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Articolul 17 - Excluderea ' ', 
.

(1) Adunarea Generali poate se excludi un membru in urmitoarele situafii:
a) dace acesta nu i$iindeplineste obligatiile financiare fati de AJF;
Ui Oaci incalci in mod grav Statutul, regulamentele, normele Si hotirfrile AJF;

ci Oaca i-a fost revocatt recunoagterea ca structure sportive gi, in condiliile legii, a fost radiat din

Registrul sportiv.
(2)Excluderea unui membru afiliat din AJF se aprobe de catre Adunarea Generali fla propunerea

bomitetului Executiv. Din momentul adoptarii HotirArii Comitetului Executiv cu privire la propunerea

de excludere a unui membru gi pAni la data Hotararii primei Adunari Generale, in conformitate cu
prevederile art. 14 alin.2, Comitetul Executiv poate adopta provizoriu misura de suspendare a

membrului afiliat in cauzd,.
(3) Excluderea unui membru afiliat al AJF se hotirSgte numai cu o maioritate de minimum 2/3 din
voturile exprimate de delegafii cu drept de vot prezenli la Adunarea Generali respectivi.
(4) Un membru afiliat trebuie-si-gi indeplineasci toate obligafiile financiare fafi de AJF pini la

pierderea calitifii de membru.

Articolul 18 - Dizolvarea membrului AJF

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobi de citre Adunarea Generali a acestuia, in conformitate
cu prevederile Statutului propriu.
(2) imputernicitul desemnat de Adunarea Generali are obligafia si transmitji Gomitetului Executiv al

Ajf, frin scrisoare recomandate, hotiirArea de dizolvare luati de Adunarea Generali a membrului
afiliat, in termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.
(3) Daci un membru afiliat se dizolvi, el igi pierde de drept calitatea de membru al AJF'

i+i Comitetul Executiv va informa Adunarea Generali a AJF, la proxima sa intrunire, cu privire la
dizolvarea membrului afiliat respectiv.

Articolul 19 - Organismele membrilor afiliali /

(1) Organismele unui membru afiliat pot fi alese in cadrul respectivei structuri sportive. Statutul unui
memblu va confine prevederi referitoare la o procedura care si garanteze o totali independenli a

alegerii.
(2) 

-Orice organism al unui membru care nu a fost ales conform paragrafului (1) nu va fi recunoscut
de AJF.
(3) Deciziile adoptate de organismele care nu au fost alese conform paragrafului (1) nu vor fi
recunoscute de AJF.
(4) Nicio persoani fizici sau juridici (inclusiv societili de tip holding 9i filiale) nu poate exercita
control asupra mai multor cluburi sau grupiri de cluburi, atunci c6nd integritatea unui meci de fotbal
sau a unei competilii poate fi afectat&

Articolul 21 - Pregedinte de onoare gi membru de onoare

(1) La propunerea Comitetului Executiv, Adunarea Generali a AJF poate acorda titlul de ,,Pregedinte
de onoare al AJF" sau "Membru de onoare al AJF" unor personalitSli cu merite deosebite in
activitatea fotbalistici.
(2) Pregedintele de onoare gi membrii de onoare pot participa la Adunarea Generali 9i pot lua parte

la dezbateri, dar nu au drept de vot.
(3) Pregedintele de onoare gi membrii de onoare pot beneficia de drepturi 9i facilitdli viagere.
Comitetul Executiv va stabili tipul gi cuantumul acestor drepturi gi facilitili precury"gi persoanele
care vor beneficia de ele.

CAPITOLUL III
ORGANIZARE

Articolul 22 - Organele AJF

(1) Adunarea Generald este organul suprem 9i legislativ al AJF' i
(2) Comitetul Executiv este organul executiv al AJF.


