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Ref: ședință extraordinară 

 
Ședința Comisiei Patrimoniului Speologic din 27.06.2017 

Proces verbal al întâlnirii 
 
În 27.06.2017 a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei Patrimoniului Speologic (CPS) la sediul Ministerului Mediului, 
Bulevardul Libertății, nr. 12, sector 1 București.  
Întâlnirea s-a desfășurat în conformitate cu art. 14 alin (1) din Regulamentulde organizare și funcționare a Comisiei 
Patrimoniului Speologic (CPS) aprobat prin Ordinul de ministru nr. 2227/2016. 
Membri prezenți: 
Marius Vlaicu – Președinte; 
Silviu Constantin – membru; 
Cristian Goran – membru; 
George Fozocoș – membru; 
Eugen Nițu – membru; 
Antoaneta Oprișan – secretar. 
Ordinea de zi 

1. Adoptarea procedurii operaționale de lucru privind autorizarea activităților în peșteri. 
2. Încadrarea/reîncadrarea a 10 peșteri în clase de protecție A, B, C și D, conform solicitărilor de clarificare transmise 

elaboratorului documentației. 
a. Peștera Osoi – cerere înregistrată cu nr. 41/24.02.2017 
b. Peștera Moanei – cerere înregistrată cu nr. 42/24.02.2017 
c. Peștera Hârtopul Bonchii – cerere înregistrată cu nr. 43/ 24.02.2017 
d. Peștera Gruiețului – cerere înregistrată cu nr. 44/24.02.2017 
e. Peștera de la Gălășeni – cerere înregistrată cu nr. 45/24.02.2017 
f. Peștera lui Dobos – cerere înregistrată cu nr. 46/24.02.2017 
g. Peștera Craiului – cerere înregistrată cu nr. 47/24.02.2017 
h. Peștera Bătrânului – cerere înregistrată cu nr. 48/24.02.2017 
i. Peștera Ciurului Ponor  – cerere înregistrată cu nr. 49/24.02.2017 
j. Peștera Vântului – cerere înregistrată cu nr. 50/24.02.2017 

3. Autorizarea lucrărilor de amenajare a accesului vizitatorilor în Peștera Veterani – Parcul Național Porțile de Fier. 
4. Autorizarea lucrărilor de amenajare a accesului vizitatorilor în Grota Urșilor – Ocolul Silvic Borsec  
5. Diverse. 

a. Propunere pentru realizarea unor ședințe în plen cu caracter extraordinar în care membrii CPS își pot 
exprima votul, utilizând o platformă online de comunicare; 

b. Nominalizarea unui membru pentru preluarea funcției de moderator al grupului online de discuții al CPS. 

Desfășurarea ședinței 
1. Adoptarea Procedurii operaționale de lucru privind autorizarea activităților în peșteri. 
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Președinle CPS a solicitat completări, corecturi sau puncte de vedere asupra Procedurii operaționale de lucru a CPS. Nu au 
existat comentarii din partea membrilor CPS. 
A fost supus la vot pentru adoptarea Procedurii operaționale de lucru a CPS. 
Rezultat vot: 5 voturi pentru. 

2. Încadrarea/reîncadrarea a 10 peșteri în clase de protecție A, B, C și D, conform solicitărilor de clarificare 
transmise elaboratorului documentației. 

Au existat scurte dezbateri referitor la reîncadrarea Peșterii Ciur-Ponor în clase de protecție. Pentru toate celelalte peșteri de 
pe ordinea de zi nu au fost obiecții la documentația transmisă spre analiză. 
Din lipsă de cvorul (2/3 din numărul membrilor CPS) nu a fost solicitat un vot asupra acestui punct de pe ordinea de zi, urmând 
ca până cel târziu joi (29.06.2017) să se convoace o ședință extraordinară pe o platformă online pentru exprimarea votului. 

3. Autorizarea lucrărilor de amenajare a accesului vizitatorilor în Peștera Veterani – Parcul Național Porțile de 
Fier. 

Dezbaterea subiectului privind autorizarea lucrărilor de amenajare a accesului vizitatorilor în Peștera Veterani – Parcul 
Național Porțile de Fier a generat două concluzii: 

a. obligativitatea realizării unui studiu de suportabilitate a Peșterii Veterani la impactul unei amanajări turistice; 
b. în conformitate cu Decizia nr. 4 din 10.05.2013 prin care Administratorul Parcului Natural Porțile de Fier 

avea o autorizaţie valabilă până la data de 31.10.2013, prelungirea autorizaţiei fiind condiţionată de 
aprobarea unui Plan de Management şi Regulament de funcţionare ale Peşterii Veterani, deoarece aceste 
documente nu au fost trimise spre analiză și aprobare de către CPS, membrii comisiei au concluzionat că 
este necesară suspendarea activităților de turism în Peștera Veterani, până la realizarea unui Plan de 
Management şi Regulament de funcţionare al Peşterii Veterani. 

4. Autorizarea lucrărilor de amenajare a accesului vizitatorilor în Grota Urșilor – Ocolul Silvic Borsec  

Referitor la autorizarea lucrărilor de amenajare a accesului vizitatorilor în Grota Urșilor – Ocolul Silvic Borsec a fost menționat 
că a fost transmis un mesaj către APM Harghita din partea CPS în care a fost precizat că nu poate participa niciun membru 
CPS din cauza suprapunerii sedințelor. De asemenea, în adresă a fost menționat că absența de la întrunirea Comisiei de 
Analiza Tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita nu este echivalentă cu o poziție pozitivă a Comisiei 
Patrimoniului Speologic față de solicitarea supusă analizei, aceasta din urmă având dreptul de a emite sau respinge 
autorizarea activităților de amenajare a infrastructurii pentru turism sau orice altă formă de utilizare ori exploatare a resurselor 
peşterilor în urma analizei dosarului primit.  
Președintele CPS a supus la vot solicitarea de autorizare a lucrărilor de amenajare a accesului vizitatorilor în Grota Urșilor – 
Ocolul Silvic Borsec. 
Rezultat vot: 5 voturi pentru. 

5. Propunere pentru realizarea unor ședințe în plen cu caracter extraordinar în care membrii CPS își pot 
exprima votul, utilizând o platformă online de comunicare 

În urma propuneri unui membru CPS de modificare a Procedurii de vot a fost propus spre dezbatere realizarea unor ședințe 
în plen cu caracter extraordinar în care membrii CPS își pot exprima votul, utilizând o platformă online de comunicare. 
Rezultat vot: 5 voturi pentru. 

6. Nominalizarea unui membru pentru preluarea funcției de moderator al grupului online de discuții al CPS. 

Ca urmare a expirării perioadei de nominalizare a dlui Mihai Besesek în funcția de moderator al grupului online de discuții, 
aceasta va fi preluată de dl Marius Vlaicu în perioada 27 iunie 2017 – 27 septembrie 2017, urmând ca la expirarea acestui 
mandat funcția să fie preluată de dl Cristian Goran pentru intervalul de timp 28 septembrie 2017 – 28 decembrie 2017. 
 
 
Întocmit: Antonia Oprișan  
 
 
Marius Vlaicu 

Președinte CPS 
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