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HOTĂRÂREA NR. 5/2021

A

COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Alcătuită din:

Daniel Victor Cornea – Președinte

Dan Codreanu – Membru

Bogdan Filcea – Membru

Ciprian Burnar – Membru

Gheorghe Vlaicu – Membru

Pronunţată azi 15.10.2021 la Bucureşti

Pe rolul Comisiei de Disciplină se află înscrisă soluţionarea sesizării
transmise de către Comisia de Competiții prin Decizia nr. 18/04.08.2021 privind
cazurile copilotului Sebastian Itu (echipajul cu numărul de concurs 81) și ale
pilotului Dan Gîrtofan (echipajul cu numarul de concurs 2) din cadrul Raliului
Sibiului, etapa a VII-a din cadrul Campionatului Național de Raliuri Betano,
competiție desfășurată în perioada 31 iulie – 1 august 2021.
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Comisia de Disciplină a fost sesizată de către Comisia de Competiții, în baza
deciziei nr. 18/04.08.2021 cu privire la comportamentul pretins neadecvat al celor
doi piloți în CO 8B, respectiv comandamentul cursei.

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 29.09.2021 ora 18, prin audioconferinţă,
pentru soluționarea acestei sesizări, fiind prezenți Daniel Victor Cornea –
Președinte și membrii Dan Codreanu, Ciprian Burnar și Gheorghe Vlaicu, lipsă fiind
domnul Bogdan Filcea. Se constată că este întrunit cvorumul necesar desfășurării
acestei ședințe.

Pentru lămurirea situației de fapt, membrii comisiei au hotărât că se
impune audierea domnului Adrian Chiru – președintele Comisiei de Competiții, a
domnului Valenaș Florin și a domnului Negrea Adrian, arbitri în cadrul acestei etape
de campionat și care s-au aflat la CO 8B, respectiv comandamentul cursei în
momentul în care s-ar fi produs pretinsele fapte disciplinare.

Domnul Adrian Chiru a relatat comisiei ceea ce cunoștea dânsul cu privire la
aspectele sesizate, menționând că, la dosarul cursei nu există niciun fel de plângere
/ sesizare din partea vreunui oficial cu privire la comportamentul neadecvat al
copilotului Sebastian Itu (echipajul cu numărul de concurs 81) și ale pilotului Dan
Gîrtofan (echipajul cu nr. de concurs 2) din cadrul Raliului Sibiului, etapa a VII- a.

Pentru a se lămuri pe deplin, membrii comisiei au audiat și pe domnul
Valenaș Florin, arbitru în cadrul acestei etape. Acesta a relatat că cei doi concurenți
au avut la un moment dat niște vociferări, fără a fi adresate cuiva anume, dar a
apreciat că acestea sunt normale ținând cont tensiunea existentă însă în limite
normale, ținând cont și de starea de tensiune din concurs.
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Întrucât domnul Negrea Adrian arbitru în cadrul acestei etape – CO 8A -, nu
a putut fi contactat în aceeași zi, membrii Comisiei de Disciplină au considerat că se
impune audierea și a acestui arbitru, motiv pentru care au amânat soluționarea
acestei spețe.

La data de 30.09.2021 printr-un răspuns comunicat domnului Burnar
Ciprian, domnul director sportiv Alin Duţă a arătat că pilotul Gîrtofan Dan a venit în
comandament să ceară explicații și având un temperament mai impulsiv a avut un
ton ridicat, fără să jignească sau să înjure pe cineva. Din acest motiv domnul Duţă
nu a înțeles să depună vreo plângere / sesizare cu privire la domnul Dan Gîrtofan,
în procesul verbal nefiind consemnat nimic cu privire la comportamentul acestui
pilot.

Nemaifiind alte probe de administrat, membrii comisiei s-au reunit din nou
în ședință în data de 15.10.2021, în aceeași componență, tot în sistem online,
pentru a analiza și hotărî cu privire la sesizarea primită.

În urma analizei dosarului cursei, a declarațiilormartorilor audiați, comisia urmează
să respingă contestaţia canefondată.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 6 din Regulament, este considerată
încălcare disciplinară orice altă faptă denatură disciplinară ....probate după caz cudeclarații
scrise, audio, sau de altă natură, iar la literele a) – u) sunt enunțate faptele care constituie
abateri disciplinare și carepot fi sancționate.

Ori, în speța supusă analizei, din probatoriul administrat nu rezultă de nicăieri că
ne-amafla în prezența unei astfel de fapte.

Mai mult de atât, Comisia de Disciplină constată că pretinsul comportament
necivilizat al domnilor Itu și Gîrtofannua fost sesizat de niciun oficial al cursei, astfel încât să
poată fi verificat dacă există saunu o abatere disciplinară. De asemenea se constată că nu a
fost respectată nici procedura de sesizare, procedură reglementată de art. 20 și 23 din
RegulamentulDisciplinar.
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Pentru aceste motive, Comisia de Disciplină, în unanimitate hotărăşte:

Respinge ca nefondată sesizarea primită ca urmare a Deciziei nr.
18/04.08.2021 cu privire la comportamentul neadecvat al copilotului Sebastian Itu
(echipajul cu numărul de concurs 81) și ale pilotului Dan Gîrtofan (echipajul cu
numarul de concurs 2) din cadrul Raliului Sibiului, etapa a VII-a din cadrul
Campionatului Național de Raliuri Betano, competiție desfășurată în perioada 31
iulie – 1 august 2021.

Cu drept de apel în două zile lucrătoare de la data publicării.

Pronunțată azi, 15.10.2021.

Comisia de Disciplină:

Daniel Victor Cornea - Preşedinte ..................................

Dan Codreanu - Membru ..................................

Bogdan Filcea - Membru ...........Absent............

Ciprian Burnar - Membru ..................................

Gheorghe Vlaicu - Membru ..................................


