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Comisia de Disciplina s-a autosesizat în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3 litera d) din
Regulamentul Disciplinar cu privire la fapta pilotului Bogdan Gheorghiu care s-a prezentat în ținută
necorespunzătoare la ceremonia de premiere de la etapa a IV – Raliul Bucovinei – desfășurat în perioada
17.06.2022 – 18.06.2022.

La dosar a fost depusă o planșă foto cu podiumul în care pilotul Bogdan Gheorghiu a obtinut locul 2.
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
12.10.2022 ora 16, în videoconferință desfășurată pe platforma Zoom, fiind prezenți toți membri comisiei.

Membrii au audiat pilotul implicat, care a descris situatia sesizata ca fiind reala , justificata doar de
graba cu care a fost nevoit sa se prezinte la festivitate, regretand situatia stupida pe care a provocat-o.

În urma analizei documentelor, comisia constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare cu privire la
sancționarea disciplinară a pilotului Bogdan Gheorghiu, motiv pentru care va face aplicarea prevederilor
regulamentare.

Procedând la individualizarea sancțiunii,membrii comisiei constată că, ținând cont de împrejurările în care a fost
săvârșită fapta incriminată ( temperatură ridicată, emoții etc), fapta nu este de o gravitatemare.

Chiar dacă în speța de față ar fi incidente prevederile art. 15 alin. 6 lit b) din Regulamentul Disciplinar, Comisia
deDisciplină, apreciază că sancțiunea regulamentară este prea dură, ținând cont de faptul că domnul Bogdan Gheorghiu
se află la prima abatere, nemaifiind sancționat 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.

Pentru aceste motive, Comisia de Disciplină, în unanimitate hotărăşte:
Admite sesizarea formulată.
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În baza art. 7, raportat la art. 15 alin. 6 litera b) și art. 17 alin. 1 litera a) din Regulamentul
Disciplinar al FRAS, dispune sancționarea sportivului Bogdan Gheorghiu 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, 12.10.2022

Luigi PÎRȘU – Președinte
Dan Codreanu – Membru
Ciprian Burnar – Membru
Bogdan Filcea – Membru
Gheorghe Vlaicu – Membru


