
 

C O M I S I A  P A T R I M O N I U L U I  S P E O L O G I C  
 

 Adresa de corespondenţă: Ministerul Mediului 
București, sector 5, Bld Libertății 
nr. 12 
cps@mmediu.ro 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  DE LUCRU PRIVIND VOTUL ELECTRONIC 

 

Prezenta procedură reglementează condiţiile şi formalităţile stabilite de către Comisia Patrimoniului Speologic, 
pentru autorizarea activităţilor permise în peşterile din România, conform art. 43 din OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Prezenta procedură de vot este parte a procedurii operaţionale privind emiterea autorizaţiei pentru activităţi în 
peşteri. 

Art. 1. Scop/domeniu de aplicare 
a) prezenta procedură se utilizează între sesiunile ordinare și extraordinare de lucru în plen ale Comisiei 

Patrimoniului Speolgic (CPS) în vederea dezbaterii/votării unor solicitări/propuneri care intră în atribuţiile 
CPS; 

b) grupul de discuții online cps2016@yahoogroups.com este moderat  de un membru CPS prin rotație la 3 
luni; 

c) emiterea de autorizaţii pentru activitățile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare și 
Ordinul de ministru nr. 2227/2016; 

d) în cazul accesului în peșterile în care resursa de apă are rol în alimentarea cu apă potabilă a populației, 
pentru emiterea autorizației, CPS va consulta Administrația Națională „Apele Române”; 

e) activităţile arheologice derulate în spațiul peșterii sau intrării acesteia, se supun autorizării CPS, conform 
legii; 

f) autorizarea activităților în peșteri de căre CPS se face cu avizul emis de administratorul/custodele ariei 
naturale protejate, în condițiile art. 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile 
Ordinului nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor 
naturale protejate; 

g) în vederea desfășurării activității de turism speologic specializat, așa cum este definită la art. 4 alin. (32), 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
49/2011, cu modificările și completările ulterioare, CPS prin consultarea administratorilor/custozilor ariilor 
naturale protejate și agențiilor de protecție a mediului, întocmește lista peșterilor sau sectoarele de 
peșteră, conform planurilor de management și regulamentelor aprobate, pentru care CPS  poate 
autoriza activității de turism speologic specializat. 

Art. 2. Tipul de procedură 
a. normală – vot solicitat prin e-mail, cu termen de răspuns în de 5 zile calendaristice; 
b. urgentă – vot solicitat telefonic (sms) şi e-mail, cu termen de răspuns în maxim 48 ore. 

Art. 3. Subiectul votului 
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a) se anunţă clar şi succint în formularul de vot (anexa nr. 1); 
b) odată cu solicitarea de vot, în cazul unor solicitări pentru emiterea de autorizații se va comunica și 

cererea pentru eliberarea autorizaţiei de către CPS, respectiv fişa de prezentare a activităţii şi declaraţie 
pentru obţinerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră aprobată prin Ordinul 2227/21.11.2016 pentru 
constituirea și funcționarea CPS, cât și alte documentele care privesc solicitarea de vot, dacă nu au fost 
transmise anterior membrilor CPS; 

c) orice membru al CPS poate să pună la dispoziţia colegilor, în termenul procedurii de vot, documente 
suplimentare referitoare la subiectul votului. 

Art. 4. Modul de vot 
a. deciziile se iau prin vot transmis electronic, cu majoritate simplă de voturi; 
b. votul exprimat de membrii CPS  poate fi pentru, împotrivă sau abținere;  
c. votul pentru, poate fi însoțit de condiționări ale activităților speologice emise în baza unor 

argumente temeinice sau comentarii, caz în care este necesară respectarea lor; 
d. condiționările exprimate vor fi comunicate solicitantului sau administratorului/custodelui ariei 

protejate, prin intermediul autorizației. 
e. votul împotrivă trebuie temeinic justificat; 
f. membrii CPS au obligația să se abțină de la exprimarea votului dacă a participat la elaborarea unor 

studii, documentații, evaluări sau monitorizărilor ale peșterilor și mediului carstic aflate în proces de 
evaluare sau autorizare și atunci când solicită, în nume propriu sau este parte a echipei de lucru, 
autorizații pentru activități speologice în peșteri; 

g. neparticiparea nejustificată, timp de trei sesiuni de vot electronic la date diferite, a unui membru al 
CPS, conduce la primirea unui avertisment din partea președintelui, care se aduce la cunostința 
membrului CPS; 

h. în cazul în care, la următoarea sesiune de vot electronic și după aplicarea avertismentului, membrul 
CPS nu participă la sesiunile de vot electronic se va convoca o sesiune de urgență a CPS și se va 
supune la vot cererea de înlocuire a acestuia, care va fi transmisă autorității publice centrale pentru 
protecța mediului. Decizia de înlocuire se ia cu votul a două treimi din numărul membrilor CPS; 

i. Secretariatul Tehnic al CPS transmite moderatorului grupului online de discuții toate solicitările 
primite conform atribuțiilor CPS în vederea dezbaterii acestora; 

j. moderatorul grupului online de discuții întocmește documentele pentru sesiunile de vot electronic și 
le comunică membrilor; 

k. moderatorul grupului online centralizează și transmite secretarului orice alte puncte de vedere 
solicitate membrilor CPS; 

l. CPS poate invita specialiști sau experți din domeniile specifice speologiei sau conexe acesteia, care 
să participe la sesiunile de lucru, atunci când este necesară opinia acestora. Persoanele cu statut 
de invitat nu au dreptul să participe la procedura de vot din sesiunile de lucru ale CPS; 

m. moderatorul grupului de discuții online, conform art. 2  anunţă data şi ora închiderii votului; 
n. fiecare membru al CPS îşi exprimă votul şi opiniile asupra subiectului supus la vot, prin intermediul 

formularului, pâna în momentul închiderii votului;  
o. în cazul unei proceduri de urgenţă, când votul a fost transmis telefonic, formularul de vot se 

completează şi trimite ulterior secretarului CPS; 
p. pe durata procedurii de vot, membri CPS îşi pot modifica opiniile şi schimba votul, în urma 

dezbarerii subiectului şi consultărilor în grupul de discuţi, cu precizarea ca votul valabil va fi ultimul 
vot trimis pâna la închiderea procedurii. 

5. Rezultatul votului: 
a. moderatorul grupului online de discuții după închiderea votului, în termen de 48 ore, centralizează 

rezultatele voturilor primite la termen, a condiționărilor și comentariilor primite;  
b. Rezultatul votului se comunică membrilor CPS sub forma unui tabel centralizator cu rezultatului 

votului electronic  (anexa nr. 2) ; 
c. rezultatul final al votului electronic este transmis Secretariatului Tehnic care întocmește autorizațiile; 

Moderatorul grupului online întocmește deciziile Comisiei Patrimoniului Speologic pe care le 
transmite secretarului în vederea emiterii autorizației; 



d. Secretariatul Tehnic întocmește autorizațiile emise de CPS care vor fi semnate de peședinte; 
e. după finalizarea procedurii, rezultatul votului devine executoriu. 

6. Reluarea votului are loc în următoarele situaţii: 
a. nu s-a întrunit numărul statutar de membri ai CPS care să participe la vot; 
b. dacă opiniile membrilor asupra unor condiţionări/reglementări care să însoţească un document emis 

de CPS sunt contradictorii sau insuficiente, președintele comisiei poate cere o reluare a votului 
numai pentru aceste aspecte suplimentare; reluarea votului se va face pentru o completare a votului 
iniţial şi nu pentru o schimbare a lui; termenul maxim în cazul reluării votului nu trebuie să 
depășească 5 zile; 

c. când apar motive întemeiate sau situaţii complet noi care determină pe majoritatea membrilor 
comisiei să solicite reluarea votului. 

7. Dispoziții finale 
a)  autorizațiile emise de CPS se publică, la momentul emiterii acestora, pe site-ul autorității publice 

centrale pentru protecția mediului la secțiunea dedicată CPS, cu excepția autorizațiilor emise în 
condițiile art. 44 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; 

b) autorizațiile CPS pot fi contestate, în scris pe bază de argumente temeinice, în termen de 3 zile de la 
data publicării; 

c) suspendarea sau retragerea autorizației pentru activități în peșteră se face, când obiectul autorizării 
pentru care a fost eliberată nu este respectat sau în cazul în care termenii autorizației stabiliți se încalcă 
de către titularul acesteia, precum și în alte situaţii prevăzute de lege. 

8. Administrarea documentelor: 
a) formularul tip pentru exprimarea votului se arhivează și se păstrează în format electronic; 
b) tabelul nominal cu rezultatul votului se arhivează și se păstrează în format electronic împreună cu 

autorizația emisă. 
9. Valabilitate: 

a) prezenta procedură este adoptată cu majoritate de voturi de plenul comisiei și cu acordul direcției de 
specialitate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului și publicate pe site-ul web al 
acesteia la secțiunea dedicată Comisiei Patrimoniului Speologic; 

b) prezenta procedură se revizuieşte şi actualizează ori de câte ori este necesar printr-o nouă ediţie. 
10. Intocmit: Marius Vlaicu 
11. Revizie/actualizare: 

a) revizia 1 
  
 



Formular 
CPS_F01 Comisia  Patrimoniului  Speologic 

Întocmit: 20.11.2012 

Revizie: 11.01.2017 

 

Anexa nr. 1 - Formular de vot electronic 
 

FORMULAR DE VOT ELECTRONIC  

Tip procedură .................... 
(normală / urgentă) 

Data solicitării: ………………….. (data, ora) 
Închiderea votului: ………………….. (data, ora) 

Subiectul votului (se completează de către moderatorul grupului online conform cererii): 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

Nr. 
crt. Peştera Cod Cadastru  Aria naturală protejată Nr. intrări Nr. persoane 

      
 
Documente ataşate: 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 

Numele votantului ........................................... 
(nu sunt/sunt în situaţie de conflict de interese) 

Votul exprimat: ............................. 
(pentru, împotrivă, abţinere, votul împotrivă trebuie justificat) 

Comentarii/completări la documentul propus: 
(condiționările vor fi temeinic justificate): 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

Data: ......./......./..............      Semnatura ....................... 

 
 
 
 
Întocmit: George Fozocoș, moderator grup online 
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Anexa nr. 2 - Tabel nominal cu rezultatul votului 

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL VOTULUI 
Solicitat în data: ………………. 
Închiderea votului: …………… 
Solicitant: …………….............................  
  

Nr. 
crt. Peştera Cod Cadastru  Aria naturală protejată Nr. intrări Nr. 

persoane 
      

Subiectul votului: 
- ………………………………………………... 
 

Rezultat vot 
Nr Membru CPS Vot Obs. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

Rezultatul votului: 
- … voturi pentru 
- … voturi împotrivă 
- … abținere 
- … membri nu și-au exprimat votul 

Condiționări / comentarii / completări la cererea supusă autorizării: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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