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Pe rolul Comisiei de Disciplină se află înscrisă soluţionarea sesizării primite din partea
Colegiului Comisarilor Sportivi de la Raliul Bucovinei, raliu desfășurat în perioada 17-18.06.2022, cu
privire la pilotul cu nr 3 de concurs, Dan Gîrtofan.

A fost înaintată spre soluționare Comisiei de Disciplină Decizia nr. 7 /17.06.2022 a CCS pentru a
se constata dacă sunt aplicabile prevederile Regulamentului Disciplinar cu privire la fapta pilotului Dan
Gîrtofan.

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
29.07.2022 ora 16, în videoconferință desfășurată pe platforma Zoom, apoi asemenea in data de
12.10.2022 pt audierea sportivului , fiind prezenți toți membrii comisiei.

În urma analizei Deciziei CCS nr. 7/17.06.2022, membrii comisiei au hotărât că nu se impune
suplimentarea probelor administrate deoarece audierea sportivului implicat a confirmat situatia descrisa
de autorul sesizarii, urmând a soluționa cauza în baza probatoriului existent.

S-a retinut totusi afirmatia sportivului precum ca dumnealui a primit acordul telefonic de a intra
pe proba, din partea Directorului Sportiv FRAS (dl Badiu) care efectua in acel moment securizarea
traseului , ca fiind singurul argument in favoarea sa. Contactat telefonic, dl Badiu a infirmat categoric
aceasta versiune.

Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare cu privire la sancționarea sportivului Dan
Gîrtofan, 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 J) din Regulamentul Disciplinar al FRAS.

Pentru a decide astfel, Comisia a apreciat că în cuprinsul Deciziei nr. 7 /17.06.2022 a CCS este
detaliată pe larg întreaga situație de fapt care a stat la baza săvârșirii abaterii disciplinare. Este fără niciun
fel de dubiu că pilotul Dan Gîrtofan a forțat intrarea pe probă, ignorând semnalele oficialilor din posturi.

Astfel pilotul Dan Gîrtofan a dorit să parcurgă proba pentru a efectua recunoașterile, deși
programul acestora se încheiase. De altfel, după cum rezultă din cuprinsul acestei Decizii, chiar
Directorul adjunct de concurs care s-a aflat în Start Shakedown a declarat că a oprit echipajul întrucât
proba era în curs de securizare și că nu i se acordă permisiunea de a intra pe probă.

Mai mult de atât, responsabilul de Securitate Spectatori a declarat că după ce intrase pe probă
cam 50 de m, a fost ajuns din urmă de autovehiculul condus de pilotul Dan Gîrtofan.
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Prin urmare, este deosebit de clar că pilotul Dan Gîrtofan a ignorat indicațiile și semnalizările
oficialilor cursei.

Domnul Dan Gîrtofan activează în sportul auto de foarte mult timp, fiind un sportiv de top și un
pilot reprezentativ al FRAS, astfel încât el trebuie să fie un exemplu pentru toți cei care practică sportul
auto. Nesocotind semnalele oficialilor cursei și încălcând regulamentele domnul Dan Gîrtofan a dat un
exemplu negativ celorlalți piloți, acțiunea sa putând avea consecințe tragice.

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. Astfel, comisia a constatat că în speța de față sunt
întrunite cerințele prevăzute de art. 15 alin. 6 litera j) din Regulamentul Disciplinar al FRAS. Cu toate
acestea, procedând la individualizarea sancțiunii, membrii comisiei apreciază că scopul sancțiunii
disciplinare poate fi atins și dacă cuantumul sancțiunilor aplicate este mai mic decât cel prevăzut în
regulamentul disciplinar, motiv pentru care spentru care Comisia de Disciplină va dispune sancționarea
sportivului Dan Gîrtofan cu amendă în cuantum de 500 de Euro și suspendarea acestuia pentru o perioadă
de 2 luni, de la data rămânerii definitive a hotărârii.

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

Admite sesizarea formulată împotriva sportivului Dan Gârtofan.
Dispune sancționarea sportivului Dan Gârtofan cu suspendare de 2 luni, de la data rămânerii

definitive a hotărârii și cu amendă în cuantum de 500 de Euro, în baza art. 15 alin. 6 litera j) din
Regulamentul Disciplinar al FRAS.

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