele care poartă logo-ul
filialei (sucursalei), lucrările care se publică sub egida Ligii.
Art. 41 - Preşedintele filialei (sucursalei) Ligii Navale Române are următoarele atribuţii:
a) Asigură respectarea prevederilor statutului Ligii;
b) Conduce şedinţele Biroul Executiv al filialei (sucursalei) şi adunările generale locale;
c) Coordonează activitatea filialei (sucursalei) pentru îndeplinirea obiectivelor, programului şi
hotărârilor adoptate;
d) Reprezintă liga în raport cu instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate;
e) Poate delega membrii Ligii să îndeplinească unele sarcini de reprezentare în relaţiile cu
asociaţii similare sau instituţii din ţară sau străinătate;
f) Aprobă deconturile cheltuielilor efectuate, având şi avizul vicepreşedintelui care
coordonează domeniul respectiv.
Art. 42 - Comisia de Cenzori a filialei (sucursalei) este compusă din 3 membri care îşi aleg un
preşedinte. Atribuţiile acesteia sunt cele stabilite pentru nivel central, adaptate corespunzător
la nivel local. Filialele (sucursalele) cu un număr mic de membri îşi pot alege un singur
cenzor.
CAPITOLUL IV
Mijloace materiale, surse de finanţare, bugetul
Art. 43 - Fondurile Ligii Navale Române nu pot fi folosite decât strict în vederea îndeplinirii
scopurilor pentru care au fost acordate şi pentru bunul mers al activităţilor asociaţiei.
Fondurile provin din :
a) cotizaţiile membrilor;
b) taxa de înscriere în LNR, stabilită anual de către Adunarea Generală a filialei (sucursalei);
c) colecte publice, tombole, concursuri etc;
d) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc;
e) liste de subscripţie publică;
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f) comercializarea produselor de promovare a imaginii Ligii Navale Române: insigne,
pavilioane, timbre, calendare, albume sau mape de fotografii cu conţinut marinăresc, broşuri şi
cărţi cu teme specifice etc;
g) resurse de la bugetul de stat sau din bugetele locale;
h) alte venituri legale.
Art. 44 - Totalitatea bunurilor intrate legal în posesia asociaţiei, atât la centru cât şi la filiale
(sucursale), constituie patrimoniul Ligii Navale Române. Acest patrimoniu este administrat de
către Biroul Executiv Naţional, respectiv Biroul Executiv al filialei (sucursalei).
Biroul Executiv Naţional numeşte, prin vot, persoana care îndeplineşte sarcina de
administrator al patrimoniului Ligii Navale Române.
Orice act care angajează înstrăinarea patrimoniului nu este valabil fără aprobarea acestuia în
şedinţa Consiliului Director Naţional.
Art. 45 – În funcţie de buget, Biroul Executiv Naţional sau Biroul Executiv al filialelor
(sucursalelor) pot avea angajaţi retribuiţi pentru unele funcţii.
Art. 46 - Anual, până la data de 15 aprilie, Biroul Executiv Naţional va încheia şi depune, în
condiţiile legii, bilanţul contabil pentru anul precedent.
Filialele (sucursalele) vor încheia bilanţul, anual, până la data de 1 aprilie şi îl vor înainta
Biroul Executiv Naţional.
Art. 47 - Liga Navală Română poate înfiin a societă i comerciale.
Dividendele obţinute de Liga Navală Română din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă
nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru
realizarea scopului Ligii Navale Române.

CAPITOLUL V
Dizolvarea
Art. 48 Liga Navală Română poate se dizolva, după cum urmează:
1) de drept:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită,
dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui
scop;
c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu
statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit
statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
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d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit
timp de 3 luni.
2) prin hotarârea judecătoriei sau a tribunalului competent, după caz:
a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociatia a devenit insolvabilă;
3) prin hotarârea adunării generale.
Liga Navală Română se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile
de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecatoria în a cărei
circumscripţie teritorială îsi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
Art. 49 - În eventualitatea dizolvării Ligii Navale Române, se consideră următoarele:
a) Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
b) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită de Biroul Executiv.
c) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile alin. (b), precum şi în cazul în care nu s-a stabilit o procedură de
transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile
rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop
identic sau asemănător.
CAPITOLUL VI
Comisia de Litigii
Art. 50 - Comisia de litigii, denumită în continuare comisie, este o comisie independentă în
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu prezentele
dispoziţii.
Sediul comisiei este la sediul central al Ligii Navale Române.
Art. 51 - Principala atribuţie a comisiei de litigii constă în organizarea şi administrarea
soluţionării litigiilor de orice natură, dintre membrii Ligii Navale Române, dintre oricare
membru al ligii şi organele de conducere ale ligii.
Art. 52 - Comisia are următoarele atribuţii:
a) la cererea părţilor, asigură organizarea soluţionării litigiilor;
b) ţine evidenţa litigiilor;
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c) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării cadrului procedural cu
privire la soluţionarea litigiilor ;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite prin statut sau prin Hotărâri ale Adunării
Generale a Ligii.
Art. 53 - Componen a Comisiei de litigii:
a) Comisia de litigii este formată din 3 (trei) membri aleşi de Adunarea Generală dintr-o listă
de persoane desemnată de filiale (sucursale). O filială (sucursală ) precum şi organizaţia
centrală pot desemna o singură persoană;
b) Pot fi membri ai comisiei de litigii persoane care se bucură de o bună reputaţie;
c) După alegerea membrilor comisiei de litigii acestia îşi vor desemna din cadrul lor un
Preşedinte al comisiei de litigii.
Art. 54 - Modul de lucru al Comisiei de litigii:
a) Comisia se reuneşte în şedinţe în cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizări/reclamaţii;
b) Hotararile comisiei se iau cu majoritate simplă de voturi;
c) Sesizările/reclamaţiile se depun la secretariatul Ligii Navale Române sau la oricare filială
(sucursală). Nu se acceptă pentru analiză sesizări/reclamaţii anonime.
d) Comisia formată din 3 membri evaluează sesizările/reclamaţiile i procedează la audierea
păr ile;
f) Dacă una din părţi invocă existenţa unui conflict de interese, atunci Preşedintele Comisiei
de Litigii va aprecia realitatea situaţiei şi va decide modificarea sau nu a componenţei
comisiei.
g) Decizia cu privire la validitatea sesizării/reclamaţiei, respectiv la demararea analizei
cazului, se comunică celui care a depus-o în termen de maximum 30 zile de la înregistrare.
Art. 55 - Pentru solu ionarea litigiilor, Comisia poate proceda la investigarea aspectelor
sesizate, inclusiv prin intervievarea martorilor, audierea şi, dacă este necesar, confruntarea
părţilor.
Pe tot parcursul investigaţiei, Comisia poate solicita părţilor, în scris sau verbal, informaţii sau
lămuriri cu privire la detaliile aspectelor sesizate.
a) Raportul de caz este elaborat de către membrii comisiei de litigii a cazului şi este adoptat
prin vot;
b) Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea faptelor sesizate
şi a altor fapte relevante precum i decizia adoptată. Constatarea va fi motivată pe baza
probelor obţinute de Comisie în urma investigaţiilor şi audierilor.
c) După adoptarea raportului, acesta este transmis Biroului Executiv Na ional pentru a fi pus
în executare.
d) Câte o copie a raportului va fi transmisă fiecăreia dintre părţi.

CAPITOLUL VII
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Liga Navală Română – asociaţie de utilitate publică
Art. 56 - Recunoaşterea Ligii Navale Române ca asociaţie de utilitate publică girată de
Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2000, îi conferă
următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică;
b) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte faptul că asociaţia este
recunoscută ca fiind de utilitate publică;
c) obligaţia ca activitatea Ligii să se desfăşoare în interes general sau în interesul unor
colectivităţi de marinari, navalişti, lucrători portuari, pescari, din şcolile de marină, institute de
cercetare ştiinţifică marină şi fluvială sau cu profil de ecologie a apelor navigabile etc.
d) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat
recunoaşterea;
e) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente (cea care a propus acordarea
statutului de asociaţie de utilitate publică şi anume Ministerul Transporturilor) orice modificări
ale actului constitutiv şi ale Statutului, precum şi Rapoartele de activitate şi situaţiile
financiare;
f) obligaţia de a publica în extras, în termen de 4 luni de la încheierea anului calendaristic,
rapoartele de activitate şi Situaţia financiară anuală (potrivit modelului emis de Ministerul
Finanţelor Publice), în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi în Registrul
Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale, sigiliul Ligii Navale Române, însemne
Art. 57 - Biroul Executiv Naţional, Birourile Executive ale filialelor (sucursalelor) au
obligaţia de a gospodări patrimoniul şi fondurile în interesul organizaţiei, acţionând pentru
dezvoltarea acestora.
Art. 58 - Arhiva se păstrează la sediul Ligii, respectiv al filialei (sucursalei). În situaţia
dizolvării unei filiale (sucursale), patrimoniul şi documentele acesteia vor fi preluate de către
Biroul Executiv Naţional şi vor fi restituite numai în situaţia reînfiinţării unei noi filiale în
aceeaşi localitate.
Art. 59 - Modelul legitimaţiilor de membru şi al cererii de primire în asociaţie sunt stabilite de
către Biroul Executiv Naţional. Dreptul de a emite legitimaţii de membru îl are numai
preşedintele filialei (sucursalei). Carnetele de membru vor fi vizate de către responsabilul cu
cotizaţiile, la încasarea cotizaţiei cotizaţiei.
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Art. 60 – Liga Navală Română va avea ştampilă rotundă cu sigla Ligii ( o ancoră cu LNR),
purtând (având gravate) inscripţia Liga Navală Română - Biroul Executiv Naţional, iar la
filiale (sucursale) inscripţia Liga Navală Română – Filiala (sucursala).
Art. 61 - Flamura se arborează la sediul central şi al filialelor (sucursalelor), la catargul
navelor şi al ambarcaţiunilor membrilor Ligii, precum şi în locurile în care se desfăşoară
activităţi organizate de către asociaţie.
Insigna Ligii Navale Române se poartă la rever, şapcă, pe tricoul sportiv, pictată pe
ambarcaţiuni, pe vele, se poate imprima pe documentele şi publicaţiile asociaţiei. Forma,
culorile, dimensiunile flamurei şi insignei sunt prezentate în anexa 1.
Art. 62 - În afara sărbătorilor legale stabilite prin Constituţia şi legile României, Liga mai
sărbătoreşte:
Ziua Ligii Navale Române, în fiecare an, la 8 martie, ziua înfiinţării Ligii în anul 1928;
Ziua Marinei Române;
Ziua Apelor, în prima sâmbătă din luna iunie;
Ziua Dunării la 29 iunie;
Ziua Mării Negre la 31octombrie.
Art. 63 - Liga Navală Română poate deveni membru colectiv, ori asociat al altor organizaţii
româneşti sau străine, în baza protocoalelor încheiate de către Biroul Executiv Naţional şi
ratificate de către Adunarea Generală Naţională, cu condiţia ca aceasta să nu însemne, în fapt,
absorbţia Ligii în alte organizaţii şi nici angajarea ei în domeniul politic.
Art. 64 - În mod experimental, în scopul îmbunătăţirii activităţii Ligii, Biroul Executiv
Naţional poate să introducă sau să modifice unele prevederi organizatorice din Statut. Acestea
vor fi supuse aprobării în prima Adunare Generală Naţională a Ligii Navale Române.
Art. 65 - Modificarea Statutului Ligii Navale Române a fost aprobată în Adunarea Generală
din 9 iunie 2012.
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