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Federația Română de Automobilism Sportiv 

    REGULAMENT DISCIPLINAR 

 

Modificat si validat prin Hotarare a Consiliului Federal 

in data de 23..11.2016 

  

1. Art.1.- Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS) emite prezentul 

Regulament disciplinar, ţinând seama de prevederile Codului Sportiv 

Internaţional (CSI) al Federaţiei Internaţionale a Automobilului, Statutului şi 

regulamentelor Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.    

2. Art.2.- Incălcarea prevederilor prezentului regulament, a regulamentelor FIA, a 

regulamentelor şi normelor emise de către Federaţia Română de Automobilism 

Sportiv, a regulamentelor particulare ale competiţiilor de automobilism sau a 

normelor de fairplay sportiv conduce la sancţionarea oricărei persoane fizice sau 

juridice (structură sportivă afiliată, sportivi, reprezentanti legali, oficiali, arbitri, 

organizatori, etc.) implicată în activităţile respective. 

3. Art.3.- Autoritatea disciplinară se exercită deplin şi legitim potrivit: 

 (1) delegării de competenţe în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educatiei 

Fizice si Sportului, privind exercitarea de către FRAS a dreptului de 

supraveghere şi control a structurilor sportive cu secţii de automobilism şi a 

asociaţiilor judeţene de automobilism; 

 (2) Statutului şi Regulamentului disciplinar al federaţiei. 

4. Art.4.- Autoritatea disciplinară se exercită asupra oricărei categorii de persoane 

fizice sau juridice, care participă direct sau indirect la competiţiile 

automobilistice intr-o calitate oficiala in raport cu FRAS sau care activează în 

sportul automobilistic, în limitele legii, Statutului şi a Regulamentului disciplinar 

F.R.A.S.  

-Autoritatea disciplinară se exercită la locul de desfăşurare a unei competiţii de 

catre conducerea cursei ( Colegiul Comisarilor Sportivi, Comisia Sportiva a 

competitiei ) şi concomitent sau ulterior unei competiţii, de catre Comisia de 
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Disciplină a F.R.A.S., de catre Comisia de Apel şi de catre Adunarea Generală, 

după caz, în limita dispoziţiilor legale, a competenţelor delegate şi a 

prevederilor Statutului şi a regulamentului disciplinar al F.R.A.S. 

5. Art.5.- Nu intră sub incidenţa regulamentului disciplinar şi nu sunt considerate 

sancţiuni (disciplinare) penalizările legate de încălcări ale regulilor sportive ale 

unei competiţii, de genul abaterilor de la traseul impus, întârzierilor în controale 

orare, neconformităţilor tehnice ale automobilelor de competiţie şi altele 

asemenea. Penalizarile sunt de competenta Comisiei de competitii a FRAS. 

6. Art.6.- Puterea disciplinară dă titularilor legitimi menţionaţi la art.4, alin.2, 

facultatea de a investiga, judeca şi după caz, de a sancţiona persoanele fizice 

sau juridice în culpă. 

7. Art.7.- Modalităţile de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin: 

 a. un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător specificului activităţii 

federaţiei, gradat în funcţie de gravitatea faptelor si a eventualei recidive; 

b. diferenţierea graduală a faptelor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni 

pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, 

interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului 

comiterii faptei in cauza. Eventuala penalizare (de ordin sportiv) şi 

sancţionarea (disciplinară) pentru aceeaşi faptă nu este considerată “dublă 

sancţiune”. Penalizarea are doar rolul de restabilire a corectitudinii 

clasamentului, iar sancţiunea reprezintă măsura corecţională pentru fapta 

comisă. 

 c. cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea 

făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii; 

 d. competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea 

sancţiunii; 

 e. garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva 

sancţiunilor aplicate. 
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8. Art.8. - La propunerea Consiliului federal, Adunarea generală aprobă 

Regulamentul disciplinar.  

Propunerile de modificare impuse de realitatea competitionala, corelarea 

Regulamentului disciplinar relativ cu legislaţia în vigoare şi cu Statutul FRAS 

care se impun pe perioada dintre două Adunări Generale, sunt de competenţa 

Comisiei de Disciplină. Modificările, validate de Consiliul Federal, se aplică de la 

data precizată în hotărâre, urmând a fi ratificate în următoarea şedinţă de 

Adunare Generală. 

9. Art.9.- În conformitate cu dispoziţiile în vigoare, comportamentul nesportiv, 

blamarea, denigrarea activităţii Federaţiei, incusiv a reprezentanților săi,  a 

membrilor comisiilor sportive sau federale, a membrilor afiliati persoane juridice 

sau fizice, insulta şi calomnia adresate prin orice mijloace ( in mod verbal direct, 

în presă, la radio, social-media, bloguri, tv, etc), nerespectarea statutului, a 

regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor F.R.A.S. precum si a normelor de 

fairplay sportiv de către membrii afiliaţi (cluburi sportive, echipe, sportivi, 

tehnicieni, reprezentanti legali ai acestora, arbitri, oficiali, organizatori,etc), 

precum şi de către oricare alti imputerniciti FRAS pot fi sancţionate în plan 

disciplinar în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Comisia de 

disciplina putand aplica una din sanctiunile prevazute la Art. 10 sau Art. 11, in 

functie de gravitatea faptei si a efectelor ei. 

10. Art.10.-  Măsurile disciplinare (sanctiunile) aplicabile structurilor sportive 

afiliate (persoane juridice) sunt: 

 a. avertisment; 

 b. vot de blam; 

c. amendă; 
d. descalificare; 

 e.suspendarea dreptului organizării competiţiilor automobilistice; 

 f.suspendarea temporară a dreptului de participare în competiţii ; 

 g.suspendarea drepturilor de membru afiliat pe perioade determinate; 

 h.excluderea (din federaţie); 
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11. Art.11.- Măsurile disciplinare (sanctiunile) aplicabile persoanelor fizice 

(conducatori de club, de echipa, sportivi sau reprezentanti legali ai acestora, 

arbitri, tehnicieni, arbitrii, oficiali, etc.) sunt: 

 a. avertisment; 

 b. vot de blam; 

c. amendă; 

d. descalificare; 

 e. suspendarea din activitate pe o perioadă determinată sau nedeterminată; 

 f.suspendarea din funcţia deţinută în activitatea automobilistică pe o perioadă 

determinată sau nedeterminată;          

 g.excluderea ( din federaţie) 

 h.declararea „ personna non grata ”- persoană neagreată în structurile sau 

activitatile automobilistice ale FRAS. 

12. Art.12.- Competenţele de a investiga, a judeca şi de a sancţiona persoanele 

fizice sau juridice în culpă revin, după caz: 

 a. entitatilor FRAS în a căror competenţă delegată cade fapta săvârşită, pentru 

sancţiunile prevăzute la Art. 10, pct. a) – c), e) şi Art. 11, pct. a) – d) 

b. b. pentru sancţiunile prevăzute la Art. 10, lit. d) si f) şi Art. 11, lit. e), Consiliul 

Federal are competenta după cum urmează: Comisia de Disciplină a F.R.A.S. se 

sesizează din oficiu sau este sesizata conform prezentului Regulament şi 

audiază persoanele fizice sau  împuterniciţii structurii sportive în cauză. În baza 

hotărârii Comisiei de Disciplină sau în baza hotărârii definitive şi irevocabile a 

Comisiei de Apel, Consiliul Federal propune Adunarii Generale suspendarea 

structurii sportive respective din drepturile de membru afiliat , cu majoritatea 

de şase din nouă voturi posibile.  

c. Adunării generale, la propunerea Comisiei de disciplina, avizata de Consiliul 

federal, pentru sancţiunile prevăzute la art.10, lit. g) şi art. 11, lit. f) şi g). 
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13. Art.13.- Instanţele la care pot fi atacate cu apel sancţiunile aplicate prin 

hotărârile persoanelor sau comisiilor abilitate, sunt: 

a) Comisia de apel;  

b) Adunarea generală. 

14. Art.14.- În condiţiile prevederilor prezentului regulament, a Statutului şi a 

celorlalte reglementari, F.R.A.S. este singura instanţă abilitata să judece 

diferendele ce pot apărea in activitatea sportiva automobilistica, legate de 

aplicarea prevederilor Statutului şi a regulamentelor in vigoare. 

15. Art.15.- ÎNCĂLCĂRI disciplinare ale prevederilor regulamentelor naţionale şi 

internaţionale pot fi următoarele (dar fara a se limita doar la acestea): 

 (1) Incercarea de coruperea/influentare exercitată de către sportivi sau 

reprezentantii acestora, şefi de club sau de echipă, mecanici, organizatori, alti 

oficiali, etc., asupra unor oficiali/arbitri ai unei competiţii, respectiv incercarea 

de a-i induce in eroare pe acestia prin orice mijloace, inclusiv prin fals si uz de 

fals, se sancţionează cu suspendarea până la 12 luni de la data ramanerii 

definitive a sanctiunii. 

 (2) Orice manevră sau actiune comisă intenţionat de un pilot sau reprezentantul 

legal, echipaj, arbitru, organizator, mecanic, etc., pentru a împiedica un pilot 

sau un echipaj să ia startul, să-şi continue traseul sau ajunga la linia de sosire, 

impiedicand lupta sportiva corecta, se sancţionează cu amendă de pana la 2000 

de euro şi suspendare de până la 6 luni de la data ramanerii definitive a 

sanctiunii pentru oricare din cei mentionati mai sus, după caz. 

 (3) Favorizarea unui sportiv/echipaj, intentionat sau nu, chiar si din neglijenta 

unui oficial al competitiei, să ia startul cu un automobil necorespunzător tehnic 

se sancţionează cu suspendare de până la 12 luni de la data ramanerii definitive 

a sanctiunii. 

 (4) Acceptarea de către un arbitru sau un alt oficial/angajat a unei oferte 

neregulamentare de orice fel, pentru a favoriza un sportiv sau o echipă, se 

sancţionează cu excluderea din federaţie sau declararea ca „personna non 

grata”. 

 (5)Orice activitate neloială, nesportiva, incorecta sau neregulamentara de 

natură să compromită corectitudinea luptei sportive sau alterarea clasamentelor 

se sancţionează, in functie de gravitatea faptei si impactul/efectele ei, cu 
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suspendare, amenda, pana la excluderea din federaţie sau declararea ca 

„personna non grata”; aprecierea, judecarea si sanctionarea faptelor apartine 

exclusiv Comisiei de disciplina. 

 (6)Oricare altă faptă de natura disciplinara prin care se încalcă prevederile regu-

lamentelor specifice, ale regulilor de comportament civilizat şi fair-play, probate, 

după caz, cu declaratii scrise,audio video sau de altă natură, astfel: 

 a.- injurii, insulte, gesturi obscene sau nepoliticoase între sportivi sau 

reprezentanii lor legali, arbitri, oficiali, mecanici, reprezentanti ai cluburilor 

sportive, oricare altă persoană implicată în activitatea sportivă sau adresate de 

către una din aceste categorii, celorlalţi, se sancţionează cu suspendare de până 

la 3 luni de la data ramanerii definitive a sanctiunii şi amendă în sumă de 500 

euro;  

 b.- comportament necivilizat în zonele unde au loc activităţi oficiale sau conexe 

unei competitii(secretariat, verificare tehnică, parc tehnic, parcari, facilitati 

cazare, tribune spectatori, etc), se sancţionează cu amendă în sumă de până la 

1000 euro; 

 c.- manifestări injurioase, agresive, amenintatoare sau violente asupra unui 

oficial, arbitru sau sportiv, reprezentant, organizator, alti participanti la 

activitatea sportiva, inclusiv spectatori, indiferent de loc, argumente sau 

condiţii; se sancţionează cu suspendare de pana la 6 luni de la data ramanerii 

definitive a sanctiunii şi amendă în sumă de pana la 1000 euro; 

  d.- încercarea de a determina un sportiv sau o echipă să nu participe la o 

competiţie, sau să participe dar sa nu-şi apere poziţia la adevărata valoare, in 

mod corect; se sancţionează cu suspendare de până la 6 luni  de la data 

ramanerii definitive a sanctiunii şi amendă în sumă de pana la 1000 euro; 

 e.-incercarea de participare a unui sportiv sau echipa intr-o competitie cu alt 

scop decat cel competitional, respectiv pentru influentarea neloiala a 

clasamentului in favoarea sau in detrimentul altor sportivi, echipe sau cluburi, 

prin orice mijloace; se sanctioneaza cu suspendare de pana la 6 luni de la data 

ramanerii definitive a sanctiunii si amenda de pana la 1000 euro; 
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f.- înregistrarea de date false în documentele competiţiei sau incercarea de  de 

inducere in eroare a oficialilor prin orice mijloace, prin fals, uz de fals, utilizarea de 

componente neconforme cu fisele de omologare sau cartilor tehnice, alte actiuni 

care incalca regulamentele sau deciziile FRAS (răspunderea aparţine 

sportivului/echipajelor şi conducătorului echipei respective, arbitrilor sau 

organizatorilor, după caz); se sancţionează cu excludere din concurs şi 

suspendare de până la 3 luni de la data ramanerii definitive a sanctiunii   sau 

excluderea din federaţie a arbitrilor, oficialilor, organizatorilor care 

permit/acceptă in mod constient asemenea fapte. 

 g.- încercarea de a participa la un concurs fără viză medicală valabilă la zi sau 

în perioada suspendării sau excluderii, ori inducerea în eroare a oficialilor FRAS 

cu ocazia licenţierii, transferului, afilierii sau inscrierii intr-o competitie; se 

sancţionează cu amendă în sumă de pana la 1000 euro şi refuzul 

startului/afilierii/eliberării licenţei/transferului şi suspendare de până la 3 luni de 

la data ramanerii definitive a sanctiunii.  

h.-incercarea de participare sau participarea la o competitie cu echipament sau 

cu un autovehicul cu componente tehnice sau de securitate modificate, sau 

inlocuit integral, dupa obtinerea validarii de catre oficialii tehnici in vederea 

inscrierii intr-o competitie; se sanctioneaza cu suspendarea sportivului si/sau a 

echipei, a mecanicilor sau conducatorii echipei, etc, de pana la 6 luni de la data 

ramanerii definitive a sanctiunii si amenda de pana la 1000 euro. 

 i.- participarea  la  un  concurs sub influenţa alcoolului, a drogurilor  sau sub do-

paj; sancţiunea se aplică simultan si similar şi echipei din care persoana 

respectiv face parte; sancţiunea aplicată persoanei găsită într-o asemenea 

situaţie va fi excluderea  din concursul respectiv, suspendare de minim 6 luni de 

la data ramanerii definitive a sanctiunii si pana la excludere din activitatea 

sportiva, amenda în valoare de 1000 de euro şi înaintarea cazului Comisiei 

medicale a FRAS.  

Dovada pentru aceste cazuri se poate face și prin testare directă, respectiv 

control alcoolscopic sau doping în orice moment pe parcursul competitiei, decisă 
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de către CCS/Comisia sportivă a competiției sau Comisia medicală FRAS. 

Aceeaşi pedeapsă i se aplică şi persoanei care refuză să se prezinte la testare, 

control alcoolscopic sau doping; 

 j.- pilotarea în competiţie sau in zona competitiei a unui autovehicul intr-un mod 

care pune în pericol siguranţa celorlalti sportivi, a arbitrilor, a spectatorilor, sau 

care deranjează pe ceilalţi sportivi, se sancţionează cu suspendarea până la 4 luni 

de la data ramanerii definitive a sanctiunii si  amendă de până la 1000 de euro.  

 k.- refuzul sportivului de a se prezenta la una din verificările tehnice ale 

competiţiei sau incercarea de a ascunde/disimula iregularitati tehnice sau de 

Securitate, sau incercarea de a insela oficialii tehnici; se sancţionează cu 

descalificarea din concurs si amenda de pana la 500 euro.; 

 l.- greşeli de arbitraj, de natura sa afecteze direct sau indirect clasamentul 

competitiei; se sancţionează cu suspendare pana la 6 etape luni de la data 

ramanerii definitive a sanctiunii şi diminuarea cu 50 % a drepturilor de arbitraj 

la respectiva competitie; 

 m.- nerespectarea sau încălcarea prevederilor cuprinse în fişa postului de 

arbitraj sau depăşirea competenţelor; se sancţionează cu suspendare de pana la 

6 luni de la data ramanerii definitive a sanctiunii şi diminuarea cu 50 % a 

drepturilor de arbitraj la respectiva competitie; 

 n.- participarea unui sportiv/echipaj, arbitru, oficial sub orice formă la un concurs 

automobilistic national, indiferent de natura acestuia, care nu a fost autorizat sau 

avizat de FRAS si este considerat ilegal raportat la legislatia in vigoare,  

se sancţionează cu suspendare de până la 6 luni de la data ramanerii definitive a 

sanctiunii și amendă de 500 de euro; 

 o.- participarea unui arbitru activ la orice fel de concurs în calitate de pilot, copi-

lot, mecanic,  conducător  de  echipă, etc, duce la suspendarea acestuia în anul 

competițional respectiv; 

 p.- pierderea sau deteriorarea  materialelor puse la dispoziţie unui oficial de 

catre organizator sau FRAS, se sancţionează astfel: 
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 - prima abatere : avertisment şi recuperarea valorică a materialelor respective; 

- a doua abatere : suspendare până la 3 luni de la data ramanerii definitive a 

sanctiunii şi recuperarea valorică a materialelor respective; 

 r.-participarea unui arbitru la o abatere disciplinara, de care ia la cunostinta si 

fără a acţiona pentru oprirea sau demascarea ei, se sancţionează cu excluderea 

din federaţie sau declararea ca „personna non grata”.; 

s.-oricare alta fapta de natura disciplinara a membrilor afiliati sau neafiliati 

FRAS, persoane fizice sau juridice sau imputerniciti ai acestora, precum si a 

oricarui oficial al FRAS, chiar nespecificata in prezentul Regulament, dar 

semnalata Comisiei de disciplina, se va judeca de aceasta in baza legii, a 

reglementarilor specifice, a regulilor sportive de fairplay. 

Comisia poate judeca aceste fapte si aplica sanctiuni in baza Art. 20 in functie 

de relevanta/gravitatea/impactul faptelor, in spiritul prezentului regulament. 

16. Art.16.- ABATERILE menţionate la art. 15 sau cele nespecificate, de natura 

disciplinara, sunt analizate/judecate/sancţionate de către: 

 (1) Colegiul Comisarilor Sportivi/Comisia sportiva a competitiei – 

sancțiuni cu efecte exclusiv pentru competiția la care CCS/CS a fost 

delegat și unde au fost constatate abaterile; 

(2) Comisia națională a disciplinei sportive automobilistice de profil  

(care poate emite doar opinii de specialitate ); 

(3) Comisia de disciplină; 

(4) Comisia de apel; 

17. Art.17.- (1) In funcţie de gravitatea abaterii, se pot aplica următoarele tipuri de 

SANCŢIUNI (conform Art.153 CSI, Art. 10, 11 şi 19 din prezentul regulament), 

definite mai jos: 

a.- avertisment  

 b.- vot de blam; 

 c.- amendă; 
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d.- suspendare;  

e.- descalificare. 

 e. - excludere; 

g.- declararea ca “ personna non grata “. 

  (a) Avertismentul  reprezintă dezaprobarea scrisă sau verbală adresată 

exclusiv persoanei fizice/ juridice față de acţiunea neregulamentară/fapta de 

natură disciplinară sesizată, pentru evitarea recidivei disciplinare. 

 (b) Votul de blam reprezintă dezaprobarea scrisă adresată public, fata de 

acţiunea neregulamentara/fapta de natură disciplinară a persoanei fizice/juridice 

care a comis abaterea, pentru evitarea recidivei disciplinare.  

 (c)Amenda se poate aplica oricărei persoane fizice sau juridice angajate oficial 

intr-o activitate de automobilism sportiv şi constă în obligarea celui care a comis 

abaterea (art. 154 CSI şi prezentul regulament) la plata unei sume de până la 

2000 euro, platibila in lei, la cursul de schimb al BNR la data facturarii. Amenzile 

trebuie achitate în interval de 48 de ore de la data ramanerii definitive  a 

deciziei, Intârzierea plăţii peste acest termen antreneaza o suspendare 

automata a celui sancţionat până la achitarea acesteia (a s rt. 157 CSI), 

urmand ca dupa expirarea unei perioade de 1 an de la data ramanerii definitive  

a deciziei si neplata amenzii se se produca excluderea din FRAS, conform 

Statutului. 

 (d) Suspendarea reprezinta suprimarea temporară a dreptului de participare a 

celui în cauză la orice activitate sportiva automobilistica(art. 159 CSI). Cel 

suspendat va remite licenţa (legitimaţia) sa la FRAS, care o va restitui respec-

tivului la expirarea perioadei suspendării (art. 160 CSI). 

(e) Descalificarea este excluderea din competitie si este o decizie a CCS/Comisiei 

sportive a competitiei, care presupune eliminarea sportivului din respectiva 

competitie( etapa ), scoaterea din clasamente si neacordarea punctelor aferente. 

(f) Excluderea este decizia Adunarii Generale si inseamna excludere din 

activitatea competitionala/automobilistica, respectiv excluderea din Federatie, la 
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propunerea Comisiei de disciplina, avizata de CF. 

(g)Personna non grata este decizia Adunarii Generale, luata la propunerea 

Comisiei de disciplina, avizata de CF si inseamna interdictia definitiva aplicata  unei 

persoane de a mai activa in oricare activitate FRAS, cu pierderea automata a 

oricarui drept relativ la FRAS. 

18. Art.18.- COMPETENŢA în aplicarea sancţiunilor este următoarea: 

 (1) Colegiul Comisarilor Sportivi/Comisia sportivă a competiției poate 

aplica, pentru abaterile disciplinare constatate în concursul respectiv, 

exclusiv urmatoarele sanctiuni: 

 a. avertisment; 

b. vot de blam; 

 c. amendă; 

 d. descalificare; 

 (2) Comisia de Disciplină şi Litigii poate aplica: 

 a. avertisment; 

b. vot de blam 

 c. amendă; 

d. descalificare; 

 e. suspendare; 

f. propunere de excludere din activitatea sportiva FRAS; 

 (3) Comisia de Apel, are competenţă generală, putând aplica oricare dintre 

sancţiunile prevăzute  la art. 10 sau 11. Hotărârile Comisiei de Apel sunt 

definitive si obligatorii.  

19. Art.19.- Pe lângă sancţiunea disciplinara propriu-zisă, aceasta mai atrage:  

 (1) concurentul care este exclus dintr-un concurs pierde orice drept asupra 

unei eventuale recompense decernate în timpul respectivului concurs 

precum şi taxa de înscriere; 
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 (2) publicarea sancţiunii si motivatiei sale, cu indicarea numelui 

persoanei/clubului, automobilului sau a mărcii care fac obiectul sanctiunii 

respective.  

20. Art.20.- SESIZAREA organelor jurisdicţionale enumerate la art. 16, se face 

după cum urmează: 

 (1) Colegiul Comisarilor Sportivi/Comisia sportiva a competitiei poate fi 

sesizata de: 

 a.-cluburi sportive, sefi de echipe, sportivi, pentru abateri privind concursul la 

care aceştia iau parte; sesizarea va fi însoțită de o cauțiune de 100 euro ( 

echivalent in lei, la cursul de schimb al BNR la data sesizarii ). 

 b.- de directorul competiţiei, oficiali sau arbitri pentru abateri constatate, sau ca 

urmare a unei reclamaţii primite, fara cautiune. 

c.- autosesizare, fara cautiune. 

 (2) Comisiile naționale ale disciplinelor sportive se pot sesiza: 

a.din oficiu ( autosesizare ), parcurgand traseul regulamentar de sesizare  a 

Comisiei de disciplina. 

  b.de către Colegiul Comisarilor Sportivi/Comisia sportivă a competiției sau de 

către sportivi și trebuie să emită, la cererea solicitanțior, exclusiv opinii de 

specialitate scrise referitoare la interpretarea şi aplicarea regulamentelor în 

situațiile reclamate. Petentul solicitant de opinie (cu excepția entităților FRAS) 

va achita o cauțiune de 100 euro( echivalent in lei la cursul de schimb al BNR la 

data sesizarii ). 
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 (3) Comisia de disciplină poate fi sesizată de: 

 a.- Clubul sportiv, sportivul sau arbitrul/oficialul nemulţumit de o hotărâre luată 

anterior de Colegiului Comisarilor Sportivi/Comisia sportivă a competiției, 

împotriva căreia acesta formulează o sesizare regulamentara în scris însoţită de 

cautiunea de 400 euro ( echivalent in lei la cursul de schimb al BNR la data 

sesizarii ) si a obținut în prealabil un punct de vedere scris al Comisiei naționale a 

disciplinei sportive de profil,  depunand documentația necesară. Exceptie de la 

plata cautiunii o fac oficialii/arbitrii FRAS.  

 b.- Clubul sportiv, sportivul sau arbitrul/oficialul care consideră că a fost lezat 

într-un fel prin orice declaraţie sau acţiune, de către o persoană implicată în 

activitatea sportivă de automobilism si care formulează o sesizare însoţita de 

cautiunea de 400 euro( echivalent in lei la cursul de schimb al BNR la data 

sesizarii ), inaintand si documentația necesară. Exceptie de la plata cautiunii o fac 

oficialii/arbitrii FRAS. 

 c.- Comisiile federale ale FRAS, comisiile nationale ale disciplinelor sportive, 

inclusiv Colegiul Comisarilor Sportivi/Comisia sportiva a unei competitii pentru 

abateri constatate în desfăşurarea activităţii lor sau in legatura cu aceasta. Fara 

cautiune. 

 d.- Membrii Consiliului Federal, sau din oficiu (autosesizare a Comisiei de 

disciplina), pentru orice situaţii rezultate din activitatea sportivă de automobi-

lism şi care ar cădea sub incidenţa prezentului regulament. Fara cautiune. 

 (4) Comisia de apel poate fi sesizată de cei nemulţumiţi de hotărîrea Comisiei de 

disciplină, împotriva acesteia putand formula un apel însoţit de plata cauțiunii de 

500 euro( echivalent in lei la cursul de schimb al BNR la data sesizarii ), si 

însoțită de documentația necesară, conform prezentului regulament, în termen de 

48 de ore de la data comunicării sanctiunii. Exceptie de la plata cautiunii o fac 

oficialii/arbitrii FRAS.  
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 a.-Comisia de apel poate respinge, modifica parţial sau total hotărârea Comisiei 

de disciplina sau poate pronunţa orice altă sancţiune prevăzută la Art.10 sau 

11; pentru buna fundamentare a unei decizii corecte, presedintele Comisiei de 

disciplina poate fi invitat sau poate solicita prezenta la sedinta Comisiei de apel, 

pentru a oferi detalii si clarificari. 

 b.-Hotărârea Comisiei de apel este definitivă şi executorie, neputând fi atacată 

în justiţie.  

21. Art.21.- Dreptul de a sesiza 

 (1) a.Dreptul de a sesiza îl au: concurenţii sau cluburile sportive prin 

reprezentanții legali,  arbitrii, Colegiul comisarilor sportivi/ Comisia sportiva a unei 

competitii și orice persoană oficială care desfașoară activitate în legătură directa cu 

competiția ; oficialii FRAS, comisiile nationale ale diferitelor discipline sportive sau 

comisiile federale pot în orice situaţie să acţioneze si din oficiu(prin autosesizare), 

chiar în cazul în care nu au fost sesizaţi anterior printr-o sesizare conform 

procedurii. 

b.Un petent care doreşte să adreseze o sesizare impotriva mai multor 

concurenti/competitori sau arbitrii/oficiali,etc, trebuie să prezinte tot atâtea 

sesizari individuale câţi subiecti sunt implicaţi în situaţia sesizata. 

c.Dreptul de a sesiza se poate exercita exclusiv cu respectarea prevederilor 

specifice ale prezentului Regulament, respectiv Art. 21 ( 2 ) si dovada platii 

cautiunii regulamentare, efectuata in conformitate cu nivelul de adresare a 

sesizarii. 
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  (2) Prezentarea sesizarii( continut, forma ) 

Sesizarile transmise organelor abilitate FRAS pentru a judeca si decide asupra 

faptelor de natura disciplinara, la orice nivel si provenind de la orice petent 

indreptatit, trebuie să conţină minim următoarele informaţii: 

a) Datele de identificare ale petentului: a) numele, prenumele, codul 

numeric personal, telefon şi adresa email și de corespondență, pentru 

persoane fizice, respectiv,  b) denumirea Clubului, CIS şi adresa, pentru 

persoanele juridice;  

b) Datele persoanei de contact( pentru reprezentantii legali ): număr de 

telefon, fax sau adresa de e-mail, adresa de corespondență; 

c) Calitatea în care se formulează sesizarea: sportiv, reprezentant legal al 

unei echipe, oficial/arbitru, presedinte CCS/Comisia sportiva a 

competitiei, presedinte de comisie nationala al unei discipline 

automobilistice presedinte a unei comisii federale, etc.,menționând 

numele competiției si momentul activității sportive în discuție ( denumire, 

dată, faza competiției, clasa, grupa etc) sau club sportiv, organizator etc. 

d) Precizarea(descrierea) clară a obiectului sesizarii: descrierea 

succintă a situației, contextul, consecintele negative directe pentru 

petent, impact asupra clasamentului,etc. si solicitarea exactă a 

pretențiilor. 

Documentarea sesizarilor transmise organelor abilitate FRAS, în condițiile 

Regulamentului Disciplinar și ale Statutului FRAS, trebuie să fie compusa din 

următoarele elemente, după caz: 

- Scrisoarea (sesizarea) petentului, având conținutul minim menționat mai sus, 

datata și semnată olograf – obligatoriu 

- Dovada platii cauțiunii stabilită pentru nivelul de adresare la FRAS – 

obligatoriu, dupa caz. 

- Declarații ale martorilor – dacă există 

- Dovezi Video sau Audio – dacă există 

- Alte probe relevante care susțin sesizarea– dacă există 
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Neprezentarea sesizarii in forma si cu continutul mentionate mai sus poate 

conduce la respingerea primirii sesizarii. 

 (3) Orice sesizare contra deciziilor unui judecător  (de start, sosire sau „de 

fapte”-banda) nu se ia în consideraţie (art. 149 pct. f  CSI). 

22. Art.22.- TERMENELE/DESTINATARUL la care se pot depune sesizarile la 

organele jurisdicţionale FRAS, sunt: 

  (1) Destinatarul sesizarilor 

 a.Sesizarile care se referă la o competiție trebuie să fie adresate directorului 

de concurs sau adjunctului său, dacă acesta a fost numit. În lipsa directorului 

de concurs sau a adjunctului acestuia, sesizarile vor fi adresate comisarilor 

sportivi/membrilor comisiei sportive ai competiției sau unuia dintre ei. 

Sesizarile adresate Colegiului Comisarilor Sportivi/Comisiei sportive a 

competiției de către sportivi/echipe sau arbitri/oficiali,etc, se vor depune în 

termenele prevăzute în CSI, art 171 , respectiv prezentul regulament; 

b. Sesizarile care se referă la alte activitati sportive sau conexe, in afara unei 

competitii, de natura disciplinara, se pot adresa direct Comisiei de disciplina, 

cu respectarea formatului si componentei sesizarii mentionate la Art.21(2). 

 (2) Termene limită pentru sesizare 

 a) O sesizare referitoare la înscrierea unui concurent trebuie să fie prezentată în 

termen de maximum două ore după închiderea si publicarea listei participantilor. 

 b) Sesizarile împotriva unui handicap, împotriva componenţei grupelor și/sau 

claselor, trebuie prezentate cel târziu cu o oră înaintea startului. 
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 c) Sesizarile împotriva deciziei unui comisar tehnic sau a unui oficial FRAS trebuie 

să fie prezentate de către cel interesat  în cel mult o oră  după luarea respectivei 

decizii.   

 d) Sesizarile împotriva unei erori sau a unei nereguli comise în timpul unui  concurs, 

împotriva neconformităţii automobilelor cu regulamentele aplicabile, etc, trebuie 

prezentate în maxim 30 de minute după momentul afişării clasamentului, în afara 

cazurilor în care comisarii sportivi constată imposibilitatea obiectivă de a respecta 

acest termen.  

Concurenţii trebuie să fie informaţi din timp asupra locului şi a orei exacte de 

afişare a clasamentului, fie prin regulamentul particular sau printr-unul dintre 

buletinele sale, fie prin program. În cazul în care organizatorii se găsesc în 

imposibilitatea obiectivă de a afişa clasamentul oficial aşa cum era prevăzut, vor fi 

obligaţi să anunţe la locul şi ora fixată, datele privind afişarea clasamentului. 

 e) Toate sesizarile prezentate mai sus vor fi judecate de urgenţă de către 

comisarii sportivi/comisiile sportive ale concursului. Decizia asupra sesizarii 

înregistrate regulamentar se comunică în scris petentului și produce efecte 

imediate asupra situației cauțiunii plătite și celelalte consecințe consecutive.  

 (3) Sesizari neadmise 

 Nu sunt admise sesizari împotriva deciziilor luate de judecătorii de sosire şi de 

judecătorii de fapte. O sesizare unică împotriva mai multor 

concurenţi/oficiali/arbitrii nu va fi acceptată. 

Nu se admite ( se respinge) o sesizare care nu respecta forma si continutul 

prevazut in prezentul regulament sau cand nu este achitata in termen cautiunea 

regulamentara. 
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 (4) Publicarea clasamentului şi distribuirea premiilor 

 Publicarea clasamentului trebuie să preceadă cu cel puţin o jumătate de oră 

distribuirea premiilor. 

Premiul câştigat de către un concurent care este subiectul unei sesizari nu 

trebuie acordat până la soluţionarea acesteia. 

Existenţa oricărei sesizari susceptibile să modifice clasamentul obligă 

organizatorii să publice doar un clasament provizoriu şi să nu acorde premiile 

până la pronunţarea sentinţei definitive, incluzând şi apelurile Totuşi, dacă 

sesizarea nu afectează decât o parte a clasamentului, cealaltă parte poate fi 

publicată cu titlu definitiv şi premiile aferente pot fi distribuite. 

 (5) Sesizare nefondată 

 Dacă sesizarea este judecată ca fiind nefondată sau dacă se renunţă la ea după 

ce a fost formulată, cauţiunea nu se returnează reclamantului. 

Dacă ea este socotită ca fiind parţial fondată, cauţiunea va putea fi returnată parţial, 

iar dacă sesizarea este fondată în întregime, cauţiunea va fi returnată integral. 

 (6) Procedura solutionarii sesizarilor 

 a.- Colegiul Comisarilor Sportivi/Comisia sportivă a competiției judecă sesizarea 

depusă regulamentar, putând, dacă consideră necesar, să procedeze la audierea 

petentului, a persoanelor vizate în sesizare sau a altor martori; 

 b.- Audierea reclamantului şi a oricărei persoane vizate de sesizare va avea loc cât 

se poate de repede după depunerea acesteia. Părţile interesate vor fi convocate în 

consecinţă şi pot fi însoţite de martori. Comisarii sportivi se vor asigura că toţi cei 

interesaţi au fost convocaţi personal. 

În cazul absenţei unei părţi, judecarea se poate face în lipsă. 

Dacă judecarea nu se poate face, din motive obiective, imediat după audierea 

celor interesaţi, aceştia trebuie să fie anunţaţi asupra orei şi locului desfăşurării 

judecării cauzei. 

 c.- Colegiul Comisarilor Sportivi/Comisia sportiva a competiției indică locul, data 

şi ora când se va afişa/comunica în scris hotărârea pronunţată. 
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 (7) a.-Sesizarile adresate Comisiei de Disciplină, împotriva hotărârii Colegiului 

Comisarilor Sportivi/Comisiei sportive a competiției, se vor formula în scris 

conform prezentului regulament Art.21(2), însoţite de cautiunea de 400 EURO   

( echivalent in in lei la cursul de schimb al BNR la data sesizarii ), în termen de 

cel mult o oră de la afişarea/comunicarea de către Colegiul Comisarilor Spor-

tivi/Comisiei sportive a hotărârii disciplinare, notificându-se aceasta Preşedin-

telui Colegiului Comisarilor Sportivi/Directorului de concurs, conform Art. 8 al 

prezentului regulament. 

 b.- Colegiul Comisarilor Sportivi/Comisia sportivă va înainta în termen de 5 zile 

de la încheierea competiției la  Comisia de Disciplină sesizarea formulată, 

împreună cu cauțiunea încasată și toate documentele necesare aferente situației 

în discuție. 

Petentul va solicita, în paralel și în același termen, în baza unei cereri scrise și a 

unei taxe de 100 euro( echivalent in lei la cursul de schimb al BNR la data 

sesizarii ) nerambursabile, opinia Comisiei naționale a disciplinei sportive de 

profil, referitor la situația semnalată( dupa caz ). Această Comisie va răspunde 

în scris solicitării petentului, maximum până cu două zile înainte de data 

stabilită pentru judecare la Comisia de Disciplină. 

 c.- Comisia de Disciplină,  primind sesizarea fixează în termen de maximum 30 

zile, locul, data şi ora când aceasta se judecă  notificând părţile interesate. Din 

motive obiective si justificate, Comisia de disciplina poate fixa termenul de 

judecata si peste termenul de mai sus. 

 d.- Pentru soluţionarea sesizarii, Comisia de Disciplină poate interoga părţile 

implicate (direct sau in scris), poate audia martori sau poate verifica alte 

argumente/dovezi care să lămurească obiectiv situația în discuție. De 

asemenea, va lua în considerare și opinia scrisa a Comisiei naționale a 

disciplinei sportive de profil, pe care o va prezenta reclamantul la Secretariatul 

FRAS, direct, poștal sau electronic, maximum cu o zi înainte de data stabilită 

pentru judecarea situației. 
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e.- Comisia de Disciplină decide asupra situației semnalate în baza legii, a 

regulamentelor specifice în vigoare, a dovezilor prezentate și a fair-playului 

sportiv, chiar daca situatia sesizata, de natura disciplinara, nu este prevazuta in 

mod explicit in prezentul Regulament. Decizia va fi comunicată deîndată parților 

implicate și va fi postată pe site-ul FRAS. 

 (8) Procedura de apel la nivel naţional 

Concurenţii sau oficialii/arbitrii FRAS indiferent de naţionalitatea lor, au dreptul de 

a face apel împotriva sancțiunilor pronunţate sau a deciziilor disciplinare astfel: 

a.-Pentru deciziile luate de către Colegiul comisarilor sportivi/Comisia sportivă ai/a 

unei competiții, este necesar, sub sancţiunea pierderii acestui drept, să se notifice 

în scris Colegiului comisarilor sportivi/membrilor Comisiei sportive a competiției 

intenţia de a face apel împotriva acestor decizii, la Comisia de disciplina.  

Notificarea se va face in interval de o oră după publicarea/comunicarea deciziei si  

va fi însotita de cautiunea de 400 euro( echivalent in lei la cursul de schimb al 

BNR la data sesizarii). Exceptie de la plata cautiunii o fac oficialii/arbitrii FRAS. 

 b.- Termenul ulterior, de depunere a apelului direct la FRAS de catre petent este 

de maximum două zile lucratoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei 

Comisiei comisarilor sportivi/Comisiei sportive a concursului, respectiv de la 

notificarea in termen a intenţiei de apel a petentului. Sesizarea in apel va respecta 

prevederile Art. 21 (2) al prezentului Regulament. Nerespectarea conditiilor de 

apel conduce automat la refuzul inregistrarii apelului, ce va fi comunicat 

petentului. 

Apelul poate fi înaintat la FRAS prin tele-fax, mail sau prin oricare alt mijloc 

electronic de comunicaţie, cu confirmare de primire. 

 c. FRAS, prin Comisia de disciplina trebuie să pronunţe decizia, de regula, într-un 

termen de maximum 30 de zile de la data notificării regulamentare a intenției de 

apel (exceptie fac cazurile cand , din motive obiective, Comisia de disciplina nu se 

poate intruni statutar sau nu poate clarifica integral baza deciziei ce va fi luata). 

Cei interesaţi trebuie să fie anunţaţi în timp util despre data la care se face 
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judecarea apelului. Ei au dreptul de a se prezenta sau de a prezenta martori 

proprii sau dovezi suplimentare, însă absenţa lor de la audieri nu poate întrerupe 

procedura. 

 d.- Orice cerere de apel depusă la FRAS se va face în scris conform prezentului 

regulament şi va fi semnată olograf de către autor sau de către reprezentantul său 

autorizat, conform Art.21 (2). 

 e.- Apelul înaintat FRAS va fi însoţit de plata in termen a unei cauţiuni al cărei 

cuantum este corespunzator nivelului de adresare a reclamatiei, stabilita in 

prezentul regulament. Cauţiunea platita nu va fi returnată dacă cel interesat nu va 

da curs intenţiei. 

 f.- În cazul în care apelul este judecat ca fiind nefondat sau dacă se renunţă la apel 

după ce acesta a fost formulat,  cauţiunea plătită va fi reţinută în totalitate. 

Exceptie de la plata cautiunii o fac oficialii/arbitrii FRAS. 

 g.- Dacă apelul este judecat ca fiind parţial fondat, atunci cauţiunea va putea 

fi restituită parţial, iar dacă apelul a fost fondat în totalitate se poate restitui 

integral. 

 h.- Apelul adresat Comisiei de Apel se notifică în scris, la sediul FRAS în maxim 

doua zile lucratoare de la decizia Comisiei  de Disciplină însoţit de dovada platii 

cautiunii de 500 euro  (echivalent in lei la cursul de schimb al BNR la data 

sesizarii), in acelasi termen. Exceptie de la plata cautiunii o fac oficialii/arbitrii 

FRAS. Nerespectarea conditiilor de solicitare a apelului conduce automat la refuzul 

apelului, ce va fi comunicat petentului. 

 i.- Dacă consideră necesar, Comisia de Apel poate recurge la audierea părţilor 

vizate prin apel, precum şi la audierea de martori sau analizarea unor dovezi 

relevante, inclusiv prin audierea presedintelui Comisiei de disciplina. 
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23. Art.23.- EXECUTAREA sancţiunilor aplicate se face după cum urmează: 

(1) sancţiunea cu: avertisment, vot de blam, amendă sau  

descalificare, aplicate de catre CCS/Comisia sportiva a unei competitii sau 

Comisia de disciplina, se executa: 

a. daca petentul nu face uz, regulamentar, de dreptul sau de apel, sanctiunea 

se executa imediat dupa expirarea termenelor regulamentare de apel. 

b. Daca petentul face apel regulamentar pentru sanctiunea primita, executia 

se aplica incepand cu data comunicarii unei decizii definitive si executorii in 

urma apelului. 

(2)   sanctiunea cu “suspendare”, se executa de la data ramanerii  definitive si 

executorii a deciziei de sanctionare. Aceasta inseamna:  

a).daca cel sanctionat nu face uz de dreptul sau de apel la Comisia de apel, 

impotriva deciziei de sanctionare a Comisiei de disciplina, respectiv in termen 

de doua zile lucratoare de la data comunicarii sanctiunii (Art.22.8.h), decizia 

de suspendare devine definitiva si executorie si se aplica odata cu expirarea 

termenului regulamentar de notificare a apelului. 

b).daca cel sanctionat face uz de dreptul sau de apel la Comisia de apel, 

impotriva deciziei de sanctionare a Comisiei de disciplina, respectiv in termen 

de doua zile lucratoare de la data comunicarii sanctiunii (Art.22.8.h), decizia 

de suspendare devine definitiva si executorie si se aplica de la data 

comunicarii hotararii Comisiei de apel. 

(3)   sanctiunile cu “suspendare” se exprima in “luni”, care se vor interpreta  

ca “luni competitionale”, respectiv masurate exclusiv in perioada  

competitionala , cuprinsa intre data de debut a primei etape si de incheiere a 

ultimei etape a campionatului la care s-a aplicat sanctiunea. 

(4) sanctiunea “suspendarii” poate sa exceada perioada competitionala a unui an, 

extinzadu-se si in urmatorul an competitional, pana la completarea perioadei 

de suspendare. 
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(5) sanctiunea “suspendarii” se aplica simultan pentru toate disciplinele la care 

sportivul/arbitrul/oficialul/reprezentantul/persoana,etc,este licentiat/delegat  

(6) in perioada “suspendarii” nu se elibereaza noi licente/delegari pentru cei 

sanctionati, acestia neavand dreptul de a participa la nici o activitate sportiva 

in aceasta perioada. 

 

 

 (7) O hotărâre se consideră definitivă şi executorie, în cazul în care: 

 a.- împotriva respectivei hotărâri  nu  s-a declarat nici o cale de atac în 

termenele prevăzute  de Art. 22.   

 b.- după epuizarea tuturor căilor de atac. 

 (8) Odată declarată o cale de atac regulamentară, aceasta suspendă executarea 

hotărârii atacate. 

 (9) În cazul în care au trecut mai mult de 90 de zile calendaristice de la comite-

rea unei abateri sau fapte de natura disciplinara şi nu s-a formulat nici o 

sesizare, nu s-a luat nici o măsură de demarare a unei  cercetari sau judecată, 

respectiva abatere nu va mai putea fi sancţionată. 

24. Art.24.- INCOMPATIBILITĂȚI. Sunt incompatibili de a face parte din 

personalul executiv al, Comisiilor naționale ale disciplinei sportive (care poate 

doar sa emita opinii) , Comisiei de Disciplină, sau al Comisiei de Apel, urmatorii: 

 1.cei care au luat parte anterior, sub orice altă calitate, la soluţionarea cazului; 

 2.cei care au avut o calitate oficială direct legată de cazul respectiv în concursul 

în care s-a săvârşit abaterea; 

 3.cei care au fost martori în cauza, in cursul cercetarii anterioare a cazului. 

 4.dacă există împrejurări din care rezultă că sunt interesaţi sub orice formă în 

cauza supusă judecării; 

 5.cei care sunt rude cu cel supus judecării. 
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 6.la judecarea unui caz, nu vor putea face parte din componenţa organului 

abilitat acei membri care au luat parte în calitate de concurenţi, conducători 

sau oficiali la concursul care face obiectul respectivei judecăţi. 

25. Art.25.- Hotărârile rămase definitive, care au drept urmare modificarea de cla-

samente sau premieri, obligă la operarea modificărilor corespunzătoare. 

26. Art.26.- Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile: 

 (1) sportivilor (piloţi, copiloţi); 

 (2) concurenţilor; 

 (3) mecanicilor; 

 (4) arbitrilor; 

 (5) antrenorilor; 

 (6) organizatorilor de concursuri; 

 (7) conducătorilor de echipă; 

 (8) cluburilor sportive de automobilism; 

 (9) tuturor acelora care indiferent sub ce titulatură depun o activitate în cadrul 

sportului automobilistic, inclusiv in calitate de reprezentanti legali. 

27. Art.27.-  În  baza Convenţiei  împotriva  dopajului  adoptată  la  Consiliul  

Europei la Strasburg la 16.11.1989, FRAS adoptă şi respectă: 

 - Programul Naţional Antidoping; 

 - Regulamentele de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Antidoping şi 

a Laboratorului Naţional de Control Doping; 

 - Normele  tehnice  privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping. 
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28. 

 

 

 

29. 

Art. 28.- Plata amenzilor si cautiunilor, exprimate in euro in prezentul 

Regulament, se va face in Lei la cursul de schimb al BNR la data facturarii 

acestora. 

 

Art.29.- Responsabilitatea tuturor comunicarilor cu petentii si postarilor pe site-

ul FRAS a deciziilor Comisiei de disciplina, precum si a evidentelor oficiale si 

monitorizarii asupra acestor decizii revine Secretariatului FRAS. 

 

 

Acest Regulament a fost avizat de catre Consiliul Federal al FRAS, la data de 

23.11.2016 si este valabil până la aprobrea sa de catre Adunarea Generala. 
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