
Minuta întâlnirii din data de 10.03.2016 dintre Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor și reprezentanți ai Comisiei Patrimoniului Speologic, Federației 

Române de Speologie, Institutului de Speologie „Emil Racoviță” Agenției 

Naționale pentru Protecția Mediului și Corpului Român Salvaspeo  

 
1) Reorganizarea Comisiei Patrimoniu Speologic și existența unui secretariat 
permanent în cadrul Direcției Biodiversitate 
2) Reducere numărui de membri ai CPS 
3) Reglementări legislative și speoturism  
 
 

Dl Secretar de Stat Viorel Lascu propune discutarea regulamentului Patrimoniului 
Speologic, prin introducerea unui secretariat permanent din cadrul direcției 
biodiversitate. 

Dl Ioan Povară: Propunerile care reprezintă parțial puncte de vedere ale 
institutului vor fi prezentate de doamna Oana Moldovan. 

Dna Oana Moldovan știe despre nemulțumirile FRS. Dorește să știe care sunt 
activitățile care se pot desfășura în peșteri din categoria A (exclus turism ce 
implică activități comerciale, speoturism). Pentru Comisia Patrimoniu Speologic 
dorește să existe numai specialiști, iar componența actuală nu este în ordine. În 
ceea ce privește secretariatul, consideră că nu este normal să existe un funcționar 
cu atribuții de secretariat și nu este de acord cu secretariat la minister. 

Dl Cristian Goran: nu este de acord cu secretariatul la Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor. 

Domnul Secretar de Stat: Secretarul comisiei va fi un consilier din cadrul Direcției 
Biodiversitate, el va asigura secretariatul tehnic.  

Domnul Goran: Există unele lipuri  în OUG 57/2007 care trebuie completate. În 
discuțiile anterioare privind modificarea OUG 57/2007, CPS a făcut propuneri de 
completare a ordonanței, care ar trebui preluate în cazul unei modificari a 
OUG57/2007.  

Dl Bogdan Bădescu: Susțin ca secretariatul să fie la ANPM. Trebuie să existe ordin 
de ministru, să existe metodologie cu etape clare și publice. 

Dl Ioan Povară: între Președinte și secretar tehnic să existe o colaborare 
permanentă și activă.  

Dl Secretar de Stat Viorel Lascu – În ceea ce privește componența CPS, decizia 
MMAP este de a a retrage reprezentantul ANPM din componența CPS, dorește o 
structură de CPS mult mai aplicată. 

Se dorește reglementarea a ce înseamnă turism speologic prin OM. Se acceptă 
ideea cu definirea noțiunilor și reglementarea lor (cine anume le autorizează). 

Reprezentanții Salvaspeo prezintă regulamentul Salvaspeo și motivația reclamației 
privind limitarea numărul de persoane în autorizațiile emise de CPS. 

Dl Secretar de Stat Viorel Lascu: se poate pregăti un grup de lucru împreună cu 
Min. Culturii și MMAP, pentru identificarea punctelor comune. Sunt propuse și 



acceptate următoarele persoane care să facă parte din componența grupului: Silviu 
Constatin (ISER), Bogdan Bădescu (FRS) și Cristian Goran (CPS). 

Apar două probleme: 1) Atât timp cât peștera există în raportul arheologic ea este 
introdusă în baza de date a Ministerului Culturii. 2) Trebuie stabilite suprafețele cu 
arheologii. 

Participanții la ședință agreează stabilirea unor proceduri care sunt finalizate prin 
OM.  

Salvaspeo 

Grupul de lucru poate să conțină și membri de la Universitate. 

Se așteaptă din partea Salvaspeo și Federației a unui format. 

 

 

 

Intocmit 

Adi Croitoru 

Director Direcția Biodiversitate 


