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HOTĂRÂREA NR.1/01.10.2020 
A 

COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘI LITIGII 

 
alcătuită din  

- Vlad HARALAMBIE              – Preşedinte  

- Pericle NEGESCU     – Membru   

- Constantin GÂDEI               – Membru   

Pronunţată azi 01.10.2020 la Bucureşti 

Pe ordinea de zi a sedintei au fost înscrise soluţionările următoarelor documente: 
 sesizarea formulată de către Colegiul Comisarilor Sportivi de la etapa a II-a a 

Campionatului Național de Karting ce s-a desfășurat la Tg. Secuiesc în 

perioada 29 – 30 auguist 2020 precum și a tuturor actelor care au stat la 
baza Deciziei 003 a CCS, respectiv Raportul Directorului de concurs și 

înregistrarea video; la dosar au fost atașate adresa nr. 15/31.08.2020 a 
președintelui Transkart Racing Club, domnul Lucian Babaioana 

 sesizarea formulată de către Directorul organizatoric dl Silviu Constantinescu 

cu privire la absența nemotivată a pilotului Darius Babaioana de la 
festivitatea de premiere a etapei a III-a a Campionatului Național de Karting 

 sesizarea doamnei Melania Tudurachi cu privire la un incident petrecut la 
etapa a III-a  a Seriei Romanian Karting Masters între dl Lucian Babaioana și 
tatăl pilotului Zamfira George 

 sesizarea formulată de către Colegiul Comisarilor Sportivi in cadrul etapei a 
IV-a a Seriei Romanian  Karting Masters  desfășurată pe circuitul de la Târgu 

Secuiesc în perioada 11-13 septembrie 2020, unde a avut loc un incident 
între sportivii Andrea Raimondi și Darius Cotigă, precum și a sesizării depuse 
de către domnul Raimondi; 

 
 

Comisia de Disciplină și Litigii analizează probele puse la dosar și trece la 
audierea părților implicate, Astfel sunt audiați domnii Mihnea Cristescu, Lucian 
Babaioana, Andrea Raimondi și Darius Cotigă. 

Nemaifiind alte probe de administrat şi cereri de formulat, având în vedere 
sesizările primite, declaraţiile persoanelor audiate și întregul material probator, 

administrat în faţa Comisiei de Disciplină și Litigii, existent la dosar,  
 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI LITIGII 
 



Deliberând asupra sesizărilor formulate și în urma audierilor domnilor Mihnea 
Cristescu, Lucian Babaioana, Andrea Raimondi și Darius Cotigă 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Schimbă Decizia nr 003 a Colegiului Comisarilor Sportivi de la etapa a 
III-a a Campionatului Național de Karting astfel: 

a. Amendă de 500 lei pentru domnul Lucian Babaioana în baza art 

2.15 și 2.17 din Regulamentul Disciplinar 
b. Avertisment pentru domnul Lucian Babaioana astfel că la 

următoarea abatere disciplinară se va aplica descalificarea, sau după caz, 
suspendarea concurentului. Avertizarea este valabilă 12 luni de la data 
publicării prezentei hotărâri. 

2. Amendarea cu suma de 400 lei a pilotului Darius Babaioana pentru 
absenţa de la festivitatea de premiere a etapei a III-a a Campionatului 

National de Karting, fără aprobarea Directorului organizatoric sau a 
Directorului sportiv, conform art. 3.10 din Regulamentul Disciplinar 
3. Respinge sesizarea doamnei Melania Tudurachi deoarece nu are calitate 

procesuală conform art. 11.3 din Regulamentul Disciplinar 
4. Amendarea cu suma de 400 lei a domnului Darius Alexandru Cotigă în 

baza art 2.15 și 2.16 din Regulamentul Disciplinar (s-a ținut cont de faptul că 
domnul Darius Cotigă nu și-a mai recunoscut fapta în momentul audierii de 

către Comisia de Disciplină și Litigii) 
5. Avertisment pentru domnul Darius Alexandru Cotigă astfel că la 
următoarea abatere disciplinară se va aplica descalificarea, sau după caz, 

suspendarea sportivului. Avertizarea este valabilă 12 luni de la data publicării 
prezentei hotărâri; 

6. Avertisment pentru domnul Andrea Raimondi astfel că la următoarea 
abatere disciplinară se va aplica descalificarea, sau după caz, suspendarea 
sportivului. Avertizarea este valabilă 12 luni de la data publicării prezentei 

hotărâri. 
 

Pronunțată azi, 01.10.2020. 

Cu drept de apel în 48 ore de la publicare. 

Vlad HARALAMBIE                     – Preşedinte CDL 

                  

 


