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Bogdan Filcea – Membru
Gheorghe Vlaicu – Membru

Pronunţată azi 12.10.2022 la Bucureşti

Comisia de Disciplină a primit din partea secretariatului FRAS procesul verbal privind
desfășurarea etapei întâi CNIA, CNSS și CNVE – trofeul Ploiești, din data de 14/15 mai 2022. În
cuprinsul acestui proces verbal există o mențiune cu privire la un incident în care a fost implicat sportivul
Pietta Alessandro, care în ziua de sâmbătă, la antrenamente, a scăpat mașina de sub control, imediat după
sosire, lovind în partea din dreapta față o alta mașină ( marca Seres) poziționată prima pe partea dreapta în
parcul service. Se mai menționează că a doua zi sportivul Pietta Alessandro nu a mai luat startul.

A mai fost trimisă și o captură video cu incidentul.
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 din nou in data de 12.10.2022
pentru audierea organizatorului competitiei.

În urma analizei documentelor primite și a înregistrării Comisia constată că chiar dacă a existat un incident
la această competiție, totuși lipsește actul de sesizare al comisiei, astfel cum acesta este definit de art. 21 din
Regulamentul Disciplinar și în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3 b), respectiv niciun oficial, sportiv sau club
sportiv nu a sesizat Comisia deDisciplină.

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

Dispune scoaterea de pe rol a cauzei întrucât lipsește actul de sesizare, respectiv plângerea
formulată de către persoana vătămată, alți membri, sportivi sau oficiali 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


