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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 8 / 3 noiembrie 2022

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM
SPORTIV s-a întrunit în ședință ordinară joi, 3 noiembrie, prin videoconferinţă, în
conformitate cu prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Ratificarea Hotărârii Biroului Executiv nr. 13/2022.

2. Luarea la cunoștință a înființării Asociaţiei Liga Profesionistă de Motorsport.

3. Analizarea intenției a 6 cluburi membre de a propune Consiliului Federal pe domnul
Dragoș Dinu în funcția de președinte al Comisiei Naționale de Rallycross.

4. Diverse.

Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform
art. 28 alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 7 membri:

1. Norris MĂGEANU - Președinte
2. Cătălin NICOLAESCU - Vicepreședinte
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3. Daniel UNGUR - Vicepreședinte
4. Cristian NOTARU - Secretar General
5. Denis MANEA - Membru
6. Bogdan MIHĂESCU - Membru (absent)
7. Ioan BADIU - Membru
8. Constantin FÂNTÂNĂ - Membru

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat domnul Petre
Zarioiu.

S-au analizat materialele incluse pe Ordinea de zi și, conform acesteia,
Consiliul Federal hotărăște:

1. Ratifică Hotărârea nr. 13/2022 a Biroului Executiv şi transmite decizia de
excludere spre aprobare în următoarea Adunare Generală a FRAS.

Votat în unanimitate.

2. Consiliul Federal al FRAS a luat act de Statutul Asociaţiei Liga Profesionistă de
Motorsport, o asociație înființată ca organ de reprezentare a sportivilor din
automobilismul sportiv. Având în vedere că denumirea nu justifică scopul
asociației, precum și faptul că mai multe prevederi din Statut se substituie
atribuţiilor Federaţiei, a fost cerută o opinie juridică avizată, iar în următoarea
şedinţă a CF va fi invitat şi preşedintele asociaţiei pentru consultări suplimentare.
Membrii Consiliului Federal apreciază în ansamblu inițiativa ca una benefică
pentru sportul automobilistic, cu condiția găsirii unei formule de interacțiune între
FRAS și asociație.

Votat în unanimitate.

3. Consiliul Federal informează cele 6 cluburi semnatare că numirea președinților
de comisii se face de către Consiliul Federal, la propunerea președintelui federației
și în conformitate cu regulamentul de funcționare al comisiei respective. În plus,
persoanele care sunt propuse pentru funcții de conducere în cadrul FRAS nu pot fi
persoane care au primit hotărâri disciplinare definitive, mai ales când acestea au
avut la bază abateri repetate. Consiliul Federal analizează cu atenție strategia de
dezvoltare a rallycross-ului și va propune în intersezon noi direcții de dezvoltare
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pentru această disciplină, prin întâlniri cu sportivii și organizatorii direct implicați.

Votat în unanimitate.

Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii fondatori, membrii CF, comisiile de
specialitate, toate cluburile sportive afiliate, arbitri, oficiali, organizatori etc., de
aplicarea prevederilor acesteia fiind direct răspunzători.

Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul oficial al FRAS în termen de maxim 3 zile,
prin intermediul secretariatului FRAS.

Întocmit, Petre Zarioiu

Prenume Nume Funcția Semnătura
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