FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
COMISIA DE DISCIPLINĂ
HOTĂRÂREA NR. 1 / 2021
pronunțată azi 06 iulie la București

Comisia alcătuită din:
Președinte Dan Alexandru MICU
Membru Dan CODREANU
Membru Ciprian BURNAR
Membru Gheorghe VLAICU
Absent motivat:
Membru Bogdan FILCEA
În conformitate cu Statutul FRAS, Art. 32.3 Comisia de Disciplină a FRAS s-a întrunit online
marți, 06 iulie 2021 pentru a analiza sesizarea făcută de către domnul președinte FRAS Norris
Măgeanu, referitoare la modul în care domnul Marco Tempestini, reprezentant oficial al echipei
NRA și un membru important al comunității automobilistice, a făcut referiri în spațiul public la
adresa președintelui federației și a echipei de conducere.
S-au analizat postările publicate pe pagina de Facebook a domnului Marco Tempestini și
comentariile aferente postării din 28 aprilie. În cadrul acestor postări – comentarii, au fost
făcute referiri pro și contra la adresa președintelui și a conducerii FRAS. Au fost observate
referiri negative la adresa președintelui și a conducerii FRAS făcute de mai multe persoane.
Printre cuvintele jignitoare utilizate de domnul Marco Tempestini la adresa președintelui și a
conducerii FRAS s-au regăsit următoarele: „#pinochiocupalarie”, „sfidarea regulamentului nu
mai are măsură.... regulamentul sunt eu ..., sau poate noi...” și „Pinocchio ...”.
S-au analizat deciziile întocmite de FRAS în datele: 28 martie, 9 aprilie, 19 aprilie, 5 mai și 11
mai. De asemenea, au fost contactați telefonic domnii Norris Măgeanu și Ioan Badiu.
În baza Statutului Federației Române de Automobilism Sportiv, a Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Comisiei de Disciplină a FRAS, a Regulamentului Disciplinar FRAS,
COMISIA DE DISCIPLINĂ HOTĂRĂȘTE:
1. Ca urmare a actelor și lucrărilor efectuate în cauză, Comisia de Disciplină a stabilit
că fapta săvârșită de domnul Marco Tempestini constituie abatere disciplinară
prevăzută și sancționată de dispozițiile Art. 9 din Regulamentul Disciplinar: „ Art.9.… blamarea, denigrarea activității Federației, inclusiv a reprezentanților săi, a
membrilor comisiilor sportive sau federale, … insulta şi calomnia adresate prin orice

FRAS-CD-Hotărârea nr. 1 din 06 iulie 2021

Page 1

mijloace (în mod verbal direct … social-media, bloguri, … etc), nerespectarea
statutului, a regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor F.R.A.S. … de către membrii
afiliați (cluburi sportive, echipe, … reprezentanți legali ai acestora, … , organizatori,
etc.), … pot fi sancționate în plan disciplinar în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, Comisia de disciplina putând aplica una din sancțiunile
prevăzute la … Art. 11, în funcție de gravitatea faptei și a efectelor ei.” Prin
raportare la dispozițiile regulamentare sus menționate, se sancționează domnul
Marco Tempestini cu avertisment.
2. Se amintește tuturor celor implicați în competițiile FRAS să recurgă la căi legale
pentru remedierea și clarificarea oricăror aspecte referitoare la activitățile în care
sunt implicați.
3. În caz de recidivă, domnul Marco Tempestini va suporta penalizări mai aspre
prevăzute în regulament.
4. Hotărârea Comisie de Disciplină poate fi atacată la Comisia de Apel, în maximum
48 de ore de la publicare.
5. Hotărârea Comisiei de Disciplină va fi publicată pe site-ul www.fras.ro

Data publicării: 06.07.2021

Semnături:
Președinte Dan Alexandru MICU

........................

Membru Dan CODREANU

........................

Membru Ciprian BURNAR

........................

Membru Gheorghe VLAICU

........................
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