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Pronunţată azi 17.10.2022 la Bucureşti

Pe rolul Comisiei de Disciplina se află înscrisă soluţionarea sesizării având numărul de
înregistrare 4907/21.07.2022, sesizare formulată de către domnul Măgeanu Norris Marcu – Președintele
FRAS, împotriva domnului Sergiu Sebastian Itu 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 denigrat atât
activitatea organizatorului Raliului Bucovinei cât și a FRAS, incitând membrii grupului la comentarii
licențioase.

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, precum si in data de 17.10.2022.

Înainte de începerea dezbaterilor, domnul Dan Codreanu, în calitate de membru al comisiei, a
declarat că se abține de la judecarea acestei spețe, întrucât a avut și calitatea de organizator al Raliului
Bucovinei.

Membrii comisiei au luat act de cererea de abținere, soluționarea speței urmând a fi făcută de
ceilalți membri prezenți, domnul Dan Codreanu nemaiparticipând la dezbateri.

În urma analizei sesizării formulate și a planșei foto atașate acesteia, a raspunsului formulat de
sportivul intimat pe mail , membrii comisiei au hotărât că nu se impune suplimentarea probelor
administrate, urmând a soluționa sesizarea în baza înscrisurilor existente.

În urma analizei documentelor, comisia constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare cu privire la
sancționarea sportivului Sergiu Sebastian Itu, 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, ținând cont de faptul că sportivul este campion național en titre, de
influența pe care postarea publică o poate avea asupra celorlalți sportivi, sponsori și a tinerilor care doresc
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să practice sporturi auto, s-a produs o gravă atingere imaginii FRAS și a competițiilor organiate de către
aceasta, fapt care poate avea consecințe negative pe viitor.

De asemenea membrii comisiei au constatat că postarea nu a fost făcută la cald ( în timpul
raliului) ci la o zi după desfășurarea acestuia. Chiar dacă ulterior postarea a fost ștearsă, impactul negativ
al acesteia a rămas, ea devenind virală printre membrii grupului. Fiind un sportiv de top în cadrul FRAS
domnul Sergiu Sebastian Itu, în situația în care ar fi avut nemulțumiri cu privire la modul în care a fost
organizat raliul Bucovinei sau cu privire la activitatea FRAS, ar fi trebuit să urmeze procedura statutară și
să reclame aceste aspecte negative organelor din cadrul FRAS cu atribuții în domeniu.

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 Sergiu Sebastian Itu 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.
4907/21.07.2022, împotriva sportivului Sergiu Sebastian Itu.

Dispune sancționarea sportivului Sergiu Sebastian Itu 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, 17.10.2022

Luigi PÎRȘU – Președinte
Bogdan Filcea – Membru
Gheorghe Vlaicu – Membru
Dan Codreanu - Membru


