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cio aggregato comporta il
versamento della quota so-
ciale fissata dall’Assemblea
generale dei soci e l’osser-
vanza di  tutt i  g l i  obbl ighi
previsti per i soci dallo Sta-
tuto sociale, dal presente
Regolamento, nonché dalle
deliberazioni delle Assem-
blee generale e regionale
dei soci.

I soci onorari ed i soci
benemeriti, non appartenenti
alle categorie dei soci effetti-
vi e aggregati, nell’atto di ac-
cettazione della nomina di
cui all’art. 55 dello Statuto so-
ciale, debbono indicare la
Sezione alla quale desidera-
no di essere iscritti come tali.

AArrtt.. 55

Il socio che non deside-
ra continuare ad appartenere
all’Associazione deve comu-
nicare per iscritto tale sua
decisione al Presidente di
Sezione e  al Capo Nucleo di
appartenenza.

Il Presidente di Sezione
o il Capo Nucleo prendono
atto di tale manifestazione di
volontà e ne danno rispetti-
vamente notizia scritta agli
organi sovraordinati.

AArrtt.. 66

IIll ssoocciioo cchhee ppeerr uunn aannnnoo
nnoonn ppaaggaa llaa qquuoottaa ssoocciiaallee,,

nneell ll ’’aannnnoo ssuucccceessssiivvoo nnoonn
ppuuòò eesseerrcciittaarree iill ddiirriittttoo ddii vvoo--
ttoo nneellllee AAsssseemmbblleeee pprreevviissttee
ddaalllloo SSttaattuuttoo,, nnéé ppaarrtteecciippaarree
aallllaa vviittaa aassssoocciiaattiivvaa.. SSee aann--
cchhee nneellll’’aannnnoo ssuucccceessssiivvoo eeggllii
nnoonn rreeggoollaarriizzzzaa llaa ssuuaa ppoossii--
zziioonnee,, ppaaggaannddoo llee qquuoottee ssoo--
cciiaallii ddoovvuuttee,, iill CCoonnssiigglliioo ddii--
rreettttiivvoo ddii SSeezziioonnee ddeelliibbeerreerràà
llaa ssuuaa ddeeccaaddeennzzaa ddaa ssoocciioo
ppeerr mmoorroossiittàà.. SSee ttaallee ssoocciioo
ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddeessiiddeerraa
rriiaaccqquuiissttaarree llaa qquuaalliiffiiccaa ddii ssoo--
cciioo ddeevvee pprroodduurrrree ddoommaannddaa
ddii iissccrriizziioonnee ccoommee nnuuoovvoo ssoo--
cciioo ee ddaallllaa ddaattaa ddii aacccceettttaa--
zziioonnee ddii ddeettttaa ddoommaannddaa ddee--
ccoorrrreerràà llaa ssuuaa nnuuoovvaa aannzziiaa--
nniittàà ddii ssoocciioo..

AArrtt.. 77

AAii sseennssii ddeellll’’aarrtt.. 88 ddeelllloo
SSttaattuuttoo ssoocciiaallee,, iill ssoocciioo cchhee
nnoonn ssii aatttteennggaa aall ddiissppoossttoo
ddeell pprriimmoo ccaappoovveerrssoo ddeellll’’aarrtt..
44 ddeell pprreesseennttee RReeggoollaammeennttoo
vviieennee iinnvviittaattoo ddaall PPrreessiiddeennttee
ddii SSeezziioonnee aadd uunniiffoorrmmaarrvviissii..

Nel caso in cui il socio
persista nel suo precedente
comportamento egli è passi-
bi le di r ichiamo scritto da
parte del Presidente di Se-
zione, deliberato dal Consi-
glio direttivo di Sezione dopo
aver sentito il socio interes-
sato. Avverso detto provve-
dimento è ammesso ricorso
al Presidente regionale entro
trenta giorni dalla notifica. La
decisione del Presidente re-
gionale è definitiva.

* * * * *

Regolamento di attuazione dello Statuto sociale dell’AAA
* * * * *

Pubblichiamo, come annunciato a pag. 32 di Aeronautica n. 6/2003, il rego-
lamento di attuazione dello Statuto sociale dell’AAA approvato dall’Assem-
blea generale ordinaria dei Soci tenutasi a Viareggio il 31 maggio 2003.

AArrtt.. 11

DENOMINAZIONE, SEDE E

SCOPI

L’Associazione Arma
Aeronautica, eretta in Ente
Morale con decreto del Pre-
sidente della Repubblica n.
575 del 13.5.1955, ha la sua
sede nazionale in Roma. Es-

sa è costituita dal complesso
dei soci iscritti alle Sezioni ed
ai Nuclei e persegue i propri
fini attraverso l’attività svolta
dagli Organi centrali, regio-
nali e periferici. L’art. 2 dello
Statuto sociale stabilisce gli
scopi dell’Associazione volti
a valorizzare i l  culto
dell’amor patrio ed il senso
dell’onore.

AArrtt.. 22

Negli artt. 3, 4, 5 e 6 del-
lo Statuto sociale sono indica-
ti i requisiti per diventare so-
cio, le categorie, le modalità
d’iscrizione, i doveri ed i diritti.

Il Presidente nazionale
avrà cura della regolare tenu-
ta e del l ’aggiornamento
dell’Albo d’Oro.

Sono tenuti al pagamento
della quota sociale i soci effetti-
vi e quelli aggregati, nonché i
soci onorari ed i benemeriti se
sono anche soci effettivi.

Ai soci onorari ed ai be-
nemeriti viene rilasciato un
attestato a firma del Presi-
dente nazionale.

AArrtt.. 33

LLee SSeezziioonnii eedd ii  NNuucclleeii
ddeebbbboonnoo tteenneerree aaggggiioorrnnaattii ii

rreeggiissttrrii ee sscchheeddaarrii ddeeii ssooccii
ccoonnffoorrmmeemmeennttee aall  MMoodd..11
aalllleeggaattoo aall pprreesseennttee RReeggoollaa--
mmeennttoo,, ddiissttiinnttii ppeerr ccaatteeggoo--
rriiaa..

La Presidenza nazionale
comunicherà a ciascuna Se-
zione,, dandone conoscenza
al Presidente regionale i no-
minativi dei soci onorari e
benemeriti per l’aggiorna-
mento dei relativi registri e
schedari e per gli altri adem-
pimenti di competenza.

Al solo scopo statistico
e sotto controllo del Segreta-
rio generale, vengono tenuti
presso la Presidenza nazio-
nale distinti registri nei quali
saranno trascritti i nominativi
dei soci onorari e dei soci
benemeriti.

AArrtt.. 44

L’assunzione della qua-
lità di socio effettivo e di so-
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Il socio che nonostante il
richiamo scritto non uniformi
la propria condotta sociale
alle norme sopra citate, op-
pure con il proprio compor-
tamento pregiudichi il buon
nome del sodalizio, può es-
sere sospeso da ogni attività
associativa per un periodo
da uno a dodici mesi. Il prov-
vedimento adottato dal Pre-
sidente di Sezione è delibe-
rato dal Consiglio direttivo
della Sezione medesima, do-
po aver contestato al socio i
relativi addebiti, e viene co-
municato all’ interessato a
mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.

Avverso il provvedimen-
to di sospensione l’interes-
sato può r icorrere, entro
trenta giorni dalla data di ri-
cevimento della relativa lette-
ra, al Consiglio direttivo na-
zionale, la cui deliberazione,
adottata dopo aver sentito il
Presidente regionale, è defi-
nitiva.

IIll ssoocciioo cchhee aabbbbiiaa ccoomm--
ppiiuuttoo aattttii ddiissoonnoorreevvoollii oo aabb--
bbiiaa ccoommpplleettaammeennttee iiggnnoorraattoo
ii ddoovveerrii ssoocciiaallii,, oovvvveerroo aabbbbiiaa
ggrraavveemmeennttee ddaannnneeggggiiaattoo iinn
qquuaalluunnqquuee mmooddoo ll’’iinntteerreessssee
mmoorraallee ee mmaatteerriiaallee ee iill bbuuoonn
nnoommee ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee vviiee--
nnee pprrooppoossttoo ppeerr llaa rraaddiiaazziioo--
nnee.. DDeettttaa pprrooppoossttaa,, ssccrriittttaa ee
mmoottiivvaattaa,, vviieennee aavvaannzzaattaa aall
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee
aa ccuurraa ddeell PPrreessiiddeennttee nnaazziioo--
nnaallee..

IIll pprroovvvveeddiimmeennttoo ddii rraa--
ddiiaazziioonnee vviieennee ddeelliibbeerraattoo ddaall
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee
ddooppoo aavveerr sseennttiittoo ii ll PPrreessii --
ddeennttee ddeellllaa SSeezziioonnee,, iill PPrreessii--
ddeennttee  rreeggiioonnaallee ddii aappppaarrttee--
nneennzzaa ddeell ssoocciioo eedd iill ssoocciioo
sstteessssoo eedd èè ccoommuunniiccaattoo
aallll’’iinntteerreessssaattoo ddaall PPrreessiiddeennttee
nnaazziioonnaallee aa mmeezzzzoo lleetttteerraa
rraaccccoommaannddaattaa ccoonn aavvvviissoo ddii
rriicceevviimmeennttoo..

AAvvvveerrssoo llaa ddeecciissiioonnee ddeell
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee

èè aammmmeessssoo rriiccoorrssoo aall CCoollllee--
ggiioo nnaazziioonnaallee ddeeii PPrroobbiivviirrii
eennttrroo ttrreennttaa ggiioorrnnii ddaallllaa nnoottii--
ffiiccaa aallll’’iinntteerreessssaattoo..

LLaa ddeecciissiioonnee ddeell CCoollllee--
ggiioo nnaazziioonnaallee ddeeii PPrroobbiivviirrii èè
ddeeffiinniittiivvaa..

LLee ddeell iibbeerree rreellaatt iivvee aaii
pprroovvvveeddiimmeennttii ddiisscciipplliinnaarrii,, ddii
ccuuii aall cciittaattoo aarrtt.. 88 ddeelllloo SSttaa--
ttuuttoo ssoocciiaallee,, ssoonnoo aaddoottttaattee
ccoonn vvoottoo aa ssccrruuttiinniioo sseeggrreettoo
ee ccoonn  llaa mmaaggggiioorraannzzaa ddeeii
dduuee tteerrzzii ddeeii pprreesseennttii.. LLee ddee--
lliibbeerree rreellaattiivvee aall ““rriicchhiiaammoo
ssccrriittttoo”” eedd aallllaa ““ssoossppeennssiioo--
nnee”” ssoonnoo ppoorrttaattee aa ccoonnoo--
sscceennzzaa ddeell PPrreessiiddeennttee rreeggiioo--
nnaallee ee ddeell PPrreessiiddeennttee nnaazziioo--
nnaallee.. LLaa ddeelliibbeerraa rreellaattiivvaa aallllaa
““rraaddiiaazziioonnee”” èè ppoorrttaattaa aa ccoo--
nnoosscceennzzaa ddeell PPrreessiiddeennttee rree--
ggiioonnaallee ee ddeell PPrreessiiddeennttee ddii
SSeezziioonnee..

I provvedimenti di richia-
mo scritto, sospensione e
radiazione, qualora debbano
essere presi a carico dei
componenti degl i  Organi
Centrali e ausiliari e dei Pre-
sidenti regionali e di Sezione,
vengono deliberati dal Con-
siglio direttivo nazionale, su
proposta con motivazione
scritta del Presidente nazio-
nale, che decide con voto a
scrutinio segreto e con la
maggioranza dei due terzi
dei componenti. E’ ammes-
so il ricorso al Collegio na-
zionale dei Probivir i  entro
trenta giorni dalla notif ica
stessa. La decisione adotta-
ta è definitiva. Il socio radiato
decade immediatamente da
qualsiasi carica e funzione in
seno all’Associazione.

LLaa ccaarriiccaa ssoocciiaallee ppeerr
eelleezziioonnee oo nnoommiinnaa rriiccooppeerrttaa
eevveennttuuaallmmeennttee ddaall ssoocciioo rraa--
ddiiaattoo rreessttaa vvaaccaannttee ffiinnoo aallllaa
pprroonnuunncciiaa ssuull rriiccoorrssoo,, ssee pprroo--
ppoossttoo.. DDooppoo llaa pprreeddeettttaa pprroo--
nnuunncciiaa oo iill ssoocciioo vviieennee rreeiinnttee--
ggrraattoo nneellllaa ccaarriiccaa pprreecceeddeenn--
tteemmeennttee rriiccooppeerrttaa ooppppuurree

AArrtt.. 88

AAllll’’AAsssseemmbblleeaa ggeenneerraallee
ddeeii ssooccii,, cchhee ppoottrràà eesssseerree
ccoossttiittuuiittaa iinn sseedduuttaa oorrddiinnaarriiaa
oo iinn sseedduuttaa pplleennaarriiaa ee nneeii
ccaassii pprreevviissttii ddaallll’’aarrtt.. 1155 ddeelllloo
SSttaattuuttoo ssoocciiaallee aanncchhee iinn ssee--
dduuttaa ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,, ccoommppoo--
ssttaa aaii sseennssii ddeellll’’aarrtt.. 1111 ddeelllloo
ssttaattuuttoo ssoocciiaallee,, ii  mmeemmbbrrii
ccoonn ddiirriittttoo ddii vvoottoo ddiissppoonnggoo--
nnoo ddii uunn vvoottoo ppoonnddeerraallee,, ssoo--
nnoo cciiooèè ppoorrttaattoorrii ddii ttaannttii vvoottii
qquuaannttii ssoonnoo ii ssooccii ccoonn ddiirriittttoo
ddii vvoottoo ddaa lloorroo rraapppprreesseennttaattii..

LLaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee
ccoommuunniicchheerràà ll’’OOrrddiinnee ddeell
GGiioorrnnoo ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa ggee--
nneerraallee iinn sseedduuttaa oorrddiinnaarriiaa aaii
PPrreessiiddeennttii ddii RReeggiioonnee,, aallmmee--
nnoo sseessssaannttaa ggiioorrnnii pprriimmaa
ddeellllaa ccoonnvvooccaazziioonnee ddeellll’’AAss--
sseemmbblleeaa ggeenneerraallee ddeeii ssooccii
iinnvviiaannddoo ttuuttttaa llaa ddooccuummeennttaa--
zziioonnee ooppppoorrttuunnaa aaffffiinncchhéé ii
ppaarrtteecciippaannttii ssiiaannoo eeddoottttii ddee--
ggllii aarrggoommeennttii cchhee ddoovvrraannnnoo
ttrraattttaarree.. AAnnaallooggaa ccoommuunniiccaa--
zziioonnee ssaarràà iinnoollttrraattaa aaii PPrreessii--
ddeennttii ddii SSeezziioonnee ppeerr llaa ccoonn--
vvooccaazziioonnee ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa
ggeenneerraallee iinn sseedduuttaa pplleennaarriiaa..

EE’’ ccoommppiittoo ddeeii PPrreessii --
ddeennttii rreeggiioonnaallii ddii ccoommuunniiccaarree
aallllaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee,, aall--
mmeennoo ttrreennttaa ggiioorrnnii ddaallllaa ddaattaa
ddii ccoonnvvooccaazziioonnee ddeellll’’AAsssseemm--
bblleeaa ggeenneerraallee ddeeii ssooccii,, iill nnuu--
mmeerroo ddeeii vvoottii,, ssuuddddiivviissii ppeerr
SSeezziioonnee,, aa ddiissppoossiizziioonnee ddii
ooggnnuunnoo ddii eessssii  oo ddeeii  lloorroo
RRaapppprreesseennttaannttii eelleettttii ddaallll’’AAss--
sseemmbblleeaa rreeggiioonnaallee cchhee ppaarr--
tteecciippeerraannnnoo aallll’’AAsssseemmbblleeaa
ggeenneerraallee iinn sseedduuttaa oorrddiinnaarriiaa
.. EE’’ aallttrreessìì ccoommppiittoo ddeeii PPrreessii--
ddeennttii rreeggiioonnaallii ccoommuunniiccaarree iill
nnuummeerroo ddeeii vvoottii aa ddiissppoossiizziioo--
nnee ddii ooggnnii PPrreessiiddeennttee ddii SSee--
zziioonnee oo ddeeii lloorroo rraapppprreesseenn--

ttaannttii eelleettttii ddaallll’’AAsssseemmbblleeaa ddii
SSeezziioonnee cchhee ppaarrtteecciippeerraannnnoo
aallll’’AAsssseemmbblleeaa ggeenneerraallee iinn
sseedduuttaa pplleennaarriiaa uunniittaammeennttee
aaii nnoommiinnaattiivvii ddeeii ccaannddiiddaattii
ddaa pprrooppoorrrree ppeerr ll’’eelleezziioonnee
ddeeggllii OOrrggaannii CCeennttrraallii..

LLaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee
pprroocceeddeerràà aallllaa vveerriiffiiccaa ddii ttaallii
nnuummeerrii iinn tteemmppoo uuttiillee ppeerr llaa
vvoottaazziioonnee.. LLaa vveerriiffiiccaa ssaarràà
vvoollttaa aadd aacccceerrttaarree iill nnuummeerroo
ddeeii ssooccii aavveennttii ddiirriittttoo aall vvoottoo
ee cciiooèè iinn rreeggoollaa ccoonn iill ppaaggaa--
mmeennttoo ddeellllee qquuoottee ssoocciiaallii..

AArrtt.. 99

AAllll’’AAsssseemmbblleeaa ggeenneerraallee
ddeeii ssooccii iinn sseedduuttaa oorrddiinnaarriiaa iill
PPrreessiiddeennttee rreeggiioonnaallee,, oo ii  lloo--
rroo rraapppprreesseennttaannttii  eelleetttt ii
ddaallll’’AAsssseemmbblleeaa rreeggiioonnaallee,,
rraapppprreesseennttaannoo llaa ttoottaalliittàà ddeeii
ssooccii ccoonn ddiirriittttoo ddii vvoottoo nneellllee
rriissppeettttiivvee RReeggiioonnii ee SSeezziioonnii
ddii ccoommppeetteennzzaa..

NNeellllee RReeggiioonnii oovvee eessiissttee
uunnaa ssoollaa SSeezziioonnee,, iill PPrreessii--
ddeennttee ddeellllaa SSeezziioonnee sstteessssaa oo
iill ssuuoo rraapppprreesseennttaannttee ppaarrttee--
cciippaa ccoonn ddiirr ii ttttoo ddii vvoottoo
aallll’’AAsssseemmbblleeaa ggeenneerraallee iinn
sseedduuttaa oorrddiinnaarriiaa..

AArrtt.. 1100

IInn ccaassoo ddii ccoonnvvooccaazziioonnee
ddeellll’’aasssseemmbblleeaa ggeenneerraallee iinn
sseedduuttaa pplleennaarriiaa ppeerr iill rriinnnnoovvoo
ddeeggllii OOrrggaannii CCeennttrraallii,,  ee ssee--
ggnnaattaammeennttee ddii:: PPrreessiiddeennttee,,
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee,,
CCooll lleeggiioo ddeeii RReevviissoorrii  ddeeii
CCoonnttii ee ddeeii PPrroobbiivviirrii,, cciiaassccuunn
SSoocciioo,, iinntteerreessssaattoo aadd eesssseerree
eelleettttoo ddeevvee,, aallmmeennoo ttrreennttaa
ggiioorrnnii pprriimmaa ddeellll’’aasssseemmbblleeaa,,
ffaarr ppeerrvveenniirree,, ppeerr iissccrriittttoo,, aallllaa

vveennggoonnoo aattttuuaattee llee pprroocceedduurree
ddii eelleezziioonnee oo ddii nnoommiinnaa ddii uunn
aallttrroo ssoocciioo aall qquuaallee aaffffiiddaarree llaa

ccaarriiccaa ee llaa ffuunnzziioonnee ggiiàà ssvvoollttaa
ddaall ssoocciioo rraaddiiaattoo..

CCAAPPIITTOOLLOO IIIIII -- ORDINAMENTO
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PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee llaa pprroo--
pprriiaa ccaannddiiddaattuurraa ttrraammiittee llaa
SSeezziioonnee ddii aappppaarrtteenneennzzaa..

PPeerr ll’’AAsssseemmbblleeaa ggeenneerraa--
llee iinn sseedduuttaa pplleennaarriiaa iill PPrreessii--
ddeennttee ddii SSeezziioonnee ee iill RRaapppprree--
sseennttaannttee ddeelleeggaattoo ddaallll’’AAss--
sseemmbblleeaa ddii SSeezziioonnee,, ssaarràà
mmuunniittoo,, ccoonn ooppppoorrttuunnii aacc--
ccoorrggiimmeennttii tteeccnniiccii,, ddii ttaannttee
sscchheeddee qquuaannttee nnee ooccccoorrrroonnoo
ppeerr eesspprriimmeerree vvoottii nnoonn rriiccoo--
nnoosscciibbiillii rraappppoorrttaattii aall ssuuoo ppoo--
tteerree nnuummeerriiccoo ddii rraapppprreesseenn--
ttaannzzaa.. PPeerr qquuaannttoo aatttt iieennee
aallll’’eelleezziioonnee ddeeii mmeemmbbrrii ddeell
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee
ooggnnii vvoottaannttee ppoottrràà eesspprriimmeerree
llaa pprroopprriiaa pprreeffeerreennzzaa ppeerr nnoonn
ppiiùù ddii ttrree ccaannddiiddaattii ppeerr cciiaa--
ssccuunnaa ccaatteeggoorriiaa.. PPaarriimmeennttii
eesspprriimmeerràà ttrree pprreeffeerreennzzee ppeerr
ll ’’eelleezziioonnee ddeeii  mmeemmbbrrii  ddeell
CCoolllleeggiioo ddeeii PPrroobbiivviirrii ee aallttrreett--
ttaannttee pprreeffeerreennzzee ppeerr ll’’eelleezziioo--
nnee ddeeii RReevviissoorrii  ddeeii CCoonnttii
sseemmpprree ssuu pprrooppoossttaa ddeell llee
AAsssseemmbblleeee rreeggiioonnaallii..

AArrtt.. 1111

IIll CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaa--
zziioonnaallee,, ccoommppoossttoo aaii sseennssii
ddeellll’’AArrttiiccoolloo 1188 ddeelllloo SSttaattuuttoo
ssoocciiaallee,, ssoovvrraaiinntteennddee aallllee aatt--
ttiivviittàà pprreevviissttee ddaallll’’aarrtt.. 1199 ddeell--
lloo SSttaattuuttoo mmeeddeessiimmoo ee ssvvooll--
ggee llee ffuunnzziioonnii eedd aattttrriibbuuzziioonnii
pprreevviissttee ddaalllloo sstteessssoo SSttaattuuttoo
ee ddaall pprreesseennttee RReeggoollaammeennttoo..

AArrtt.. 1122

IIll PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee,,
eelleettttoo iinn aaccccoorrddoo aaggllii aarrtttt.. 1144
ee 1166 ddeelllloo SSttaattuuttoo,, dduurraa iinn
ccaarriiccaa qquuaattttrroo aannnnii eedd èè rriiee--
lleeggggiibbiillee..

AArrtt.. 1133

IInn ccaassoo ddii ddiimmiissssiioonnii oo
iimmppeeddiimmeennttoo ddeell PPrreessiiddeennttee
nnaazziioonnaallee,, iill VViiccee PPrreessiiddeennttee
ddeessiiggnnaattoo hhaa ffaaccoollttàà ddii ccoonn--
vvooccaarree iimmmmeeddiiaattaammeennttee,, oo aall
mmaassssiimmoo eennttrroo sseeii  ggiioorrnnii,,

uunnaa AAsssseemmbblleeaa ggeenneerraallee ddeeii
SSooccii iinn sseedduuttaa pplleennaarriiaa ppeerr
ll’’eelleezziioonnee ddeell nnuuoovvoo PPrreessii--
ddeennttee iinn aaccccoorrddoo aaggllii aarrtttt.. 1144
ee 1166 ddeelllloo SSttaattuuttoo..

IIll CCoommiittaattoo ccoonnssuullttiivvoo èè
ll’’OOrrggaannoo ccoonnssuullttiivvoo ddeell PPrree--
ssiiddeennttee nnaazziioonnaallee ppeerr ggllii AAff--
ffaarrii oorrddiinnaarrii ee ssttrraaoorrddiinnaarrii oorr--
ggaanniizzzzaattiivvii ee ggeessttiioonnaallii.. CCoo--
mmee pprreevviissttoo ddaallll’’aarrtt.. 2200 ddeelllloo
SSttaattuuttoo ssoocciiaallee èè ccoossttiittuuiittoo
ddaall PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee cchhee
lloo pprreessiieeddee,, ddaall VViiccee PPrreessii--
ddeennttee ee ddaaii dduuee CCoonnssiigglliieerrii
nnaazziioonnaallii ddoommiicciilliiaattii nneellll’’aamm--
bbiittoo ddeellllaa PPrroovviinncciiaa ddii RRoommaa..

II ll CCoommiittaattoo ccoonnssuullttiivvoo
ppoottrràà eesssseerree ccoonnvvooccaattoo ooggnnii
qquuaallvvoollttaa iill PPrreessiiddeennttee nnaazziioo--
nnaallee lloo rriitteerrrràà ooppppoorrttuunnoo:: iinn
ppaarrttiiccoollaarree aalllloorrqquuaannddoo ddeevvee
aaddoottttaarree pprroovvvveeddiimmeennttii cchhee,,
ppeerr llaa lloorroo iinnddeerrooggaabbiilliittàà,,nnoonn
ppoossssoonnoo eesssseerree tteemmppeessttiivvaa--
mmeennttee ddeelliibbeerraattii ddaall CCoonnssii--
gglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee ((aarrtt..
2244 ddeelllloo SSttaattuuttoo ssoocciiaallee))..

AArrtt.. 1144

Il Collegio nazionale dei
Revisori dei Conti controlla
nella più ampia forma, a ter-
mine di legge, la gestione
economica e f inanziaria
dell’Associazione sia presso
gli Organi centrali che presso
gli Organi regionali e periferi-
ci.

Più particolarmente, es-
so indica la forma di bilancio,
esamina e si pronuncia sui
bilanci preventivi e su quelli
consuntivi corredandoli di
apposita relazione; svolge
inoltre azione ispettiva sulle
scritture contabi l i  e sul le
consistenze finanziarie e pa-
trimoniali dell’Associazione.

PPeerr llaa vvaalliiddiittàà ddeellllee rriiuu--
nniioonnii ddeell CCoolllleeggiioo ddeeii RReevviissoorrii
ddeeii CCoonnttii ddeevvee eesssseerree rreeddaatt--
ttoo pprroocceessssoo vveerrbbaallee,, ttrraassccrriitt--
ttoo ssuu aappppoossiittoo rreeggiissttrroo,, ee
ssoottttoossccrriittttoo ddaaggllii iinntteerrvveennuuttii..

Il Collegio nazionale dei
Revisori dei Conti presenzia
alle riunioni dell’Assemblea
generale dei Soci e del Con-
siglio direttivo nazionale.

AArrtt.. 1155

EEnnttrroo vveennttii ggiioorrnnii ddaallllaa
eelleezziioonnee,, iill CCoolllleeggiioo nnaazziioonnaa--
llee ddeeii PPrroobbiivviirrii ssaarràà ccoonnvvooccaa--
ttoo,, aa ccuurraa ddeell PPrreessiiddeennttee nnaa--
zziioonnaallee,, nneeii llooccaallii ddeellll’’AAssssoo--
cciiaazziioonnee,, ppeerrcchhéé iinn sseedduuttaa
pprriivvaattaa eedd eesscclluussiivvaa pprroovvvvee--
ddaa aa nnoommiinnaarree ttrraa ii pprroopprrii
mmeemmbbrrii eeffffeettttiivvii iill PPrreessiiddeennttee..

II  llaavvoorrii  ddii ttaallee sseedduuttaa
vveerrrraannnnoo ccoonnddoottttii ddaall PPrroobbii--
vviirroo ppiiùù aannzziiaannoo ddii eettàà,, mmeenn--
ttrree qquueelllloo ppiiùù ggiioovvaannee ssvvooll--
ggeerràà llee mmaannssiioonnii ddii SSeeggrreettaa--
rriioo..

AArrtt.. 1166

PPeerr ll’’eesspplleettaammeennttoo ddeellllee
pprroopprriiee ffuunnzziioonnii,, iill CCoolllleeggiioo
nnaazziioonnaallee ddeeii PPrroobbiivviirrii ppuuòò
oorrddiinnaarree iissppeezziioonnii ee ccoonnttrroollllii
ssuu ttuuttttii ii ddooccuummeennttii ssoocciiaallii
iinneerreennttii aallllaa mmaatteerriiaa ddeell ccoonn--
tteennddeerree ee cchhiieeddeerree cchhee qquuee--
ssttii vveennggaannoo eessiibbiittii..

EEssssoo ddeevvee iinnoollttrree iinnvviittaa--
rree llee ppaarrttii aa ccoommppaarriirree,, ppeerr
ddeeppoorrrree,, aanncchhee sseeppaarraattaa--
mmeennttee,, ssuull llaa mmaatteerriiaa ddeell
ccoonntteennddeerree;; ccoommee ppuuòò rrii --
cchhiieeddeerree eevveennttuuaallii tteessttiimmoo--
nniiaannzzee vveerrbbaallii oo ddeeppoossiizziioonnii
ssccrriittttee..

AArrtt..1177

AAii mmeemmbbrrii ddeell CCoolllleeggiioo
nnaazziioonnaallee ddeeii PPrroobbiivviirr ii iinn--
ccoommbbee ll’’oobbbblliiggoo ddeell sseeggrreettoo
dd’’uuffffiicciioo,, aanncchhee ddooppoo llaa cceess--
ssaazziioonnee ddaallllaa ccaarriiccaa..

IInn ccaassoo ddii aasssseennzzaa oo iimm--
ppeeddiimmeennttoo ddeell PPrreessiiddeennttee
ddeell CCoolllleeggiioo,, llee ssuuee ffuunnzziioonnii
vveennggoonnoo aassssuunnttee ddaall PPrroobbii--

vviirroo ppiiùù aannzziiaannoo ppeerr iissccrriizziioo--
nnee aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee..

IIll PPrreessiiddeennttee ddeell CCoollllee--
ggiioo,, oo iill ssuuoo ssoossttiittuuttoo,, ssttaabbiillii--
ssccee ll’’oorrddiinnee ddeell ggiioorrnnoo,, ccoonn--
vvooccaa ii mmeemmbbrrii ee pprreessiieeddee llaa
rriiuunniioonnee..

LLee ddeelliibbeerree ssoonnoo aassssuunn--
ttee aa mmaaggggiioorraannzzaa ddii vvoottii eedd iill
vvoottoo èè eesspprreessssoo aa ssccrruuttiinniioo
sseeggrreettoo..

PPeerr llaa vvaalliiddiittàà ddeellllee ssuuee
rriiuunniioonnii,, ooccccoorrrree cchhee ssiiaannoo
pprreesseennttii sseemmpprree aallmmeennoo ttrree
mmeemmbbrrii ttrraa ttiittoollaarrii ee ssuupppplleenn--
ttii;; qquueelllloo ppiiùù ggiioovvaannee ddii eettàà
ffuunnggee ddaa sseeggrreettaarriioo ee pprroovv--
vveeddee aa rreeddiiggeerree ee ffiirrmmaarree,,
uunniittaammeennttee aall PPrreessiiddeennttee,, iill
vveerrbbaallee ddeeii llaavvoorrii nneellllee rriiuunniioo--
nnii.. 

AArrtt.. 1188

IIll PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee,, ii
MMeemmbbrrii ddeell CCoolllleeggiioo nnaazziioo--
nnaallee ddeeii RReevviissoorrii ddeeii CCoonnttii
eedd ii mmeemmbbrrii ddeell CCoolllleeggiioo nnaa--
zziioonnaallee ddeeii PPrroobbiivviirrii nnoonn ppooss--
ssoonnoo rriiccoopprriirree aallttrree ccaarriicchhee
iinn sseennoo aaggllii OOrrggaannii cceennttrraallii,,
rreeggiioonnaallii,, ppeerriiffeerriiccii eedd aauussiilliiaa--
rrii ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee..

IIll ssoocciioo,, eennttrroo ddiieeccii ggiioorr--
nnii ddaallllee eelleezziioonnii oo nnoommiinnaa aadd
uunnaa ccaarriiccaa iinnccoommppaattiibbiillee,, ppeerr
ii mmoottiivvii ssuuddddeettttii,, ccoonn uunn’’aallttrraa
eevveennttuuaallmmeennttee rriiccooppeerrttaa,, ddee--
vvee ffaarr ccoonnoosscceerree aallllaa PPrreessii--
ddeennzzaa nnaazziioonnaallee,, aallllaa PPrreessii--
ddeennzzaa rreeggiioonnaallee eedd aallllaa PPrree--
ssiiddeennzzaa ddeellllaa SSeezziioonnee pprreess--
ssoo llaa qquuaallee èè iissccrriittttoo llaa ssuuaa
ddeecciissiioonnee rreellaattiivvaa aallllaa ccaarriiccaa
cchhee pprreeffeerriissccee rriiccoopprriirree..

IInn ccaassoo ddii mmaannccaattaa oopp--
zziioonnee,, ii ll ssoocciioo iinntteerreessssaattoo
ddeeccaaddee ddaallllaa ccaarriiccaa aallllaa qquuaa--
llee èè ssttaattoo eelleettttoo mmeennttrree nnee rrii--
ccoopprriivvaa uunn’’aallttrraa nnoonn ccoommppaa--
ttiibbiillee ccoonn llaa nnuuoovvaa..

LLaa ddeeccaaddeennzzaa vviieennee ddii--
cchhiiaarraattaa ddaall CCoonnssiigglliioo ddiirreettttii--
vvoo nnaazziioonnaallee ssuu sseeggnnaallaazziioo--
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nnee ddeellllaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaa--
llee,, ccuuii ccoommppeettee ll’’aacccceerrttaa--
mmeennttoo ddeellll’’eessiisstteennzzaa ddii eevveenn--
ttuuaallii iinnccoommppaattiibbiilliittàà..

AArrtt.. 1199

SSoonnoo nnuullllee ll’’eelleezziioonnee oo llaa
nnoommiinnaa aa rriiccoopprriirree uunnaa ccaarriiccaa
ssoocciiaallee iinn sseennoo aaggllii oorrggaannii
cceennttrraallii,, rreeggiioonnaallii ,, ppeerriiffeerriiccii
eedd aauussiilliiaarrii ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee
mmeeddeessiimmaa ssee iill SSoocciioo nnoonn èè
iinn rreeggoollaa ccoonn iill ppaaggaammeennttoo
ddeellllaa qquuoottaa ssoocciiaallee..

AArrtt.. 2200

IIll SSeeggrreettaarriioo ggeenneerraallee,,
dd’’iinntteessaa ccoonn iill PPrreessiiddeennttee nnaa--
zziioonnaallee ee,, oovvee nneecceessssaarriioo,,
ccoonn iill DDiirreettttoorree aammmmiinniissttrraattii--
vvoo,, ssvvoollggee ii sseegguueennttii ccoommppiittii:: 

-- aassssiiccuurraa ii ll  ffuunnzziioonnaa--
mmeennttoo ddii ttuuttttii ggllii UUffffiiccii ee SSeerr--
vviizzii ddeellllaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioo--
nnaallee;;

-- ttrraadduuccee iinn ssttrruuttttuurree oorr--
ddiinnaattiivvee eedd oorrggaanniicchhee eedd iinn
pprroovvvveeddiimmeennttii eesseeccuuttiivvii llee
pprreessccrriizziioonnii ddeelllloo SSttaattuuttoo ee
ddeell RReeggoollaammeennttoo ssoocciiaallii nnoonn--
cchhéé llee ddeelliibbeerraazziioonnii ddeellll’’AAss--
sseemmbblleeaa ggeenneerraallee ddeeii ssooccii ee
qquueellllee ddeell CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo
nnaazziioonnaallee,, ccoonncceerrnneennttee llaa vvii--
ttaa ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee aa ttuuttttii ii
lliivveellllii;;

-- ppiiaanniiffiiccaa,, ddiirriiggee,, ccoooorr--
ddiinnaa ee ccoonnttrroollllaa ttuuttttee llee mmaannii--
ffeessttaazziioonnii,, cceerriimmoonniiee ee cceellee--
bbrraazziioonnii ssoocciiaallii aa lliivveelllloo cceenn--
ttrraallee;;

-- ddiirraammaa ddiissppoossiizziioonnii
ssuullllee aattttiivviittàà ddeellllee SSeezziioonnii,, aall
ffiinnee ddeell lloorroo eeffffiiccaaccee ccoooorrddii--
nnaammeennttoo ee bbuuoonnaa rriiuusscciittaa
ddeellllee sstteessssee,, tteenneennddoo pprree--
sseennttee llaa nneecceessssiittàà ddii uunnaa
eeqquuaa aasssseeggnnaazziioonnee ddeeggllii aapp--
ppoorrttii llooggiissttiiccii ddiissppoonniibbiillii cchhee
ddii vvoollttaa iinn vvoollttaa,, ssuu rriicchhiieessttaa
ddeellllaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee,,
vveennggoonnoo ccoonncceessssii ddaallllee aauu--
ttoorriittàà ccoommppeetteennttii;;

-- èè sseeggrreettaarriioo ddeell CCoonnssii--
gglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee,, rreeddii--

ggee ii vveerrbbaallii ddeellllee ssuuee rriiuunniioonnii,,
llii ssoottttoossccrriivvee uunniittaammeennttee aall
PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee ee nnee
ccuurraa llaa tteennuuttaa ee llaa ccoonnsseerrvvaa--
zziioonnee..

AArrtt.. 2211

IIll DDiirreettttoorree aammmmiinniissttrraattii--
vvoo,, dd’’iinntteessaa ccoonn iill PPrreessiiddeennttee
nnaazziioonnaallee ee,, oovvee nneecceessssaarriioo,,
ccoonn iill SSeeggrreettaarriioo ggeenneerraallee,,
ssvvoollggee ii sseegguueennttii ccoommppiittii::

-- pprreessiieeddee aall SSeerrvviizziioo ddii
aammmmiinniissttrraazziioonnee ee ccoonnttaabbiilliittàà
ddeeii ffoonnddii aa ddiissppoossiizziioonnee ddeellllaa
PPrreessiiddeennzzaa ((ccuussttooddiiaa ddeeii ffoonn--
ddii,, eevveennttuuaallii ccoonnttrriibbuuttii ddeell
MMiinniisstteerroo ddeellllaa DDiiffeessaa,, qquuoottee
aassssoocciiaattiivvee ee pprroovveennttii eevveenn--
ttuuaallii));;

-- ssvvoollggee iinn pprroopprriioo llee
ffuunnzziioonnii ddii TTeessoorriieerree,, ddeelleeggaa--
bbiill ii ccoommuunnqquuee ppeerr llaa ppaarrttee
aattttiinneennttee aall ssoolloo SSeerrvviizziioo ddii
CCaassssaa;;

-- ff ii rrmmaa iinnssiieemmee ccoonn ii ll
PPrreessiiddeennttee,, ii mmaannddaattii ddii rrii--
ssccoossssiioonnee ee qquueellllii ddii ppaaggaa--
mmeennttoo,, mmeeddiiaannttee ii qquuaallii vveenn--
ggoonnoo eesseegguuiittee llee ooppeerraazziioonnii
ddii ccaassssaa..  DDeettttii mmaannddaattii vveenn--
ggoonnoo rreeggiissttrraattii ccrroonnoollooggiiccaa--
mmeennttee nneell ggiioorrnnaallee mmaassttrroo,,
tteennuuttoo ccoonn iill ssiisstteemmaa ddeellllaa
ppaarrttiittaa ddooppppiiaa;; ddeettttoo rreeggiissttrroo
vviieennee pprreevveennttiivvaammeennttee vviiddii--
mmaattoo ddaall PPrreessiiddeennttee ddeell CCooll--
lleeggiioo nnaazziioonnaallee ddeeii RReevviissoorrii
ddeeii CCoonnttii;;

-- aatttteennddee aaii ccoommppiittii ddii
ccuuii ssoopprraa ppeerr qquuaannttoo ccoonn--
cceerrnnee iill ppeerriiooddiiccoo ““AAeerroonnaauuttii--
ccaa””,, ccuurraannddoo aallttrreessìì iill ccoonn--
ttrroolllloo ddeell sseerrvviizziioo ssppeeddiizziioonnii
ddeell mmeeddeessiimmoo;;

-- pprroocceeddee aall llaa rreeggoollaa--
mmeennttaazziioonnee ddeell sseerrvviizziioo mmaa--
tteerriiaallii nneecceessssaarriioo aallllee SSeezziioonnii;;

-- ssttaabbiilliissccee nneeii ccoonnffrroonnttii
ddeellllee SSeezziioonnii llee nnoorrmmee aammmmii--
nniissttrraattiivvee ddaa aaddoottttaarree;; pprrooccee--
ddee aallllaa vviiddiimmaazziioonnee ddeeii rreeggii--
ssttrrii ccoonnttaabbiillii ddii lloorroo ppeerrttiinneenn--
zzaa eedd aallllaa ddeetteerrmmiinnaazziioonnee ddeell
ccoonntteennuuttoo ddeeii lloorroo bbiillaannccii aann--
nnuuaallii ddaa pprreesseennttaarree aallllaa PPrree--
ssiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee,, ddeeii qquuaallii
eeffffeettttuuaa iinnoollttrree iill ccoonnttrroolllloo;;

DDii vvoollttaa iinn vvoollttaa,, eemmaannaa,,
nneeii rr iigguuaarrddii ddeell llee SSeezziioonnii
sstteessssee,, ooggnnii ddiissppoossiizziioonnee ddii
ccaarraatttteerree aammmmiinniissttrraattiivvoo cchhee
ssii rreennddeessssee nneecceessssaarriiaa;;

-- pprroovvvveeddee aallllaa tteennuuttaa
eedd aall ccoonnttrroolllloo ddeelllloo sscchheeddaa--
rr iioo nnaazziioonnaallee ddeeii ssooccii iinn
ccoooorrddiinnaammeennttoo ccoonn iill SSeeggrree--
ttaarriioo ggeenneerraallee;;

-- ssuull llaa bbaassee ddeeii  ddaattii
ccoonnttaabbiillii ddeellllaa SSeeddee cceennttrraallee
ee ddii qquueellllii pprrooffffeerrttii ddaaii bbiillaannccii
ddeellllee SSeezziioonnii,, pprreeddiissppoonnee iill
bbiillaanncciioo ccoonnssuunnttiivvoo ee qquueelllloo
pprreevveennttiivvoo aannnnuuaallii,, ddaa ssoottttoo--
ppoorrrree aallll’’eessaammee ddeell CCoonnssiigglliioo
ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee eedd aall llaa
ssuucccceessssiivvaa aapppprroovvaazziioonnee
ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa ggeenneerraallee ddeeii
ssooccii iinn sseedduuttaa oorrddiinnaarriiaa;;

-- pprroocceeddee aallllaa ssttiippuullaa ddeeii
ccoonnttrraattttii,, ccoonnvveennzziioonnii eedd aattttii
dd’’iimmppeeggnnoo ppeerr qquuaannttoo ccoonn--
cceerrnnee iill SSeerrvviizziioo ddii SSttaammppaa
ddeell ppeerriiooddiiccoo ““AAeerroonnaauuttiiccaa””
ee ll’’aaccqquuiissttoo ddii mmaatteerriiaallii vvaarrii
ppeerr llee SSeezziioonnii;; ssttiippuullaa ccoonn iill
MMiinniisstteerroo ddeellllaa DDiiffeessaa aappppoo--
ssiittaa ccoonnvveennzziioonnee ppeerr ll’’aagg--
ggiioorrnnaammeennttoo ddeell ppeerrssoonnaallee
iinn ccoonnggeeddoo;;

-- mmaannttiieennee rraappppoorrttii ccoonn
ggllii OOrrggaannii cceennttrraallii ddeell MMiinnii--
sstteerroo ddeellllaa DDiiffeessaa ppeerr ll’’eerroo--
ggaazziioonnee ddii ccoonnttrriibbuuttii aallll’’AAss--
ssoocciiaazziioonnee;;

-- nneellllee pprroopprriiee ffuunnzziioonnii ddii
TTeessoorriieerree ,, mmaannttiieennee rraappppoorrttii

ccoonn ggllii EEnnttii ssttaattaallii ee bbaannccaarrii,,
pprroocceeddeennddoo aall ddeeppoossiittoo ddeell--
llaa pprroopprriiaa ffiirrmmaa ppeerr llaa eesseeccuu--
zziioonnee ddii ooppeerraazziioonnii ffiinnaannzziiaa--
rriiee;; 

-- eerrooggaa ll ’’ iimmppoorrttoo ddeell
ffoonnddoo ddii ddoottaazziioonnee,, iinnddiiccaattoo
ddaall CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioo--
nnaallee,, aaii PPrreessiiddeennttii rreeggiioonnaallii;;

-- ppaarrtteecciippaa,, ccoonn ppaarreerree
ccoonnssuullttiivvoo,, aa ttuuttttee llee sseedduuttee
ddeell CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioo--
nnaallee;;

-- eessppll iiccaa ffuunnzziioonnii ddii
CCoonnssiigglliieerree ddeell PPrreessiiddeennttee
nnaazziioonnaallee iinn ccaammppoo lleeggaallee eedd
aammmmiinniissttrraattiivvoo ee ssuu qquuaannttoo
aallttrroo vveennggaa rriitteennuuttoo ooppppoorrttuu--
nnoo ssoottttooppoorrrree aall ssuuoo ppaarreerree
ddaall SSeeggrreettaarriioo ggeenneerraallee..

AArrtt.. 2222

IIll SSeeggrreettaarriioo ggeenneerraallee eedd
iill DDiirreettttoorree aammmmiinniissttrraattiivvoo
dduurraannoo iinn ccaarriiccaa ff iinnoo aall llaa
ssccaaddeennzzaa ddeell mmaannddaattoo ddeell
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee
cchhee llii hhaa nnoommiinnaattii oo ccoonnffeerr--
mmaattii,, ssaallvvoo qquuaannttoo ddiissppoossttoo
ddaall ssuucccceessssiivvoo aarrtt.. 2255.. IInn ccaa--
ssoo ddii lloorroo ddiimmiissssiioonnii iill PPrreessii--
ddeennttee nnaazziioonnaallee ccoonnvvooccaa iimm--
mmeeddiiaattaammeennttee iill CCoonnssiigglliioo ddii--
rreettttiivvoo nnaazziioonnaallee ppeerr pprrooccee--
ddeerree aallllaa lloorroo ssoossttiittuuzziioonnee iinn
aaccccoorrddoo aa qquuaannttoo pprreevviissttoo
ddaall pprreeddeettttoo aarrtt.. 2255..

AArrtt.. 2233

ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI

II mmeemmbbrrii ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa
ggeenneerraallee ddeeii ssooccii eelleeggggoonnoo,,
ppeerr ooggnnii sseessssiioonnee,, uunn pprroopprriioo
UUffffiicciioo ddii pprreessiiddeennzzaa,, ccoossttii--
ttuuiittoo ddaa uunn PPrreessiiddeennttee,, uunn VVii--
ccee PPrreessiiddeennttee,, uunn SSeeggrreettaarriioo
ee ttrree SSccrruuttaattoorrii..

DDii ddeettttoo UUffffiicciioo nnoonn ppooss--
ssoonnoo ffaarr ppaarrttee ii mmeemmbbrrii ddeeggllii

OOrrggaannii cceennttrraallii ee ddii qquueellllii aauu--
ssiilliiaarrii ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee..

IIll SSeeggrreettaarriioo ddeellll’’AAsssseemm--
bblleeaa pprroovvvveeddee aallllaa sstteessuurraa
ddeell vveerrbbaallee ddeellllaa sseedduuttaa..

GGll ii  ssccrruuttaattoorrii  ddeell ll ’’AAss--
sseemmbblleeaa pprroovvvveeddoonnoo aall lloo
ssppoogglliioo ddeellllee sscchheeddee eelleettttoo--
rraallii,, aall ccoonnttrroolllloo ddeeii vvoottii ee aadd
ooggnnii aallttrroo ccoommppiittoo cchhee iill PPrree--
ssiiddeennttee ddoovveessssee lloorroo aaffffiiddaarree
dduurraannttee llee sseedduuttee..

CCAAPPIITTOOLLOO IIVV 
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AArrtt.. 2244

PRESIDENTE DELL’AS-
SEMBLEA

PPrriimmaa ddii ddaarree iinniizziioo aaii llaa--
vvoorrii,, iill PPrreessiiddeennttee eelleettttoo aacc--
cceerrttaa ll’’eessiisstteennzzaa ddeell nnuummeerroo
lleeggaallee,, pprreevviissttoo,, ccaassoo ppeerr ccaa--
ssoo,, ddaaggllii aarrtttt.. 1122,, 1133,, 1144,, 1155,,
ddeelllloo SSttaattuuttoo ssoocciiaallee..

EEggllii,, aavvvvaalleennddoossii aanncchhee
ddeellllaa ccoollllaabboorraazziioonnee ddeell SSee--
ggrreettaarriioo ggeenneerraallee ee ddeell DDiirreett--
ttoorree aammmmiinniissttrraattiivvoo,, ddiirriiggee ii
llaavvoorrii;; aapprree ee cchhiiuuddee llee ddii--
ssccuussssiioonnii;; ssttaabbiilliissccee llaa dduurraattaa
ee llee mmooddaalliittàà ddeeggllii iinntteerrvveennttii;;
pprrooppoonnee iill mmeettooddoo ddii vvoottaa--
zziioonnee ((ppeerr aallzzaattaa ddii mmaannoo oodd
aa ssccrruuttiinniioo sseeggrreettoo)) qquuaannddoo iill
mmeettooddoo sstteessssoo nnoonn ssiiaa ttaass--
ssaattiivvaammeennttee iinnddiiccaattoo nneelllloo
SSttaattuuttoo;; pprrooccllaammaa ll’’eessiittoo ddeell--
llee vvoottaazziioonnii ee ggllii eelleettttii..

II ll  PPrreessiiddeennttee ddeell ll ’’AAss--
sseemmbblleeaa ppuuòò aauuttoorriizzzzaarree ppiiùù
ddii uunn iinntteerrvveennttoo ppeerr ppeerrssoonnaa..

EEggllii ssoottttoossccrriivvee,, uunniittaa--
mmeennttee aall SSeeggrreettaarriioo eelleettttoo aaii
sseennssii ddeell pprreecceeddeennttee aarrttiiccoo--
lloo,, iill vveerrbbaallee ddeellllee sseedduuttee..

AArrtt.. 2255

IIll PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee
ccoonnvvooccaa ssuubbiittoo iill CCoonnssiigglliioo
ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee eelleettttoo ppeerr--
cchhéé pprroovvvveeddaa aallllaa eelleezziioonnee

ddeeii ttrree VViiccee PPrreessiiddeennttii nnaazziioo--
nnaallii,, tteenneennddoo pprreesseennttee qquuaann--
ttoo ddiissppoossttoo ddaallll’’uullttiimmoo ccoomm--
mmaa ddeellll’’aarrtt.. 1188 ddeelllloo SSttaattuuttoo
ssoocciiaallee..

DDooppoo ll’’eelleezziioonnee ddeeii ttrree
VViiccee PPrreessiiddeenntt ii  nnaazziioonnaall ii ,,
qquuaalloorraa iill PPrreessiiddeennttee nnaazziioo--
nnaallee nnoonn pprroovvvveeddaa aa ddeessii --
ggnnaarree aall CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo
nnaazziioonnaallee dduuee nnoommiinnaattiivvii ddii
ssooccii,, rreessiiddeennttii aa RRoommaa,, ppeerr
llaa nnoommiinnaa aa SSeeggrreettaarriioo ggeennee--
rraallee eedd aa DDiirreettttoorree aammmmiinnii--
ssttrraattiivvoo ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,, ee
nnoonn pprrooppoonnggaa aall lloo sstteessssoo
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee
llaa nnoommiinnaa,, ppeerr rriiccoonnffeerrmmaa,,
ddeeii dduuee ssooccii cchhee hhaannnnoo ggiiàà
rriivveessttiittoo llee pprreeddeettttee ccaarriicchhee,,
ii ll SSeeggrreettaarriioo ggeenneerraallee eedd iill
DDiirreettttoorree aammmmiinniissttrraattiivvoo,, ddee--
ccaadduuttii ppeerr ccoommppiiuuttoo ppeerriioo--
ddoo,, ccoonnttiinnuuaannoo aa ssvvoollggeerree llee
lloorroo aattttrriibbuuzziioonnii ffiinnoo aallllaa pprrii--
mmaa ssuucccceessssiivvaa rriiuunniioonnee ddeell
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee..

IInn ttaallee ssuucccceessssiivvaa sseeddee,,
iill PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee ddoovvrràà
pprrooppoorrrree aall CCoonnssiigglliioo ddiirreettttii--
vvoo nnaazziioonnaallee llaa nnoommiinnaa ddeell
nnuuoovvoo SSeeggrreettaarriioo ggeenneerraallee ee
ddeell nnuuoovvoo DDiirreettttoorree aammmmiinnii--
ssttrraattiivvoo,, sseeggnnaallaannddoo dduuee nnoo--
mmiinnaattiivvii ddii ssooccii rreessiiddeennttii aa
RRoommaa oo pprrooppoonneennddoo llaa nnoo--
mmiinnaa,, ppeerr rriiccoonnffeerrmmaa ddeellll’’iinn--
ccaarriiccoo,, ddii ttuuttttii ee dduuee oo ddii uunnoo
ssoolloo ddeeii ssooccii cchhee hhaannnnoo
ssvvoollttoo ttaallee mmaannssiioonnee dduurraannttee
iill mmaannddaattoo ddeell pprreecceeddeennttee
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee..

zziioonnii eedd iill ccoonntteessttoo ssoocciiaallee ii
qquuaallii ddeebbbboonnoo tteennddeerree sseemm--
pprree aall rraaggggiiuunnggiimmeennttoo ddeeii
mmaassssiimmii oobbiieettttiivvii ddeellll’’AAssssoo--
cciiaazziioonnee;;

-- nneell pprroommuuoovveerree mmaannii--
ffeessttaazziioonnii ee cceerriimmoonniiee ddii iinnttee--
rreessssee ccoolllleettttiivvoo ee rreeggiioonnaallee
ddoovvrràà aaddooppeerraarrssii  ppeerrcchhéé
qquueessttee ssiiaannoo ddii aaggggrreeggaazziioo--
nnee nnoonn ssoolloo ffrraa ssooccii ddii SSeezziioo--
nnee ddiivveerrssee,, mmaa iinn ppaarrttiiccoollaarree,,
ffrraa SSeezziioonnii eedd OOrrggaanniissmmii ssoo--
cciiaallii eessiisstteennttii;;

-- nneellll’’aapppprroovvaarree ll’’eelleennccoo
ddeeii ccaannddiiddaatt ii  rreeggiioonnaall ii  ddaa
pprrooppoorrrree ppeerr ll’’eelleezziioonnee ddeeggllii
OOrrggaannii cceennttrraallii,, ddoovvrràà ccoonnssii--
ddeerraarrssii llaa ddiissppoonniibbii ll iittàà ddeeii
ccaannddiiddaattii sstteessssii aallll’’aassssoollvvii--
mmeennttoo ddeeggllii iinnccaarriicchhii pprreevviissttii..

IIll PPrreessiiddeennttee rreeggiioonnaallee
rraapppprreesseennttaa ll’’AAssssoocciiaazziioonnee
nneellll’’aammbbiittoo ddeellllaa pprroopprriiaa rreeggiioo--
nnee eedd ii ssuuooii ccoommppiittii ee llee ssuuee aatt--
ttrriibbuuzziioonnii ssoonnoo ssttaabbiilliittii ddaallll’’AArrtt..
3311 ddeelllloo SSttaattuuttoo ssoocciiaallee..

AArrtt.. 2266

ASSEMBLEA REGIONA-
LE DEI PRESIDENTI DI
SEZIONE.

LL’’AAsssseemmbblleeaa rreeggiioonnaallee
ddii ccuuii aaggllii aarrttiiccoollii 2277,, 2288 ee 2299
ddeelllloo SSttaattuuttoo aassssoocciiaattiivvoo::

-- nneell pprreesscceegglliieerree iill PPrree--
ssiiddeennttee rreeggiioonnaallee ttrraa ii ssooccii

cchhee pprreessttaannoo oo aabbbbiiaannoo pprree--
ssttaattoo sseerrvviizziioo nneellll’’AAeerroonnaauuttii--
ccaa MMiilliittaarree ddoovvrràà tteenneerree pprree--
sseennttee llaa ddiissppoonniibbiilliittàà ee llaa ddee--
ddiizziioonnee ddeell ccaannddiiddaattoo aadd aass--
ssoollvveerree ll’’iinnccaarriiccoo;;

-- nneellll’’eessaammee ee nneellllaa ddeellii--
bbeerraa ssuuggllii aarrggoommeennttii rriigguuaarr--
ddaannttii llaa vviittaa ee llee aattttiivviittàà ddeellllee
SSeezziioonnii ddoovvrràà tteenneerr ccoonnttoo iinn
mmooddoo pprreemmiinneennttee ddeeii rraapp--
ppoorrttii ggiiàà eessiisstteennttii ffrraa llee SSee--

AArrtt.. 2277

COSTITUZIONE DELLA
SEZIONE

LLaa SSeezziioonnee vviieennee ccoossttii--
ttuuiittaa,, ssuu aauuttoorriizzzzaazziioonnee ddeell
CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioonnaallee,,
ddaall PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee..

EEssssaa nnoonn ppuuòò rriivvoollggeerree
ddiirreettttaammeennttee iissttaannzzee,, rriicchhiiee--
ssttee oo pprrooppoossttee aadd OOrrggaannii
mmiinniisstteerriiaallii oo EEnnttii aa lliivveelllloo nnaa--
zziioonnaallee;; mmeennttrree ppuuòò iinnttrraa--
pprreennddeerree,, ppeerr ll’’eesspplliiccaazziioonnee
ddeellll’’aattttiivviittàà aassssoocciiaattiivvaa,, ttuuttttee
llee iinniizziiaattiivvee rriitteennuuttee ooppppoorrttuu--
nnee ccoonn ggllii EEnnttii aa lliivveelllloo ccoo--
mmuunnaallee,, pprroovviinncciiaallee ee rreeggiioo--
nnaallee..

AArrtt.. 2288

11.. LLaa rriicchhiieessttaa ddii ccoossttii--
ttuuzziioonnee ddii uunnaa SSeezziioonnee ppuuòò
eesssseerree aavvaannzzaattaa aallllaa PPrreessii--
ddeennzzaa nnaazziioonnaallee ddaall SSeeggrree--
ttaarriioo ggeenneerraallee ee,, ppeerr iill ttrraammii--
ttee ddeellllaa PPrreessiiddeennzzaa rreeggiioonnaa--
llee::

-- ddaall PPrreessiiddeennttee ddeell llaa
SSeezziioonnee tteerrrriittoorriiaallmmeennttee ppiiùù
vviicciinnaa aallllaa llooccaalliittàà oovvee ddoo--
vvrreebbbbee aavveerr sseeddee llaa ccoossttii --
ttuueennddaa SSeezziioonnee;;

-- ddaa uunn CCoonnssiigglliieerree nnaa--
zziioonnaallee oo ddaa uunn DDeelleeggaattoo rree--
ggiioonnaallee ppeerr llaa ssoollaa zzoonnaa ddii
ssuuaa ggiiuurriissddiizziioonnee;;

-- ddaa uunn ggrruuppppoo ddii aallmmee--
nnoo ddiieeccii aassppiirraannttii ssooccii eeffffeettttii--
vvii rreessiiddeennttii nneell CCoommuunnee ddeessii--
ggnnaattoo ccoommee sseeddee ddeellllaa nnuuoo--
vvaa SSeezziioonnee..

22.. IIll PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaa--
llee eessaammiinnaa llaa rriicchhiieessttaa ddii ccoo--
ssttiittuuzziioonnee ddii uunnaa nnuuoovvaa SSee--
zziioonnee eedd aauuttoorriizzzzaa llaa ffoorrmmaa--
zziioonnee,, ffrraa ii pprriimmii aassppiirraannttii ssoo--
ccii aaddeerreennttii,, ddii uunn CCoommiittaattoo
pprroommoottoorree ccoommppoossttoo ddaa uunn
PPrreessiiddeennttee,, ddaa uunn VViiccee PPrree--
ssiiddeennttee,, ddaa uunn SSeeggrreettaarriioo
ccoonn mmaannssiioonnii aanncchhee ddii TTeessoo--
rriieerree ee ddaa dduuee MMeemmbbrrii ccoollllaa--
bboorraattoorrii..

33.. AA ccuurraa ddeell SSeeggrreettaarriioo
ggeenneerraallee ssaarraannnnoo iinnvviiaattii aall
CCoommiittaattoo pprroommoottoorree ggll ii
ssttaammppaattii ee ii mmoodduullii ooccccoorr--
rreenntt ii  ppeerr llaa rraaccccoollttaa ddeell llee
aaddeessiioonnii ddeeii ssooccii..

44.. IIll CCoommiittaattoo pprroommoottoorree
pprroocceeddeerràà aallllaa rraaccccoollttaa ddeellllee
aaddeessiioonnii eedd aallll’’aacccceerrttaammeennttoo
ddeellll’’eessiisstteennzzaa ddeellllee ccoonnddiizziioo--
nnii ssttaattuuttaarriiee ppeerr ddiivveenniirree ssoo--
cciioo ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,, nnoonn--
cchhéé aallllaa rriicceerrccaa ddii uunn llooccaallee
ddaa aaddiibbiirree aa sseeddee ssoocciiaallee,,
ccoonn ll’’eevveennttuuaallee nneecceessssaarriioo
aaiiuuttoo,, aanncchhee eeccoonnoommiiccoo,,
ddeellllaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee..

55.. AAii sseennssii ddeellll’’aarrtt.. 3377
ddeelllloo SSttaattuuttoo ssoocciiaallee,, ddooppoo
aavveerr rraaccccoollttoo ll’’aaddeessiioonnee ddii
aallmmeennoo cceennttoo aassppiirraannttii ssooccii
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oo ddii uunn nnuummeerroo iinnffeerriioorree nneeii
ssoollii ccaassii pprreevviissttii ddaall sseeccoonnddoo
ccoommmmaa ddeelllloo sstteessssoo aarrttiiccoolloo,,
iill CCoommiittaattoo pprroommoottoorree iinnddiiccee
uunnaa AAsssseemmbblleeaa ddeeggllii aaddee--
rreennttii ,, ppeerr ddeell iibbeerraarree ssuull llaa
sscceellttaa ddeell CCaadduuttoo oo ddeell DDee--
ccoorraattoo ddeecceedduuttoo ddeellll’’AAeerroo--
nnaauuttiiccaa MMiilliittaarree aall ccuuii nnoommee
iinnttiittoollaarree llaa SSeezziioonnee ee ccoonnssee--
gguueenntteemmeennttee iill llaabbaarroo ssoocciiaa--
llee ee ssuullllaa iiddoonneeiittàà ddeellllaa sseeddee
ssoocciiaallee..

66.. EEssaauurriittii ggllii aaddeemmppii --
mmeennttii ddii ccuuii ssoopprraa,, iill CCoommiittaa--
ttoo pprroommoottoorree ddoovvrràà pprroovvvvee--
ddeerree aa ttrraassmmeetttteerree aallllaa PPrreessii--
ddeennzzaa nnaazziioonnaallee llaa sseegguueennttee
ddooccuummeennttaazziioonnee ddaannddoonnee
ccoonnoosscceennzzaa aall PPrreessiiddeennttee
rreeggiioonnaallee::

aa)) ccooppiiaa ddeell vveerrbbaallee ddeellllaa
sseedduuttaa ddeeggllii aaddeerreennttii;;

bb)) uunn eelleennccoo nnoommiinnaattiivvoo
ddeeggllii aaddeerreennttii qquuaallii ssooccii,, ccoonn
ll’’iinnddiiccaazziioonnee ddeell ggrraaddoo mmiilliittaa--
rree,, rruuoolloo,, ccaatteeggoorriiaa ee ssppeecciiaa--
ll iittàà ddii aappppaarrtteenneennzzaa,, ddeellllaa
ppoossiizziioonnee ddii ssttaattoo mmiilliittaarree ddii
cciiaassccuunnoo ((SSPPEE,, CCPPLL,, aauussiilliiaa--
rriiaa,, rriisseerrvvaa,,  rriisseerrvvaa ddii ccoomm--
pplleemmeennttoo,, rruuoolloo dd’’oonnoorree,,
ccoonnggeeddoo,, ccoonnggeeddoo aassssoolluu--
ttoo)),, nnoonncchhéé ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo ee
llooccaalliittàà ddii rreessiiddeennzzaa;;

cc)) ccooppiiaa ddeellllaa ddoommaannddaa
ddii iissccrriizziioonnee aa ssoocciioo..

UUnniittaammeennttee aallllaa ddooccuu--
mmeennttaazziioonnee ddii ccuuii aallllee lleetttteerree
aa)),, bb)) ee cc)),, ddoovvrràà eesssseerree ttrraa--
ssmmeessssoo ll’’iimmppoorrttoo oo llaa rriicceevvuu--
ttaa ddii vveerrssaammeennttoo ddeellllee qquuoottee
ssoocciiaallii ddaa ddeevvoollvveerree aallllaa PPrree--
ssiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee nneellllaa mmiissuu--
rraa ffiissssaattaa ddaallll’’AAsssseemmbblleeaa ggee--
nneerraallee ddeeii ssooccii..

77.. IIll PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaa--
llee,, eessaammiinnaattaa llaa ddooccuummeennttaa--
zziioonnee ddii ccuuii ssoopprraa eedd aacccceerr--
ttaattaa ll’’eessiisstteennzzaa ddeeii rreeqquuiissiittii
pprreessccrriittttii,, ssoottttooppoonnee aallll’’eessaa--
mmee ddeell CCoonnssiiggll iioo ddiirreettttiivvoo
nnaazziioonnaallee llaa rriicchhiieessttaa ddii ccoo--
ssttiittuuzziioonnee ddii uunnaa nnuuoovvaa SSee--
zziioonnee,, cchhiieeddeennddoonnee ll’’aauuttoorriizz--
zzaazziioonnee aa nnoorrmmaa ddeellll’’aarrtt.. 1199

ddeelllloo SSttaattuuttoo ssoocciiaallee..

88.. IIll ccoonntteennuuttoo ddeellllaa ddeellii--
bbeerraa ddeell CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo
nnaazziioonnaallee vviieennee ccoommuunniiccaattoo
aall PPrreessiiddeennttee ddeell CCoommiittaattoo
pprroommoottoorree cchhee,, eennttrroo sseess--
ssaannttaa ggiioorrnnii,, ddoovvrràà ccoonnvvooccaa--
rree ll’’AAsssseemmbblleeaa ddeeii ssooccii ppeerr
ll’’eelleezziioonnee ddeellllee ccaarriicchhee ssoo--
cciiaallii ee ll’’iinniizziioo ddeellllaa nnoorrmmaallee
aattttiivviittàà aassssoocciiaattiivvaa.. 

AArrtt.. 2299..

QQuuaalloorraa ii ll  CCoommii ttaattoo
pprroommoottoorree eennttrroo uunn aannnnoo
ddaallllaa ssuuaa ccoossttiittuuzziioonnee nnoonn
rriiuusscciissssee aadd ootttteenneerree ll’’aaddee--
ssiioonnee ddii  cceennttoo ssooccii ,, oo nneell
ccaassoo iinn ccuuii ii ll CCoonnssiigglliioo ddii --
rreettttiivvoo nnaazziioonnaallee nneeggaassssee
ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee aallllaa ccoossttiittuu--
zziioonnee ddeellllaa SSeezziioonnee,, iill PPrree--
ssiiddeennttee nnaazziioonnaallee ddiissppoonnee
lloo sscciioogglliimmeennttoo ddeell CCoommiittaa--
ttoo pprroommoottoorree,, iinntteerreessssaann--
ddoo,,  ssee ddeell  ccaassoo,,  ii ll  PPrreess ii --
ddeennttee rreeggiioonnaallee ppeerrcchhéé aass--
ssuummaa iiddoonneeee iinniizziiaattiivvee tteenn--
ddeennttii  aadd aassssoocciiaarree ccoonn llaa
SSeezziioonnee vviicciinniioorree,, nneellllaa ffoorr--
mmaa rriitteennuuttaa ppiiùù ooppppoorrttuunnaa,,
ccoolloorroo cchhee aavveevvaannoo mmaanniiffee--
ssttaattoo llaa vvoolloonnttàà ddii ccoossttiittuuiirr--
ssii iinn SSeezziioonnee..

AArrtt.. 3300

Costituzione del Nucleo

II ll  NNuucclleeoo èè ppaarrttee iinnttee--
ggrraannttee ddeell llaa SSeezziioonnee ee ddaa
eessssaa ddiippeennddee ppeerr ttuuttttee llee aatt--
ttiivviittàà..

LLaa ssuuaa ccoossttii ttuuzziioonnee èè
aauuttoorriizzzzaattaa ddaall CCoonnssiigglliioo ddii--
rreettttiivvoo nnaazziioonnaallee ee vviieennee aatt--
ttuuaattaa ddaallllaa SSeezziioonnee ccuuii iill NNuu--
cclleeoo ffaa ccaappoo,, ssuu ddiirreettttiivvee ddeell
PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee..

II CCaappii NNuucclleeoo ssoonnoo iinnvvii--
ttaattii ddaall PPrreessiiddeennttee ddii SSeezziioo--
nnee aa ppaarrtteecciippaarree aallllee rriiuunniioonnii
ddeell CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo ddii SSee--
zziioonnee..

AArrtt.. 3311

LLaa rriicchhiieessttaa ddii ccoossttiittuu--
zziioonnee ddii uunn NNuucclleeoo ppuuòò eess--
sseerree pprroommoossssaa ddaall PPrreessiiddeenn--
ttee ddii SSeezziioonnee,, ddaall CCoonnssiigglliioo
ddii SSeezziioonnee oo ddaa ppaarrttee ddii uunn
GGrruuppppoo pprroommoottoorree ddii aallmmee--
nnoo ddiieeccii rreessiiddeennttii nneellllaa llooccaa--
lliittàà sseeddee ddeell ccoossttiittuueennddoo NNuu--
cclleeoo..

SSaarràà ccuurraa ddeell PPrreessiiddeenn--
ttee ddii SSeezziioonnee aacccceerrttaarree cchhee
eessiissttaa iill nnuummeerroo ddeeii ssooccii,, ii
mmeezzzzii oorrggaanniizzzzaattiivvii aaddeegguuaattii
eedd uunn lluuooggoo iiddoonneeoo ddii rriiuunniioo--
nnee..

DDooppoo ttaallee aacccceerrttaammeenn--
ttoo,, iill PPrreessiiddeennttee ddii SSeezziioonnee
iinnvviieerràà aallllaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioo--
nnaallee,, ddaannddoonnee ccoonnoosscceennzzaa
aall PPrreessiiddeennttee rreeggiioonnaallee,, llaa
sseegguueennttee ddooccuummeennttaazziioonnee::

aa)) eelleennccoo nnoommiinnaattiivvoo ddeeii
ssooccii,, ccoommpplleettoo ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo
ee llooccaalliittàà ddii rreessiiddeennzzaa;;

bb)) rreellaazziioonnee ddeell PPrreessii --
ddeennttee ddii SSeezziioonnee ssuull ll ’’eessii --
sstteennzzaa ddeeii mmeezzzzii oorrggaanniizzzzaattii--
vvii aaddeegguuaattii ee ddii uunn iiddoonneeoo lloo--
ccaallee ddii rriiuunniioonnee;;

cc)) pprrooppoossttaa ddeell nnoommiinnaa--
ttiivvoo ddii uunn CCaadduuttoo oo ddii uunn DDee--
cceedduuttoo ddeeccoorraattoo ddeellll’’AAeerroo--
nnaauuttiiccaa MMiilliittaarree ccuuii iinntteessttaarree
iill NNuucclleeoo..

IIll PPrreessiiddeennttee nnaazziioonnaallee
eessaammiinnaa llaa pprrooppoossttaa ddeell PPrree--
ssiiddeennttee ddii SSeezziioonnee ee,, ddooppoo
aavveerree eesspprreessssoo ssuu ddii eessssaa iill
pprroopprriioo ppaarreerree,, llaa ssoottttooppoonnee
aall CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioo--

nnaallee,, iill qquuaallee ddeelliibbeerraa iinn vviiaa
ddeeffiinniittiivvaa ssuullllaa ccoossttiittuuzziioonnee
ddeell NNuucclleeoo..

LLaa ddeelliibbeerraa ffaavvoorreevvoollee
vviieennee ccoommuunniiccaattaa ddaall PPrreessii--
ddeennttee nnaazziioonnaallee aall PPrreessiiddeennttee
ddii SSeezziioonnee ccoommppoonneennttee ee ppeerr
ccoonnoosscceennzzaa aall PPrreessiiddeennttee rree--
ggiioonnaallee,, iill qquuaallee ddaarràà ddiissppoossii--
zziioonnii aall nnuuoovvoo NNuucclleeoo ppeerr ll’’iinnii--
zziioo ddeellll’’aattttiivviittàà ssoocciiaallee..

UUgguuaallmmeennttee ssaarràà ccoommuu--
nniiccaattoo,, ddaa ppaarrttee ddeell PPrreessii--
ddeennttee nnaazziioonnaallee,, iill ccoonntteennuuttoo
ddeellllaa ddeelliibbeerraa nneeggaattiivvaa,, ppeerr--
cchhéé iill PPrreessiiddeennttee ddii SSeezziioonnee
nnee pprreennddaa aattttoo ee ccoollmmii eevveenn--
ttuuaallmmeennttee llee llaaccuunnee rriissccoonn--
ttrraattee..

AArrtt.. 3322

ELEVAZIONE DEL
NUCLEO A SEZIONE

IIll NNuucclleeoo cchhee aabbbbiiaa uunn
nnuummeerroo ddii cceennttoo ssooccii eeffffeettttiivvii ee
ddiissppoonnggaa ddii mmeezzzzii oorrggaanniizzzzaattiivvii
ee ddii llooccaallii iiddoonneeii ppuuòò eesssseerree
eelleevvaattoo aa SSeezziioonnee ssuu pprrooppoossttaa
ddeell PPrreessiiddeennttee ddii SSeezziioonnee oo ssuu
rriicchhiieessttaa ddeell CCaappoo NNuucclleeoo aall
PPrreessiiddeennttee ddii SSeezziioonnee,, iill qquuaallee
èè tteennuuttoo aadd iinnoollttrraarree llaa rriicchhiiee--
ssttaa ccoorrrreeddaattaa ddeell pprroopprriioo mmoottii--
vvaattoo ppaarreerree,, aall PPrreessiiddeennttee nnaa--
zziioonnaallee,, ddaannddoonnee ccoonnoosscceennzzaa
aall PPrreessiiddeennttee rreeggiioonnaallee.. QQuuee--
ssttii,, aacccceerrttaattaa ll’’eessiisstteennzzaa ddeeii rree--
qquuiissiittii rriicchhiieessttii,, ssoottttooppoonnee iill ccaa--
ssoo aall CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaazziioo--
nnaallee,, cchhee ddeelliibbeerraa iinn mmeerriittoo eedd
iinn vviiaa ddeeffiinniittiivvaa..

AArrtt.. 3333

LLee SSeezziioonnii,, iinn qquuaannttoo
ccoooorrddiinnaattee nneellllaa lloorroo ggeessttiioonnee
ddaaii PPrreessiiddeennttii rreeggiioonnaallii,, ccoossttii--
ttuuiissccoonnoo ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee ppeerrii--
ffeerriiccaa ffuunnzziioonnaallee aattttrraavveerrssoo llaa
qquuaallee llaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee
ppeerrsseegguuee ggllii ssccooppii ssaanncciittii ddaall--
lloo SSttaattuuttoo..

DDeettttee SSeezziioonnii,, ppoosssseeddeenn--
ddoo uunn ppaattrriimmoonniioo pprroopprriioo ccoossttii--
ttuuiittoo ddaall ffoonnddoo ccoommuunnee ddii ccuuii
aallll’’aarrtt.. 3377 ddeell CCooddiiccee CCiivviillee,, ddii--
ssppoonnggoonnoo ddii uunnaa lloorroo aauuttoonnoo--
mmiiaa aammmmiinniissttrraattiivvaa ee ddii ggeessttiioo--
nnee ddaa ssvvoollggeerrssii nneeii rriiggoorroossii lliimmii--
ttii ooffffeerrttii ddaallllee ddiissppoonniibbiilliittàà ffiinnaann--
zziiaarriiee ee ppaattrriimmoonniiaallii pprreesseennttii
nneelllloo sstteessssoo ffoonnddoo ccoommuunnee..

CCAAPPIITTOOLLOO VVII
DISPOSIZIONI VARIE ED AMMINISTRATIVE
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IInn ccaassoo ddii sscciioogglliimmeennttoo ssii
aapppplliiccaannoo llee ddiissppoossiizziioonnii ddii ccuuii
aallll’’aarrtt.. 4444 ddeelllloo SSttaattuuttoo ccoonn
ddeevvoolluuzziioonnee ddeellllaa mmaassssaa aattttiivvaa
aacccceerrttaattaa,, aa sseegguuiittoo ddeellllaa lliiqquuii--
ddaazziioonnee ddeell ffoonnddoo ccoommuunnee,, rrii--
mmaanneennddoo aa ccaarriiccoo ddeeii mmeemmbbrrii
ddeell CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo,, qquuaallii
AAmmmmiinniissttrraattoorrii,, llaa rreessppoonnssaabbii--
lliittàà vveerrssoo tteerrzzii ppeerr oobbbblliiggaazziioonnii
aassssuunnttee oollttrree llee ddiissppoonniibbiilliittàà
ooffffeerrttee ddaa ttaallee ffoonnddoo..

II ll  ffoonnddoo ccoommuunnee ddeell llaa
SSeezziioonnee èè ccoossttiittuuiittoo ddaa::

-- ii ccoonnttrriibbuuttii ddeeggllii aassssoo--
cciiaattii aallllee SSeezziioonnii sstteessssee;;

-- ii ccoonnttrriibbuuttii ee llee ssoovvvveenn--
zziioonnii ccoommuunnqquuee ccoonncceessssee ssiiaa
ddaaggllii aassssoocciiaattii ssiiaa ddaa tteerrzzii;;

-- ii ccoorrrriissppeettttiivvii ddeellllee pprree--
ssttaazziioonnii rreessee aaggllii sstteessssii ssooccii
nneell qquuaaddrroo ddeellllee aattttiivviittàà ssoo--
cciiaallii ee ssttaattuuttaarriiee ((ddeeddoottttee llee
ssppeessee ee ggllii oonneerrii ppaassssiivvii)) eedd ii
bbeennii aaccqquuiissttaattii ccoonn llee aattttiivviittàà
mmeeddeessiimmee..

AArrtt.. 3344

II ccoommppiittii ddeell SSeeggrreettaarriioo
oo ddeell TTeessoorriieerree ddeellllaa SSeezziioonnee
ssoonnoo aannaalloogghhii,, ccoonn llee lliimmiittaa--
zziioonnii ddoovvuuttee aallllaa ccoommppeetteennzzaa
ddii OOrrggaannoo ppeerriiffeerriiccoo,, aa qquueellllii

eesseerrcciittaattii ddaall SSeeggrreettaarriioo ggee--
nneerraallee ee ddaall DDiirreettttoorree aammmmii--
nniissttrraattiivvoo ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee..

AArrtt.. 3355

IIll CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaa--
zziioonnaallee ffoorrmmaa,, eennttrroo ii ll  3311
mmaarrzzoo ddii ooggnnii aannnnoo,, iill bbiillaann--
cciioo ccoonnssuunnttiivvoo eedd iill bbiillaanncciioo
pprreevveennttiivvoo,, ssuullllaa ssccoorrttaa ddeeii
ddaattii aaccqquuiissiittii ee pprreevveennttiivvaattii..

AArrtt.. 3366

EE’’ oobbbblliiggaattoorriiaa,, ddaa ppaarrttee
ddeellllaa PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee,, llaa
tteennuuttaa ddeeii sseegguueennttii rreeggiissttrrii::
pprriimmaa nnoottaa,, ggiioorrnnaallee mmaassttrroo
eedd iinnvveennttaarriioo ddeeii bbeennii mmoobbiillii
eedd iimmmmoobbiillii..

EE’’ iinnoollttrree oobbbblliiggaattoorriiaa llaa ttee--
nnuuttaa ddeeii rreeggiissttrrii ffiissccaallii iinneerreennttii
aallllee iimmppoossttee  IIVVAA eedd IIRRPPEEFF..

LLee SSeezziioonnii hhaannnnoo ll’’oobbbbllii--
ggoo ddeellllaa tteennuuttaa ddeeii lliibbrrii ddii ccoonn--
ttaabbiilliittàà ee ddeeii lliibbrrii vveerrbbaallii ddeellllee
aattttiivviittàà aassssoocciiaattiivvee.. LLee SSeezziioonnii
ppoottrraannnnoo,, ccoommuunnqquuee,, ddoottaarrssii
ddeell CCooddiiccee ffiissccaallee..

EEssssii,, aa sseegguuiittoo ddeell ppaaggaa--
mmeennttoo ddeellllaa pprreessccrriittttaa qquuoottaa
ssoocciiaallee aannnnuuaallee,, pprroovvvveeddee--
rraannnnoo aa ffaarree aappppoorrrree ssuull rreettrroo
ddeellllaa tteesssseerraa ssoocciiaallee iill bboolllliinnoo
pprreeddiissppoossttoo ddaallllaa PPrreessiiddeennzzaa
nnaazziioonnaallee,, rreeccaannttee iinn cciiffrree
ll’’iinnddiiccaazziioonnee ddeellll’’aannnnoo ssoollaarree
ccuuii ssii rriiffeerriissccee llaa ccoonnvvaalliiddaa..

AArrtt.. 4400

LL’’uunniiffoorrmmee ssoocciiaallee,, cchhee ii
SSooccii ssoonnoo tteennuuttii aadd iinnddoossssaa--
rree iinn ooggnnii ppuubbbblliiccaa mmaanniiffee--
ssttaazziioonnee ddii rriilleevvaannttee iinntteerreess--
ssee,, èè ccoossìì ccoossttiittuuiittaa::

-- bbuussttiinnaa aazzzzuurrrraa ccoonn ddii--
ssttiinnttiivvoo mmeettaalllliiccoo ttiippoo AA..MM.. ee
ddiissttiinnttiivvoo ddii ggrraaddoo aappppoossttoo
ssuull llaattoo ssiinniissttrroo;;

-- ccaammiicciiaa aazzzzuurrrraa ccoonn
ccrraavvaattttaa bblluu rreeccaannttee aall cceennttrroo
iill ddiissttiinnttiivvoo ddeellllaa FF..AA.. ((ccaammiicceett--
ttaa aazzzzuurrrraa ee ffoouullaarrdd ddeellll’’AAssssoo--
cciiaazziioonnee ppeerr llee ddoonnnnee));;

-- ggiiaaccccaa bblluu ssccuurraa aavveenn--
ttee aall cceennttrroo ddeell llaattoo ssiinniissttrroo iill
ddiissttiinnttiivvoo ssoocciiaallee mmeettaalllliiccoo
ee//oo iinn ppaannnnoo rriiccaammaattoo oorroo
((ttaaiilllleeuurr ggrriiggiioo –– aazzzzuurrrroo ppeerr llee
ddoonnnnee));;

-- ppaannttaalloonnee ggrriiggiioo;;
-- ssccaarrppee nneerree..

IInn ooccccaassiioonnee ddii cceerriimmoo--
nniiee ppaattrriioottttiicchhee ee//oo ssiimmiillii,, ii
SSooccii ppoossssoonnoo iinnddoossssaarree llee
iinnssiiggnnee ddeellllee ddeeccoorraazziioonnii ee//oo
oonnoorriiffiicceennzzee,, ssee iinnssiiggnniittii..

EE’’ pprreevviissttoo iinn vviiaa ssppeerrii--
mmeennttaallee ll’’uussoo ddeellll’’uunniiffoorrmmee
ssoocciiaallee eessttiivvaa iinn aaccccoorrddoo aallllee
nnoorrmmee eemmaannaattee ddaallllaa PPrreessii--
ddeennzzaa nnaazziioonnaallee..

LLee ccaarraatttteerriisstt iicchhee
ddeellll’’uunniiffoorrmmee sseennzzaa ggiiaaccccaa
ssoonnoo ccoossìì ssiinntteettiizzzzaabbiillii::

aa)) CCoopprriiccaappoo :: BBuussttiinnaa
AA..MM.. ((ccoommee ppeerr ll’’uunniiffoorrmmee iinn--
vveerrnnaallee));;

bb)) CCaammiicciiaa:: ddii tteellaa ggrriiggiioo--
aazzzzuurrrraa aappeerrttaa aall ccoolllloo ccoonn
mmeezzzzee mmaanniicchhee ((ssiimmii llee aa
qquueell llaa iinn uussoo aall ppeerrssoonnaallee

AA..MM.. iinn sseerrvviizziioo));;
cc)) PPaannttaalloonnii ((ppeerr llee ddoonn--

nnee èè ppoossssiibbiillee iinnddoossssaarree aann--
cchhee llaa ggoonnnnaa)):: ddii ssttooffffaa lleegg--
ggeerraa,, ccoolloorree ggrriiggiioo;;

dd)) CCiinnttuurraa:: nneerraa;;
ee)) SSccaarrppee:: nneerree ddii ccuuooiioo

((ccoonn ccaallzzee nneerree oo bblluu ssccuurroo));;
ff)) DDiissttiinnttiivvoo :: AA..AA..AA.. (( lloo

sstteessssoo ddeellllaa uunniiffoorrmmee iinnvveerr--
nnaallee)) ddaa aapppplliiccaarree ssuull ttaasscchhii--
nnoo ssiinniissttrroo ddeellllaa ccaammiicciiaa ssee
eessiisstteennttee,,  aall ssuuoo ppoossttoo;;

gg)) FFoouullaarrdd:: ddeellll’’AAssssoocciiaa--
zziioonnee aall ccoolllloo ((ffaaccoollttaattiivvoo))..

TTaallee vveerrssiioonnee sseennzzaa
ggiiaaccccaa ppoottrràà,, ddii mmaassssiimmaa,,
eesssseerree iinnddoossssaattaa nneell ppeerriiooddoo
11°° mmaaggggiioo –– 3300 sseetttteemmbbrree
dduurraannttee cceerriimmoonniiee//eevveennttii ssoo--
cciiaall ii  ppeerr ii  qquuaall ii  ssii  pprreevveeddaa
ll’’eessppoossiizziioonnee aadd eelleevvaattee tteemm--
ppeerraattuurree aammbbiieennttaallii ee ssoollttaann--
ttoo ssuu pprreecciissaa ddiissppoossiizziioonnee
ddeell PPrreessiiddeennttee ddeellllaa SSeezziioonnee
AA..AA..AA.. iinntteerreessssaattaa oo ddeell llaa
PPrreessiiddeennzzaa nnaazziioonnaallee..

IInn ooggnnii ccaassoo eessssaa ddoovvrràà
eesssseerree aannaallooggaa aa qquueellllaa uussaa--
ttaa nneellllaa cciirrccoossttaannzzaa ddaall ppeerr--
ssoonnaallee AA..MM.. iinn sseerrvviizziioo

AArrtt.. 4411

NNeellll’’aammbbiittoo ddeellll’’AAssssoocciiaa--
zziioonnee AArrmmaa AAeerroonnaauuttiiccaa,,  èè
ccoossttiittuuiittoo iill ““CCeennttrroo SSttuuddii MMiillii--
ttaarrii AAeerroonnaauuttiiccii”” ((CCeeSSMMAA)).. EEss--
ssoo hhaa sseeddee nneellll’’eeddiiffiicciioo ““GGeenn..
DDoouuhheett”” ssiittoo iinn RRoommaa,, VViiaa
MMaarrccaannttoonniioo CCoolloonnnnaa nn.. 2233..

AArrtt.. 4422

IIll CCeeSSMMAA ppeerrsseegguuee ii ssee--
gguueennttii oobbiieettttiivvii::

EEff ffeett ttuuaarree ssttuuddii  ssuull llee
pprroobblleemmaattiicchhee aaeerroonnaauuttii --
cchhee,,  nneeii  lloorroo mmooll tteeppll iicc ii
aassppeettttii ssiiaa nnaazziioonnaallii cchhee iinn--
tteerrnnaazziioonnaallii,, ccoonn ppaarrttiiccoollaarree
rriiffeerriimmeennttoo aa qquueellllee ddii ccaarraatt--
tteerree mmiilliittaarree nneeii lloorroo aassppeettttii
ppoolliittiiccii,, tteeccnniiccii eedd ooppeerraattiivvii,,
aall ffiinnee ddii::

AArrtt.. 3377

LLee pprrooppoossttee ddii mmooddiiffiiccaa
ddeelllloo SSttaattuuttoo ee ddeell RReeggoollaa--
mmeennttoo ddii aattttuuaazziioonnee,, eevveennttuuaall--
mmeennttee ddeelliibbeerraattee ddaall CCoonnssiigglliioo

ddiirreettttiivvoo ddii uunnaa SSeezziioonnee,, ssaa--
rraannnnoo aavvaannzzaattee aall CCoonnssiigglliioo ddii--
rreettttiivvoo nnaazziioonnaallee aa ccuurraa ddeell
PPrreessiiddeennttee ddeellllaa SSeezziioonnee cchhee
nnee ddaarràà ccoonnoosscceennzzaa aall PPrreessii--
ddeennttee rreeggiioonnaallee..

AArrtt.. 3388

QQuuaalloorraa iill PPrreessiiddeennttee ddii
SSeezziioonnee cceessssii ddaallllaa ccaarriiccaa ppeerr
uunn mmoottiivvoo ddiivveerrssoo ddaa qquueelllloo
ddeellllaa ssccaaddeennzzaa ddeell mmaannddaattoo,, iill
VViiccee PPrreessiiddeennttee ddii SSeezziioonnee ppiiùù
aannzziiaannoo ppeerr iissccrriizziioonnee aallll’’AAssssoo--
cciiaazziioonnee ddoovvrràà ccoonnvvooccaarree ll’’AAss--
sseemmbblleeaa ddii SSeezziioonnee ppeerr ll’’eellee--
zziioonnee ddeell nnuuoovvoo PPrreessiiddeennttee nneell
tteerrmmiinnee mmaassssiimmoo ddii nnoovvaannttaa

ggiioorrnnii ddaallllaa pprreeddeettttaa cceessssaazziioo--
nnee..

AArrtt.. 3399

LLaa ccoonnvvaalliiddaa ddeellllaa tteess--
sseerraa ssoocciiaallee vviieennee eeffffeettttuuaa--
ttaa,, aannnnuuaallmmeennttee,, ddaall PPrreessii--
ddeennttee ddeell llaa SSeezziioonnee oo ddaall
CCaappoo NNuucclleeoo ccuuii iill ssoocciioo èè
iissccrriittttoo.. 

CCAAPPIITTOOLLOO VVIIII – MODIFICHE ALLO
STATUTO - REGOLAMENTO

CCAAPPIITTOOLLOO VVIIIIII –– VVAARRIIEE
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-- ssvviilluuppppaarree iill ppeennssiieerroo
mmiilliittaarree aaeerroonnaauuttiiccoo iinn rreellaa--
zziioonnee aall ccoonnttiinnuuoo pprrooggrreessssoo
tteeccnnoollooggiiccoo ddeell mmeezzzzoo aaee--
rreeoo;;

-- ccoonnttrriibbuuiirree ccoonn ll’’AAeerroo--
nnaauuttiiccaa MMiilliittaarree aadd aaggggiioorrnnaa--
rree iill ssuuoo ppeerrssoonnaallee ssuullllee pprriinn--
cciippaallii lliinneeee ddii tteennddeennzzaa iinn ttaallee
sseettttoorree;;

-- ffaarr nnaasscceerree uunnaa sseennssii--
bbiilliittàà aa ttaallii tteemmaattiicchhee iinn sseennoo
aallllaa ssoocciieettàà ccrreeaannddoo ssiinneerrggiiee
iinntteelllleettttuuaallii ttrraa iill mmoonnddoo mmiillii--
ttaarree,, qquueelllloo ppoolliittiiccoo ee qquueelllloo
iinndduussttrriiaallee;;

-- aaiiuuttaarree ii ssooccii
ddeellll’’AA..AA..AA.. aa nnoonn ppeerrddeerree ii
ccoonnttaattttii ccoonn llaa rreeaallttàà aaeerroo--
nnaauuttiiccaa nneell ssuuoo ccoonnttiinnuuoo ddii--
vveenniirree

-- pprroommuuoovveerree llaa rreeaalliizz--
zzaazziioonnee ee llaa ddii ff ffuussiioonnee ddii
iinnffoorrmmaazziioonnii nneell sseettttoorree ddii
ppeerrttiinneennzzaa,, ssiiaa aattttrraavveerrssoo
ppuubbbblliiccaazziioonnii ccaarrttaacceeee cchhee
aattttrraavveerrssoo ccaannaallii iinnffoorrmmaattiiccii
eedd aauuddiioovviissiivvii..

-- oorrggaanniizzzzaarree vvaarriiee aattttii--
vviittàà ddii rriicceerrccaa ee ccuullttuurraallii ttrraa llee
qquuaallii ddiibbaattttiittii,, sseemmiinnaarrii,, ccoonn--
vveeggnnii ee iinnccoonnttrrii ddii ssttuuddiioo ssuu
aassppeettttii ddeellllee pprroobblleemmaattiicchhee
aaeerroonnaauuttiicchhee iinnddiivviidduuaattii ddaalllloo

sstteessssoo CCeeSSMMAA oo ssuuggggeerriittii
ddaallll’’AAMM oo ddaallll’’iinndduussttrriiaa nnaa--
zziioonnaallee,, ppaarrtteecciippaannddoo aattttiivvaa--
mmeennttee aall ddiibbaattttiittoo iinntteerrnnaazziioo--
nnaallee ssuu ttaallii pprroobblleemmii..

IIll CCeeSSMMAA ppoottrràà aassssuummee--
rree uulltteerriioorrii ffuunnzziioonnii ee ffiinnaalliittàà
cchhee ppoottrraannnnoo ddeerriivvaarree ddaa
nnoorrmmee ee ddiissppoossiizziioonnii eemmaannaa--
ttee ssuullllee mmaatteerriiee ddii iinntteerreessssee,,
nnoonncchhéé ddaa ssppeecciiffiicchhee ddeelliibbee--
rree ddeell CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo nnaa--
zziioonnaallee..

AArrtt.. 4433

PPeerr ccoonnsseegguuiirree ggllii oobbiieett--
ttiivvii pprreeffiissssaattii iill CCeeSSMMAA::

-- ssii aavvvvaallee ddeellll’’ooppeerraa ee
ddeell ccoonnttrriibbuuttoo ddii ppeennssiieerroo
ddeeii SSooccii,, ddeell ppeerrssoonnaallee iinn
sseerrvviizziioo ee nnoonn ddeellll’’AAeerroonnaauuttii--
ccaa MMiilliittaarree,, ddii eessppeerrttii ddeellll’’iinn--
dduussttrriiaa nnaazziioonnaallee oo ddii ccuullttoorrii
eesstteerrnnii ddii ddiisscciipplliinnee aaeerroonnaauu--
ttiicchhee ee mmiilliittaarrii iinn ggeenneerree,, ssiiaa
iittaalliiaannii cchhee ssttrraanniieerrii,, vvoolloonnttaarrii
oo rreettrriibbuuiittii;;

-- mmaannttiieennee rraappppoorrttii ddii
ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn IIssttiittuuzziioonnii
ee CCeennttrrii ddii SSttuuddii ee rriicceerrcchhee iinn
IIttaalliiaa ee aallll’’eesstteerroo,, ccoonn ggllii oorr--
ggaannii ddii ssttaammppaa,, iinn ppaarrttiiccoollaarree
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ccoonn qquueellllaa ssppeecciiaalliizzzzaattaa nneell
sseettttoorree..

AArrtt.. 4444

IIll CCeennttrroo èè rreettttoo ddaa uunn
DDiirreettttoorree ppoossttoo aallllee ddiirreettttee
ddiippeennddeennzzee ddeell PPrreessiiddeennttee
nnaazziioonnaallee ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee..

EEssssoo ssii aavvvvaallee ddii::
-- uunn CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo
-- uunnaa sseeggrreetteerriiaa

IIll CCoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo èè
ccoommppoossttoo ddaa qquuaatt tt rroo
mmeemmbbrrii ddeessiiggnnaattii ddaall PPrreessii--
ddeennttee ddeellll’’AA..AA..AA..,, ttrraa ii qquuaallii
ffiigguurraa iill SSeeggrreettaarriioo ggeenneerraallee
eedd èè pprreessiieedduuttoo ddaall DDiirreett--
ttoorree ddee ll  CCeeSSMMAA..  EEssssoo,,
eesspprr iimmeennddooss ii  aa mmaaggggiioo --
rraannzzaa,, ddeelliibbeerraa ssuullllee aattttiivviittàà
cchhee ddoovvrraannnnoo eesssseerree rreeaa--
ll iizzzzaattee ddaall  CCeeSSMMAA pprreevviiaa
aapppprroovvaazziioonnee ddeell PPrreessiiddeenn--
ttee ddeellll’’AA..AA..AA.. 

AArrtt.. 4455

PPeerr lloo ssvvoollggiimmeennttoo ddeellllee
ssuuee aattttiivviittàà iill CCeeSSMMAA ssii aavvvvaa--
llee ddeell ssuuppppoorrttoo oorrggaanniiccoo ee
llooggiissttiiccoo ddeellllaa SSeeggrreetteerriiaa ggee--

nneerraallee ddeellll’’AA..AA..AA..,, nneeii lliimmiittii
ddeellllee ppoossssiibbiilliittàà ffuunnzziioonnaallii..

QQuuaalloorraa nnee vveennggaa rraavv--
vviissaattaa llaa nneecceessssiittàà,, qquueessttaa
ppoottrràà ddaarree iinn aappppaallttoo oo iinn
ggeessttiioonnee aa tteerrzzii,, ppeerrssoonnee ffii--
ssiicchhee ee ggiiuurriiddiicchhee,, llee aattttii --
vviittàà eedd ii  sseerrvviizzii  nneecceessssaarrii
aa ll ll ’’oorrggaann iizzzzaazz iioonnee ddeeggll ii
eevveennttii pprrooggrraammmmaattii ddaall CCee--
SSMMAA ppeerr iill ccoonnsseegguuiimmeennttoo
ddeeii ssuuooii ff iinnii ssoocciiaall ii.. AA ttaallee
ssccooppoo,, ll’’AA..AA..AA.. ppoottrràà uussuu--
ffrruuiirree ddii ffoonnddii ssttaannzziiaattii ddaa
lleeggggii nnaazziioonnaallii eedd eeuurrooppeeee,,
ppaarrtteecciippaarree aa bbaannddii ddii ccoonn--
ccoorrssoo ppeerr ll’’eevveennttuuaallee aassssee--
ggnnaazziioonnee ddii ccoonnttrriibbuuttii aann--
cchhee aa ffoonnddoo ppeerrdduuttoo ee rr ii --
cceerrccaarree ii ll ssoosstteeggnnoo ffiinnaann--
zz iiaarr iioo dd ii  ii ss tt ii ttuuzz iioonn ii //eenntt ii
ppuubbbblliiccii ee pprriivvaattii..

AArrtt.. 4466

LL’’iinntteerrpprreettaazziioonnee
ddeellllee nnoorrmmee ddeell pprreesseennttee rree--
ggoollaammeennttoo ddeevvee eesssseerree ffaattttaa
ccoonn iill ssuussssiiddiioo ddeellllee nnoorrmmee
ssttaattuuttaarriiee ee vviicceevveerrssaa;; ppeerr
qquuaannttoo nnoonn ssiiaa ssttaattoo iinn eessssii
eesspprreessssaammeennttee pprreevviissttoo ssii ffaa
rriinnvviioo aallllee vviiggeennttii lleeggggii ddeelllloo
SSttaattoo..
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