FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Comisia de Apel
HOTĂRÂREA NR. 1/ 2012
A
COMISIEI DE APEL
alcătuită din
- PAVELESCU DAN – preşedinte
- ZĂRNESCU CONSTANTIN – membru
- BARBU GHEORGHE – membru
Pronunţată azi 01.06.2012 la Bucureşti
Pe ordinea de zi a sedintei a fost inscrisă soluţionarea apelului formulat de Dacian Banca,
formulat în conformitate cu dispozitiile art.41.1 si art.45.5 din Regulamentul CNR
împotriva Hotărârii Comisiei de Disciplina nr.2 / 06.09.2011.
Apelul a fost motivat, susţinerile apelantului fiind menţionate în cererea de apel
comunicată pe adresa federaţiei, fiind făcută şi dovada achitării taxei de apel.
La data de 25 februarie 2012, dl.Dacian Banca a fost audiat de catre dl.Dan Pavelescu cu
privire la faptele care au stat la baza Hotararii Comisiei de disciplina FRAS. Acesta a
depus si concluziile scrise, impreuna cu declaratiile domnilor Toma Dorin si Bela Stoica.
Pentru completarea probatoriului administrat precum şi pentru a se lămuri pe deplin
asupra situaţiei de fapt care a stat la baza aplicării sancţiunilor, la data de 28 februarie
2012 a fost contactat telefonic si dl. Silviu Morarau .
In urma celor doua audieri, dl. Dan Pavelescu a intocmit un raport pe care l-a prezentat
celorlalti doi membrii ai comisiei, care din motive obiective nu au putut fi prezenti. In
baza raportului,cei trei membrii ai comisiei au procedat la deliberarea Hotararii comisiei.
COMISIA DE APEL
Deliberând asupra cererii de apel formulate de Dacian Banca formulat în conformitate cu
dispozitiile art.41.1 si art.45.5 din Regulamentul CNR împotriva Hotărârii Comisiei de
Disciplina nr.2/ 06.09.2011, Comisia de Apel constata urmatoarele:
Cu prilejul desfasurarii Raliului Sibiului 2011-etapa nr.5 din CN de Raliuri Dunlop 2011,
intre dl. Dacian Banca si dl. Silviu Morar- observator FRAS, a avut loc un dialog in
contradictoriu referitor la masurile de securitate ce trebuiau luate la momentul producerii
unui accident in timpul desfasurarii unei probe speciale de raliu. Comisia de Disciplina,
considerand ca discutiile generate de catre dl. Dacian Banca au fost nepotrivite locului si
momentului, vehemente si chiar agresive, a dispus sanctionarea cu averisment.
Sanctiunea a fost data in temeiul dispozitiei art.11 lit.a din Regulamentul disciplinar al
FRAS. Dl. Dacian Banca considera ca dialogul nu a fost vehement, iar actiunile sale cu
prilejul desfasurarii PS Santa au avut ca rezultat gestionarea cat mai buna a accidentului.
Aceeasi pozitie, o au in declaratiile lor si d-nii Dorin Toma si Bela Stoica. De altfel si
dl.Silviu Moraru a avut o pozitie mai concilianta fata de evenimentul si consecintele care
au condus la acordarea sanctiunii d-lui Dacian Banca.

PENTRU ACESTE MOTIVE
HOTĂRĂŞTE:
Admite recursul formulat de catre dl. Dacian Banca si anuleaza sanctiunea aplicata prin
Hotararea nr.2/06.09.2011 a Comisiei de disciplina. Fiind confirmat faptul ca discutia nu
a cuprins injurii, insulte, gesturi nepoliticoase, deci s-a desfasurat intr-un mod civilizat,
aceasta nu poate intra sub incidenta art.19 din Regulamentul Disciplinar al FRAS.
Taxa pentru soluţionarea cererii de apel va fi restituita
Definitivă, irevocabilă şi executorie.
Pronunţată azi, 01.06.2012 la Bucureşti.
PAVELESCU DAN
– preşedinte
ZĂRNESCU CONSTANTIN
– membru
BARBU GHEORGHE
– membru

