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Pe rolul Comisiei de Disciplină se află înscrisă soluţionarea sesizării transmise de către domnul
Luigi Pîrşu împotriva domnului Guran Florin cu privire la săvârșirea de către acesta a unor acțiuni de
denigrare, jignire etc.

În dovedirea susținerilor sale domnul Luigi Pîrşu a depus un screen shot de pe grupul de
whatsapp Rally Raid Romania 2022 în care ambele părți sunt membri.

În conformitate cu Statutul FRAS, art. 32 alin. 3 și ale Regulamentului Disciplinar al FRAS,
Comisia de Disciplină a FRAS, ca urmare a convocării transmise de președinte, s-a întrunit la data de
04.03.2022 ora 17:30, prin audioconferinţă, pentru soluționarea acestei sesizări, fiind prezenți Daniel
Victor Cornea – Președinte și membrii Dan Codreanu, Ciprian Burnar și Filcea Bogdan, lipsind domnul
Gheorghe Vlaicu.

Se constată că este întrunit cvorumul necesar desfășurării acestei ședințe.
Membrii comisiei au hotărât că nu se impune suplimentarea probelor administrate, prin

audierea celor două părți implicate, urmând a soluționa sesizarea în baza înscrisurilor depuse de petent
pentru dovedirea susținerilor sale.

În cuprinsul plângerii sale, domnul Luigi Pîrşu a solicitat Comisiei de Disciplină aplicarea
Regulamentului Disciplinar FRAS în ceea ce priveste acțiunile de jignire si denigrare pe care dl GURAN
Florin, sportiv licentiat al FRAS in cadrul disciplinei Rally Raid, le întreprinde in mod constant la adresa sa,
ca Președinte al Comisiei Nationale de Rally Raid.

În susținerea plângerii a depus un screenshot de pe grupul de whatsapp Rally Raid Romania
2022, grup unde sunt prezenti toti membrii Comunităţii de Raid, considerând că a fost jignit grav de
către domnul Florin Guran, in conditiile in care acesta nu a fost provocat, domnul Luigi Pîrşu fiind
permanent respectuos si protocolar cu acesta. De asemenea a mai susținut că domnul Guran Florin este
o persoana care generează permanent probleme în comunitatea Rally Raid prin comportamentul său.

În aceste condiții a apreciat că domnul GURAN Florin se face vinovat de încălcarea ART 9 din
REGULAMENTUL DISCIPLINAR, deoarece a săvârșit o abatere disciplinara gravă ce se încadrează
prevederilor acestui articol respectiv: " blamarea, denigrarea activitatii Federatiei, inclusiv a
reprezentantilor săi, a membrilor Comisiilor Federale, insultă şi calomnie prin orice mijloace, inclusiv
social-media, solicitând Comisiei sa dispună sancționarea acestuia conform prevederilor ART 11 din



Regulament privind masurile aplicate persoanelor fizice.

În urmaanalizei plângerii formulate, comisiaurmează săoadmită în parte.
Astfel, Comisia constată că sunt întrunite cerințele regulamentare necesare sancționării intimatului Guran

Florin.
Însă, procedând la individualizarea sancțiunii, constată că limbajul folosit de către ambele părți în

conversația depusă ca probă a fost deplasat și provocator. Astfel domnul Pîrşu Luigi, prin limbajul folosit Domnule
Guran văd că e pe cale să înceapăMuppets Show, l-a provocat pe intimatul Guran Florin, care la rândul său l-a jignit
pedomnulLuigi Pîrşu.

Chiar dacă în speța de față ar fi incidenteprevederile art. 15 alin. 6 lit a), Comisia deDisciplină, apreciază că
sancțiunea regulamentară este prea dură, ținând cont de faptul că domnul Florin Guran se află la prima abatere,
nemaifiindsancționat în acest sens.

Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de Regulament și trebuie să fie proporțională cu
gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită
fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și
de circumstanțele personale ale contravenientului.

De asemenea avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă și se poate
aplica și în cazul în care Regulamentul nu prevede această sancțiune.

Comisia constată că fapta incriminată a adus o atingere minimă a valorilor ocrotite prin
Regulamentul Disciplinar, având un grad de pericol social redus. Față de modul concret în care s-au
derulat faptele, Comisia de Disciplină și-a format convingerea că fapta prezintă un pericol social redus și
că prin aplicarea sancțiunii contravenționale a avertismentului se poate realiza funcția preventivă a
sancțiunii disciplinare, astfel încât aplicarea sancțiunii avertismentului în această speță va avea un
impact semnificativ cu privire la conduita viitoare a intimatului Guran Florin și cu privire la necesitatea
respectării normelor disciplinare de către toate persoanele implicate în sportul auto desfășurat sub
egida FRAS.

Pentru aceste motive, Comisia de Disciplină, în unanimitate hotărăşte:
Admite în parte plângerea formulată de petentul Luigi Pîrşu.
Dispune sancționarea intimatului Guran Florin cu avertisment.
Atrage atenția acestuia ca pe viitor să se abțină de la orice act sau fapt de natură disciplinară. În

cazul în care acesta va săvârși o altă Abatere disciplinară, se va reține starea de recidivă, astfel încât
sancțiunea aplicată va fi mult mai gravă. Cu drept de apel în două zile lucrătoare de la data publicării.

Pronunțată azi, 04.03.2022.
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