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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV 

COMISIA DE DISCIPLINĂ 

 
HOTĂRÂREA NR. 3 / 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 conform Procesului Verbal al etapei I, din 

Mangalia, din 21 – 22 mai 2021 a Campionatului Național de Super Rally 2021, prin care se 

trimite spre analiză pentru injurii adresate oficialilor cazul concurentului 25, domnul Dragoș 

Dinu.  

 

În scopul soluționării cazului au fost analizate înregistrări video disponibile pe internet. 

 

De asemenea, le-au fost solicitat prin telefon câte un punct de vedere asupra evenimentului 

analizat domnilor: Adrian Chiru, Ioan Badiu și Dragoș Dinu.    

 

În analiza efectuată, s-a luat în considerare și HOTĂRÂREA NR. 12 din 22 noiembrie 2018 în 

urma sesizării făcute de doamna Cristiana Oprea, sportiv licențiat FRAS în 2018 ca pilot de 

raliu, prin care se aducea la cunoștință Comisiei de Disciplină comportamentul indisciplinat al 

sportivului Dragoș Dinu prin discuții jignitoare la adresa petentei în mediul online. 

 

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 Dragoș Dinu constituie abatere disciplinară prevăzută 

și sancționată de dispozițiile Art. 15, alin. (6), lit. c) din Regulamentul Disciplinar:  

„manifestări injurioase, agresive, ... asupra unui oficial, arbitru … , indiferent de 

loc, argumente sau condiţii; se sancţionează cu suspendare de pana la 6 luni de la 
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data rămânerii definitive a sancțiunii şi amendă în sumă de pana la 1000 euro;” 

Prin raportare la dispozițiile regulamentare sus menționate și având în vedere 

starea de recidivă a pilotului, se sancționează domnul Dragoș Dinu cu suspendare 

de o lună și amendă de 750 de euro.  

2. În caz de recidivă, sportivul va suporta penalizări maxime prevăzute în regulament.  

3. Hotărârea Comisie de Disciplină poate fi atacată la Comisia de Apel, în maximum 

48 de ore de la publicare. 

 

4. 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  ........................ 

     

     

     

     

http://www.fras.ro/

