STATUTUL LIGII PROFESIONISTE DE FOTBAL

Adunarea Generală Ordinară a Ligii Profesioniste de Fotbal din data de 20 ianuarie 2014, constituită
din cluburile sportive de fotbal participante la Competiţia profesionistă de fotbal "Campionatul
naţional - Liga I", ediţia 2013-2014 a adoptat Statutul Ligii Profesioniste de Fotbal sub forma
prezentului document, astfel:

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 - Liga Profesionistă de Fotbal denumită în cele ce urmează LPF, este structura sportivă,
constituită prin asocierea cluburilor sportive de fotbal profesioniste, indiferent de forma de
organizare, care participă la Campionatul național Liga I, denumite în cele ce urmează cluburile.
Art. 2 - LPF este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără
scop lucrativ.
Art. 3 - LPF este organizată şi funcționează în baza statutului propriu, elaborat în conformitate cu
prevederile Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 şi
ale Hotărârii Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
Art. 4 - De la constituire şi până la reorganizarea în condițiile Legii educației fizice şi sportului
nr.69/2000, activitatea LPF s-a desfășurat în conformitate cu Legea nr. 21/1924 pentru persoanele
juridice (Asociațiuni şi Fondaţiuni) şi ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi
persoanele juridice.
Art. 5 - LPF este înscrisă în Registrul federațiilor aflat la Tribunalul București.
Art. 6 - LPF este înscrisă in Registrul sportiv organizat de Agenția Națională pentru Sport.
Art. 7 - Certificatul de identitate sportivă dovedește recunoașterea LPF ca structură sportivă.
Art. 8 - LPF este subordonată Federației Române de Fotbal.

CAPITOLUL II ELEMENTE DE IDENTIFICARE: DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ DE
FUNCȚIONARE, PATRIMONIU ŞI ÎNSEMNE.
Art. 9 - Denumirea LPF este Liga Profesionistă de Fotbal, potrivit dovezii disponibilității denumirii
nr. 8204 din 12.11.2001, eliberată de Ministerul Justiției.
Art. 10 - Sediul LPF este în București, str. Dr. Alexandru Vitzu, nr. 2A, sector 5.
Art. 11 - Durata de funcționare este pe termen nedeterminat.
Art. 12 (1) - Patrimoniul LPF, la data reorganizării este stabilit pe baza balanței sintetice la data de
31.12.2000.
(2) - Patrimoniul poate fi modificat în condițiile legii.
Art. 13 - LPF are însemne proprii, emblema, insignă şi stea aprobate de Adunarea Generală.
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CAPITOLUL III - SCOP ŞI ATRIBUȚII
Art. 14 - LPF are ca stop organizarea, promovarea şi dezvoltarea fotbalului profesionist nivelul
Campionatului național Liga I, potrivit cu statutul şi regulamentele Federației Române de Fotbal,
în condițiile legii.
Art. 15 – Atribuţiile LPF sunt următoarele:
a)

organizează competiția oficială profesionistă de fotbal la nivelul Campionatului național Liga
I, în conformitate cu hotărârile Federației Romane de Fotbal;

b)

organizează Cupa Ligii Profesioniste;

c)

controlează şi exercită autoritatea disciplinară asupra membrilor, în limitele stabilite de lege
şi de Federația Română de Fotbal;

d)

negociază și încheie contractele privind cesionarea drepturilor de radio-televiziune, respectiv
de transmitere directă, de înregistrare și retransmitere în întregime sau în rezumat prin radioteleviziune sau prin orice mijloace audio-vizuale a manifestărilor fotbalistice organizate de
LPF, precum și a oricăror alte drepturi media;

e)

asigură activitatea de publicitate şi reclamă sub orice formă şi prin toate mijloacele audiovizuale în interesul tuturor cluburilor cu respectarea drepturilor cluburilor prevăzute în
prezentul statut;

f)

reprezintă interesele cluburilor în raporturile cu Agenția Națională pentru Sport, Federația
Română de Fotbal, societățile de radio şi televiziune, Compania Națională „Loteria Națională",
alte persoane juridice şi fizice;

g)

editează şi publică buletine de informare, reviste de specialitate şi alte materiale publicitare;

h)

stabilește listele nominale de observatori de joc şi organizează activitatea şi delegarea acestora
la jocurile din cadrul competițiilor organizate de LPF;

i)

promovează spiritul de ordine, disciplină şi fair-play în activitatea cluburilor de fotbal
profesioniste participante la Campionatul National Liga I;

j)

încheie anual cu Federația Română de Fotbal o Convenție cu privire la organizarea activității
competiționale profesioniste;

k)

alte atribuții, în condițiile legii;

CAPITOLUL IV – MEMBRII - DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR
Art. 16 (1) - Calitatea de membru o are clubul, afiliat la Federația Română de Fotbal, care a obținut
licența profesionistă şi participă la Campionatul național Liga I.
(2) - Clubul devine membru al LPF în baza rezultatelor sportive obținute, respectiv ca participant
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la competiția Ligii I;
(3) - Clubul care, potrivit sistemului competițional, promovează în campionatul național Liga I
devine membru al LPF, iar clubul care retrogradează din campionatul național Liga I pierde
calitatea de membru.
(4) - Calitatea de membru se pierde şi prin retragere şi excludere.
(5) - Pierderea și dobândirea calității de membru LPF se realizează de drept, independent de
eventuala înregistrare a acestor operațiuni în Registrul Special al Federațiilor.
Art. 17 - Membrii au următoarele drepturi:
a)

să participe la campionatul național Liga I ;

b)

să participe la adunările generale;

c)

să facă propuneri adunării generale şi comitetului executiv;

d)

să exercite dreptul de vot;

e)

să beneficieze de toate facilitățile prevăzute în statutul şi regulamentele adoptate de LPF;

f)

să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale LPF;

g)

alte drepturi în condițiile legii.

Art. 18 - Membrii LPF pot constitui, în condițiile legii, societăți comerciale, pot sa dețină acțiuni
sau părţi sociale la alte societăți comerciale şi să încheie contracte de asociere în participațiune cu
persoane fizice sau juridice.
Art. 19 - Membrii LPF sunt obligați să respecte statutul și regulamentele LPF, hotărârile Adunării
Generale și ale celorlalte organe de conducere, dispozițiile Președintelui LPF și să promoveze prin
activitatea lor scopul și obiectivele LPF.

CAPITOLUL V - ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA


Adunarea Generală



Comitetul Executiv al LPF



Comitetul de Urgenţă LPF



Comisia de Cenzori

Art. 20 (1) - Organele de conducere, administrare şi control ale Ligii sunt:
a)

Adunarea Generală;
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b)

Comitetul Executiv al LPF;

c)

Comitetul de Urgenţă LPF;

d)

Comisia de Cenzori;

(2) - Împuterniciții LPF sunt : preşedintele, secretarul general şi directorul economic.
(3) - LPF are un Vicepreședinte cu atribuții executive delegate de Președinte și/sau de adunarea
generală.
Art. 21 (1) - Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea cluburilor
profesioniste de fotbal din Campionatul Liga I.
(2) - Atribuțiile adunării generale sunt următoarele:
a)

stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale LPF;

b)

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil;

c)

ia act de componența Comitetului Executiv stabilită în conformitate cu prezentul Statut;

d)

alegerea şi revocarea Comisiei de Cenzori;

e)

adoptarea, modificarea actului constitutiv şi a statutului;

f)

dizolvarea şi lichidarea LPF, precum şi stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

g)

aprobarea regulilor de organizare şi funcționare a activității Comisiei de Cenzori;

h)

analizarea şi aprobarea admiterii şi excluderii membrilor LPF;

i)

aprobarea raportului de activitate a comisiei de cenzori şi al Comitetului Executiv LIF;

j)

aprobarea lucrărilor de dezvoltare şi investiții;

k)

aprobă comisiile de specialitate ale LPF – comisia de cenzori, comisia pentru relații cu mass
media, comisia antidoping, comisia pentru acordarea licenței de jucător profesionist;

l)

aprobarea contractelor de radio şi televiziune, de publicitate şi reclamă;

m)

desemnează, prin alegeri, persoana împuternicită să reprezinte cluburile Ligii I în Comitetul
Executiv al FRF dintre președinții de club, pe o perioadă de 4 ani, cu condiția ca în această
perioadă sa dețină fără întrerupere funcția de președinte de club iar respectivul club să fie
membru LPF;

n)

Alege Vicepreședintele prin vot deschis, la propunerea Președintelui, pentru un mandat de 5
ani;

o)

aprobă lista cu observatorii de joc, la propunerea președintelui;

p)

orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut,
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(3) Membrul LPF care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat
direct nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
Art. 22 - Adunarea Generală are drept de control asupra Comitetului Executiv LPF şi Comitetului
de Urgenţă LPF.
Art. 23 - Adunarea generală poate fi ordinară, de alegeri și extraordinară.
Art. 24 (1) - Adunarea Generală Ordinară se convoacă o data pe an de către Comitetul Executiv LPF,
în perioada dintre campionate.
(2) - Adunarea generală de alegeri are loc o dată la 5 (cinci) ani și se va desfășura cu cel puțin 10 zile
calendaristice înainte de data expirării mandatului în curs. Adunarea generală de alegeri se
convoacă cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia;
(3) - Convocarea adunării generale ordinare și extraordinare se face în scris, cu cel puțin 10 (zece)
zile calendaristice înainte de termen arătându-se data, locul şi ordinea de zi Modalitatea de
convocare aleasă şi recunoscută de membrii LPF este convocarea prin fax cu OK de confirmare la
numerele de telefon oficiale ale cluburilor Ligii I. Ordinea de zi poate fi completată cu cel puțin 5
(cinci) zile calendaristice înainte de data comunicată pentru desfășurarea Adunării generale.
(4) - Propunerile de modificare ale statutului şi regulamentelor se transmit membrilor LPF odată
cu convocarea Adunării generale.
(5) - Președintele LPF este ales de Adunarea generală a LPF pentru un mandat de 5 ani. Nu vor
putea candida pentru funcția de Președinte al LPF persoanele care au avut această calitate timp de
2 (două) mandate, consecutiv sau nu, complete sau incomplete.
(6) - Pentru alegerea președintelui LPF, numai membrii afiliați pot propune candidați. Propunerile
se vor depune la secretariatul general al LPF, însoțite de acordul scris al candidatului cu cel puțin
15 zile calendaristice înainte de data la care este convocată adunarea generală de alegeri.
(7) - Persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiții: să aibă cetățenie română, să aibă studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență, să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate și să nu fi
fost declarate persona non grata de Adunarea Generală a FRF.
(8) - Fiecare propunere pentru funcţia de Preşedinte trebuie însoţită de programul respectivului
candidat privind organizarea şi dezvoltarea activităţii fotbalistice profesioniste pentru perioada
viitorului mandat de 5 ani.
(9) - Pentru alegerea președintelui LPF este necesară obținerea majorității absolute (jumătate plus
unu) a voturilor exprimate şi validate.
În situația ca după primul tur de scrutin, niciun candidat nu obține majoritate absolută se va
organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidați care au întrunit cel mai mare
număr de voturi. Dacă pe primul loc sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de
voturi, scrutinul va avea loc între ei. În cazul ca pe locul doi sunt mai mulți candidați care au obținut
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un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceștia şi candidatul situat pe primul loc. După
al doilea tur de scrutin, în caz de balotaj (nici un candidat nu întrunește majoritatea absolută a
voturilor) va fi declarat ales candidatul care obține majoritate simplă (numărul cel mai mare de
voturi din totalul voturilor exprimate şi validate). În cazul egalităţii numărului de voturi, scrutinul
se repetă.
(10) - Preşedintele ales propune secretarul general care este membru în Comitetul Executiv al LPF
şi Comitetul de Urgenţă LPF şi directorul economic membru în Comitetul de Urgenţă LPF. Aceștia
trebuie confirmați de adunarea generală. În cazul în care aceștia nu sunt confirmați, va fi convocată
o adunare generală extraordinară în acest scop conform art. 28 din prezentul statut.
Art. 25 - Desfășurarea lucrărilor Adunării Generale este asigurată de un prezidiu condus de
Președintele LPF din care mai fac parte Vicepreședintele LPF și Secretarul General.
Art. 26 - Adunarea Generală este legal constituita şi are putere de decizie dacă sunt prezenți cel
puțin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor LPF.
Art. 27 (1) - Hotărârile se adoptă cu votul a majorității absolute (jumătate plus unu) a membrilor
prezenți. Votul poate fi deschis (prin ridicarea mâinii) sau secret (cu buletin de vot), în raport de
modalitatea aprobată de Adunarea Generală.
(2) - Dizolvarea LPF, modificarea statutului sau excluderea din LPF se hotărăsc cu votul a 2/3 (două
treimi) din numărul total al membrilor LPF.
(3) - Fiecare club membru al LPF va fi reprezentat în adunarea generală de câte o persoană
împuternicită, cu mandat scris de reprezentare şi de vot în numele clubului respectiv. Mandatul
certifică legalitatea votului exprimat în numele clubului reprezentat în adunarea generală a LPF.
Hotărârile luate și voturile exprimate vor fi consemnate în procesul-verbal care face parte
integrantă din hotărârea adunării generale, iar semnăturile reprezentanţilor cluburilor vor fi
înscrise într-un tabel ce atestă validitatea voturilor exprimate. Tabelul face, de asemenea, parte
integrantă din hotărârea adunării generale.
(4) - Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau
au votat împotrivă.
(5) - Hotărârile luate de Adunarea Generală intră în vigoare pe data aprobării lor, cu excepția
cazurilor când Adunarea Generală stabilește un termen special de intrare în vigoare.
Art. 28 (1) - Adunarea Generală Extraordinară se convoacă din inițiativă președintelui, a
Comitetului Executiv LPF sau la cererea a cel puțin 1/3 (o treime) din numărul membrilor LPF.
(2) - Adunarea Generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este nevoie, pentru a hotărî cu
privire la problemele date în competenta Adunării generale ori alte probleme importante ce vizează
scopul şi atribuțiile LPF. Modalitatea de convocare şi consemnare a hotărârilor luate şi a voturilor
exprimate este cea prevăzută la art. 27 alin.(3).
(3) - În Adunarea Generală Extraordinară nu pot fi dezbătute şi aprobate decât problemele înscrise
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pe ordinea de zi, comunicate membrilor prin adresa de convocare.
Art. 29 (1) - Comitetul Executiv LPF este organul care asigură punerea în executare a hotărârilor
Adunării generale.
(2)- Comitetul Executiv LPF asigură conducerea LPF între 2 (două) adunări generale.
(3) - Comitetul executiv al LPF este format din 11 membri, respectiv preşedintele LPF, secretarul
general LPF şi 9 reprezentanți ai cluburilor din Liga I;
(4) - Mandatul celor 9 reprezentanți ai cluburilor din Liga I în Comitetul Executiv al LPF se
stabilește pe sistemul par-impar și tur-retur, astfel: 9 membri (președinții cluburilor clasate la
finalul sezonului anterior pe locurile impare, precum și Președinții a 2 cluburi din cele 4 promovate
la sfârșitul sezonului anterior în Liga I desemnați prin tragere la sorți) vor ocupa funcția de membri
ai Comitetului Executiv pentru un mandat de un tur competițional (1 februarie), urmând ca în retur
(începând cu 1 februarie până la următoarea adunare generală dintre campionate) mandatul în
Comitetul Executiv al LPF să fie preluat automat de către ceilalți 9 membri (președinții cluburilor
clasate la finalul sezonului anterior pe locurile parte, precum și președinții celorlalte 2 cluburi
promovate la sfârșitul sezonului anterior);
(5) - În cazul în care unul din membrii Comitetului executiv LPF este în imposibilitate de a-şi
exercita mandatul, adunarea generală hotărăşte completarea. În acest sens, preşedintele LPF va
convoca adunarea generală în condițiile art. 28 în termen de max. 30 de zile de la constatarea
imposibilității de exercitare a mandatului de către membrul respectiv.
(6) - Comitetul executiv LPF este statutar constituit în prezenta a jumătate plus unu din totalul
membrilor săi; Convocarea Comitetului executiv al LPF se face prin fax cu OK de confirmare la
numerele de telefon oficiale ale cluburilor.
(7) - Comitetul executiv LPF aprobă cei doi reprezentanți ai LPF în comisiile de specialitate FRF, la
propunerea președintelui.
(8) - Comitetul executiv LPF prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada
anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli.
(9) - Aprobă schimbarea sediului LPF.
(10) - Îndeplinește alte atribuții stabilite sau delegate de adunarea generală.
Art. 30 - Comitetul executiv al LPF se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea
Președintelui.
Art. 31 - Nu vor putea face parte din Comitetul Executiv LPF persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabile sau cărora le este interzisă executarea funcțiilor publice.
Art. 32 (1) - Comitetul de Urgenţă al LPF este organul LPF care decide asupra tuturor problemelor
privind activitatea curentă a ligii precum şi a celor care necesită o rezolvare imediată între ședințele
Comitetului Executiv al LPF.
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(2) - Comitetul de urgență al LPF este alcătuit din 3 membri: Președintele, Secretarul General și
Directorul Economic.
(3) - Comitetul de urgenţă al LPF se întruneşte în şedinţe convocate de Preşedinte ori de câte ori
este necesar. Comitetul de urgență este legal constituit în prezența a 2 (doi) membri.
(4) - Comitetul de Urgenţă LPF adoptă Regulamentul intern al LPF.
(5) - Comitetul de Urgenţă aprobă organigrama şi politica de personal a LPF, la propunerea
președintelui.
Art. 33 (1) - Deciziile Comitetului Executiv al LPF şi ale Comitetului de Urgenţă al LPF se iau cu
votul majorităţii absolute a membrilor prezenți, în caz de paritate votul președintelui fiind decisiv.
Hotărârile intră în vigoare la termenele stabilite de fiecare organism în parte.
(2) - În cazul egalității de voturi este decisiv votul președintelui.
Art. 34 (1) - Preşedintele asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale şi a deciziilor
Comitetului Executiv LPF.
(2) - Preşedintele LPF este şi preşedintele Comitetului Executiv LPF şi al Comitetului de Urgenţă
LPF.
(3) - Preşedintele LPF este de drept vicepreședinte al Federației Romane de Fotbal, conform
statutului Federației Romane de Fotbal.
Art. 35 - Preşedintele LPF are următoarele atribuții:
a)

reprezintă LPF în raporturile cu terții;

b)

convoacă Adunarea Generală Extraordinară;

c)

prezidează ședințele Adunării generale, ale Comitetului Executiv LPF şi ale Comitetului de
Urgenţă al LPF;

d)

numește secretarul general;

e)

aprobă angajarea și desfacerea contractelor de muncă ale personalului salarizat conform
organigramei, aprobă nivelul salarizării, indemnizațiilor și al premierilor salariaților și
colaboratorilor;

f)

îndeplinește orice alte atribuții date în competenta sa de Adunarea Generală şi/sau Comitetul
executiv al LPF, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut;

g)

organizează şi conduce activitatea LPF în scopul aplicării hotărârilor adunării generale li ale
Comitetului executiv LPF;

h)

dacă preşedintele este absent înlocuitorul său de drept este secretarul general;

i)

Preşedintele încheie acte juridice în numele şi pe seama LPF, potrivit competenţelor acordate
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prin prezentul statut; poate delega secretarul general LPF să-l reprezinte.
Art. 36 – Secretarul general al LPF asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale, a
deciziilor Comitetului Executiv LPF şi a dispoziţiilor președintelor; este responsabil administrativ
şi operativ al LPF.
Art. 37 – Secretarul General are următoarele atribuţii:
a)

întocmeşte şi prezintă Comitetului executiv LPF calendarul şi programul competiţiilor
interne organizate de liga;

b)

colaborează cu Federația Română de Fotbal în alcătuirea calendarului internaţional;

c)

asigură întocmirea, evidenţa şi depozitul documentelor oficiale ale organelor de conducere şi
ale comisiilor de specialitate;

d)

urmăreşte şi raportează ierarhic îndeplinire hotărârilor;

e)

asigură activitatea de secretariat a adunării generale;

f)

îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de adunarea generală sau delegate de
Comitetul Executiv LPF şi preşedinte;

g)

coordonează activitatea comisiilor de specialitate şi poate participa din oficiu la şedinţele
acestora.

Art. 38 – Controlul financiar intern al LPF este asigurat de Comisia de Cenzori.
Art. 39 – Atribuţiile Comisiei de Cenzori sunt următoarele:
a)

verifică modul în care este administrat patrimoniul LPF;

b)

întocmeşte referate şi le prezintă adunării generale;

c)

poate participa la şedinţele Comitetului Executiv fără drept de vot;

d)

îndeplineşte alte atribuţii stabilite de adunarea generală.

Art. 40 – Membrii Comitetului Executiv LPF nu pot fi cenzori.
Art. 41 – Prevederile prezentului Statut referitoare la activitatea comisiei de cenzori se completează
cu dispoziţiile legale în materie.
Art. 42 – În cadrul LPF sunt organizate şi funcţionează comisii de specialitate, prin hotărârea
adunării generale, care îşi îndeplinesc activitatea pe baza statutului şi a regulamentelor aprobate
de adunarea generală.
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CAPITOLUL VI – FINANŢAREA ACTIVITĂŢII
Art. 43 (1) – Finanţarea activităţii LPF se face în conformitate cu dispoziţiile Titlului XI din legea nr.
69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările ulterioare.
(2) Sursele de finanțare a LPF provin din:
a)

cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii şi ale FRF;

b)

veniturile obţinute din activităţile realizate în legătură directă cu statutul şi obiectul de
activitate al LPF;

c)

donaţii şi sponsorizări;

d)

20% din încasările nete rămase după deducerea taxei asupra jocurilor la sistemele de
pronosticuri sportive, organizate cu utilizarea competiției sportive profesioniste organizată
de LPF;

e)

alte venituri, în condițiile legii;

f)

sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

Art. 44 - Veniturile, indiferent de sursa şi cheltuielile de orice natură sunt cuprinse în bugetul anual
propriu.
Art. 45 - Administrarea bugetului anual se face potrivit competentelor stabilite în statut.
Art. 46 - Liga Profesionistă de Fotbal este scutită de la plata impozitului pe profit pentru
următoarele tipuri de venituri:
a)

cotizațiile şi taxele de înscriere ale membrilor;

b)

contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor şi simpatizanților;

c)

taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;

d)

veniturile obținute din vize, taxe şi penalități sportive sau din participarea în competiții şi
demonstrații sportive;

e)

donațiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f)

dividendele, dobânzile şi veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
obținute din plasarea veniturilor scutite;

g)

veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

h)

resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;

i)

veniturile realizate din acțiuni ocazionate precum: evenimente de strângere de fonduri cu
taxa de participare, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului;
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j)

veniturile excepționale rezultate din cedarea activelor corporate aflate în proprietatea ligii,
altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică.

Art. 47 - LPF este scutită de la plata impozitului pe profit în conformitate cu dispozițiile Codului
fiscal si ale legislației fiscale în vigoare.

CAPITOLUL VII - DIZOLVAREA
Art. 48 - LPF se poate dizolva:
a)

de drept;

b)

prin hotărârea Tribunalului București;

c)

prin hotărârea Adunării generale.

Art. 49 (1) - LPF se poate dizolva de drept prin:
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 constituirii comitetului executiv LPF in
conformitate cu statutul LPF, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la
care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, comitetul executiv LPF trebuia
constituit;

d)

reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dace acesta nu a fost complinit timp
de 3 luni.

(2) - Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea Tribunalului București, la cererea oricărei
persoane interesate.
Art. 50 (1) - LPF se poate dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane
interesate:
a)

când scopul sau activitatea LPF a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;

b)

când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c)

când LPF urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d)

când LPF a devenit insolvabilă;

e)

dacă LPF, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități
pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile şi nu s-au
obţinut.
12

(2) - Instanța competenta este Tribunalul București.
Art. 51 - LPF se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării generale. În termen de 15 zile de la data
şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la Tribunalul Bucureşti.
Art. 52 (1) - În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane
fizice.
(2) - Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemănător.
(3) - Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită
bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul LPF nu prevede o procedură de
transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile ramase
după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau
asemănător.
(4) - În cazul în care LPF a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a - c,
bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de care stat, prin Ministerul Finanțelor.
(5) - Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă
prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

CAPITOLUL VIII - LICHIDAREA
Art. 53 (1) - În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 50 şi art. 51 lichidatorii vor fi numiți prin însăși
hotărârea judecătorească.
(2)- În cazul dizolvării prevăzute de art. 52, lichidatorii vor fi numiți de către adunarea generală,
sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
(3)- În toate cazurile, mandatul Comitetului executiv LPF încetează odată cu numirea lichidatorilor.
(4) - Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanții permanenți persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizați, în condițiile
legii.
Art. 54 (1) - Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un
bilanț care să constate situația exactă a activului şi pasivului ligii.
(2)- Lichidatorii sunt obligați să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale LPF. De
asemenea, ei vor tine un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.
(3) - Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Art. 55 (1) - Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanțele,
să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani,
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procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) - Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în
curs.
Art. 56 (1) - Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va
consemna în contul său.
(2) - Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea
nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.
Art. 57 - În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile şi nu pot remite celor în drept contul
gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării LPF.
Art. 58 - Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art.59 - Atât faţă de LPF, cât şi faţă de membrii, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
Art. 60 (1) - După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să
depună bilanțul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la
Registrul federațiilor ținut la Tribunalul Bucureşti.
(2) - Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi
radierea Ligii din Registrul federațiilor.
(3) - Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa Tribunalului Bucureşti, în termen de două luni
de la terminarea lichidării.
Art. 61 - Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o
contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea Tribunalului
Bucureşti, vor remite celor în drept bunurile şi sumele ramase de la lichidare, împreună cu toate
registrele şi actele LPF şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați
şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
Art. 62 (1) - Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la
Tribunalul Bucureşti.
(2) - Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de
Tribunalul Bucureşti este executorie şi este supusă numai recursului.
(3) - După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea LPF din Registrul federațiilor.
Art. 63 (1) - LPF încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul federațiilor.
(2) - Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor în condițiile prevăzute la art.
61, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
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CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII SPECIALE
Art. 64 (1) - LPF este titulara drepturilor de radio-televiziune, respectiv de transmitere directă, de
înregistrare şi retransmitere în întregime sau în rezumat prin radio-televiziune sau prin orice
mijloace radio-televiziune a manifestărilor fotbalistice organizate în cadrul LPF.
(2) - Orice fel de contract privind cesionarea acestor drepturi este de competenţa exclusivă a LPF,
în conformitate cu dispozițiile legii.
(3) - În acest sens, cluburile nu au dreptul să efectueze următoarele activităţi:
a)

transmisii radio şi tv directe sau indirecte, totale sau parţiale;

b)

transmiterea de cronici vorbite prin telefon sau prin alt sistem;

c)

efectuarea de filmări pentru transmisiuni televizate, în direct sau în reluare, ale competițiilor,
în întregime sau doar simple faze, sub orice titlu sau pentru orice scop;

d)

efectuarea de filmări, înregistrări de sunet sau reproduceri prin orice alt mijloc sub orice titlu
sau pentru orice scop;

e)

realizarea de înregistrări de sunet şi imagini destinate reproducerii pe benzi, cablu, discuri
sau alte materiale de orice gen şi pentru oricare scop.

(4) - Cluburile au următoarele drepturi:
a)

să permită desfășurarea pe terenuri în timpul competițiilor a unor activităţi sau concursuri cu
premii, a unor jocuri sau pariuri cu bani, în condițiile legii;

b)

să permită declarații sau marturii ale fotbaliștilor sau altor oficiali, conform legii audiovizualului;

c)

să folosească denumirile şi însemnele clubului în scopuri publicitare şi promovare comercială;

d)

să desfășoare acțiuni cu caracter de promovare şi publicitate comercială;

e)

să desfășoare acțiuni cu caracter de promovare şi publicitate, cu participarea unor fotbaliști
sau a alter persoane din cadrul clubului pentru sponsorii clubului;

f)

să difuzeze în scop publicitar sau comercial calendarul competițional al clubului.

Art. 65 (1) - Drepturile de reclamă şi publicitate din incinta terenurilor şi în general a spaţiilor ce
privesc competiția sportiva profesionistă, aparțin clubului, care le poate cesiona terților spre
administrare sau folosință, în condițiile legii.
(2) - Dreptul de a confecţiona şi prezenta obiecte şi în general orice materiale de reclamă privind
clubul şi echipa de fotbal, aparține clubului, care îl poate cesiona terților, în condițiile legii.
Art. 66 (1) - Membrii LPF nu pot deschide acțiune în justiție în contradictoriu cu LPF, în legătură
cu aplicare prevederilor art. 64 şi art. 65 din prezentul Statut în organizarea şi desfășurarea
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competiției sportive profesioniste.
(2) - Diferendele rezultate din aplicarea respectivelor prevederi în organizarea şi desfășurarea
competiției sportive profesioniste se soluționează definitiv de Comitetul Executiv LPF.
(3) - Părţile în diferend sunt obligate să respecte decizia Comitetului Executiv LPF.

CAPITOLUL X - DISPOZIȚII FINALE
Art. 67 - Relațiile LPF cu autoritățile administrației publice locale şi centrale sunt cele ce decurg
din prevederile legale.
Art. 68 - LPF îi revin toate drepturile şi obligațiile ce decurg din reglementările F.R.F., U.E.F.A. şi
F.I.F.A.
Art. 69 (1) - LPF are dreptul de control asupra activităţii cluburilor potrivit competentelor delegate
prin lege şi Statutul FRF.
Art. 70 (1) - Agenția Națională pentru Sport exercită supravegherea şi controlul asupra Ligii, în
condițiile Legii nr.69/2000.
(2) - Supravegherea şi controlul Agenției Naționale pentru Sport nu pot substitui controlul propriu
instituit de Federația Română de Fotbal.
Art. 71 - LPF se obligă să respecte principiile prevăzute în Convenția împotriva dopajului, adoptată
în cadrul Consiliului Europei la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171 din 2
octombrie 1998, precum şi cele din actele normative date în aplicare.
Art. 72 - LPF se obligă să respecte principiile prevăzute în Convenția europeană privind violenta şi
ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de
fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985, ratificată prin Legea nr. 53 din 2 martie 1998, precum
şi cele din actele normative date în aplicare.
Art. 73 (1) - În activitatea sa, LPF respectă prevederile Statutului FRF, Statutului LPF, ROAF,
Regulamentului disciplinar, RSTJF, Regulamentului fotbalului profesionist, Hotărârile Comitetului
Executiv al FRF şi regulamentele FIFA şi UEFA.
(2) - Taxele și penalitățile rezultate din activitatea desfășurată de comisiile cu atribuții
jurisdicționale ale FRF/LPF se încasează de LPF în cuantumul stabilit prin convenția anuală
încheiată între FRF și LPF.

Liga Profesionistă de Fotbal
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