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Pe rolul Comisiei de Disciplină se află înscrisă soluţionarea sesizării având numărul de
înregistrare 4908/21.07.2022, sesizare formulată de către domnul Măgeanu Norris Marcu – Președintele
FRAS, împotriva sportivului Dragoș Dinu cu privire la săvârșirea de către acesta a unor abateri
disciplinare, ca urmare a postării făcute în mediul online, pe grupul public de Facebook intitulat
Campionatul Național de Raliuri.

În susținerea plângerii domnul Măgeanu Norris Marcu mai arată că grupul public de Facebook
intitulat Campionatul Național de Raliuri are peste 12.000 de membri, sportivi, arbitri, jurnaliști sau
simpatizanți, iar prin postarea făcută ( a cărei captare foto a fost atașată plângerii ) acesta a deteriorat
imaginea campionului național en titre Simone Tempestini, iar prin limbajul folosit a denigrat și sportul
auto, în general.

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 odata la data
de 29.07.2022 ora 16, în videoconferință desfășurată pe platforma Zoom, fiind prezenți toți membri
comisiei si din la data de 12.10.2022 ora 19.00 pentru audierea pilotului.

Se constată că este întrunit cvorumul necesar desfășurării acestei ședințe.
În urma analizei sesizării formulate , a planșei foto atașate a si a audierii sportivului , a rezultat

ca pilotul recunoaste, isi asuma ca si regreta cele intamplate . Membrii Comisiei retin faptul ca sportivul
in cauza se afla in postura de recidiva pt acelasi gen de comportament ( hotarârea nr 3/2021 a Comisiei de
Disciplina) si il avertizeaza pe aceasta cale că la urmatoarea abatere va propune (conf art18 alin 2 lit f)
excluderea sa din viata sportiva.

Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare cu privire la sancționarea sportivului Dragoș
Dinu, astfel încât va admite sesizarea și va dispune sancționarea disciplinară a sportivului, întrucât în speța de față
sunt întrunite cerințele prevăzute la art. 15 alin. 6 litera u) din Regulamentul Disciplinar al FRAS.

Comisia apreciază că, postările făcute de către domnul Dragoș Dinu cu privire la campionul
național en titre, domnul Simone Tempestini și influența pe care acestea o pot avea asupra celorlalți
sportivi, sponsori și a tinerilor care doresc să practice sporturi auto sunt deosebit de grave.

Astfel, pe de o parte s-a produs o gravă atingere imaginii campionului național, iar pe de altă
parte, FRAS a fost de asemenea prejudiciată, ținând cont că această postare pe un grup public a ajuns la
cunoștința sportivilor, jurnaliștilor, sponsorilor și a tinerilor înscriși pe acel grup și care îl urmăresc.
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Fiind vorba de o competiție sportivă, sportivii implicați în aceasta trebuie să se abțină de la orice
comentarii jignitoare sau denigratoare la adresa celorlalți sportivi. Chiar dacă unii membri ai acestui grup
i-au atras atenția că postările acestuia la adresa domnului Simone Tempestini depășesc limita bunului simț,
totuși domnul Dragoș Dinu a continuat pe același ton.

Prin prisma celor mai sus arătate, comisia a constatat că în speța de față sunt întrunite cerințele
prevăzute de art. 15 alin. 6 litera u) din Regulamentul Disciplinar al FRAS, motiv pentru care va dispune
sancționarea sportivului Dragoș Dinu cu amendă în cuantum de 500 de Euro.

Pentru aceste motive, Comisia de Disciplină, în unanimitate hotărăşte:

Admite sesizarea formulată de domnul Măgeanu Norris Marcu, sesizare înregistrată sub nr.
4908/21.07.2022, împotriva sportivului Dragoș Dinu.

Dispune sancționarea sportivului Dragoș Dinu cu amendă în cuantum de 500 de Euro, în baza art.
15 alin. 6 litera u) din Regulamentul Disciplinar al FRAS.

Cu drept de apel în două zile lucrătoare de la data publicării.
Pronunțată azi, 12.10.2022

PÎRSU Luigi – Președinte
Dan Codreanu – Membru
Bogdan Filcea – Membru
Gheorghe Vlaicu – Membru


