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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
Art. 1 – Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor Comisiilor Specializate permanente 
(denumite în continuare “comisii”) ale Federaţiei Române de Speologie (acronim ”FRS”). 
Art. 2 – FRS are în structura sa, conform statutului, comisii specializate pentru desfăşurarea 
activităţilor specifice practicii şi studierii speologiei şi disciplinelor conexe în vederea cunoaşterii 
complexe a peşterilor şi domeniului carstic şi a unei mai eficiente protecţii a mediului şi în special a 
mediului carstic subteran.  
Art. 3 – Principii. Activitatea comisiilor se desfăşoară conform statului FRS şi are la bază următoarele 
principii: 

- Transparenţă, în sensul că procesul de organizare si funcţionare al comisiilor se realizează pe 
baza unor regulamente şi proceduri aprobate de Comitetul Director, precum si in sensul 
asigurării comunicării către membrii FRS;  

- Profesionalism, în sensul că membrii comisiilor sunt profesionişti în domeniul speologiei şi 
disciplinelor conexe, acordă un caracter profesional activităţilor comisiilor şi activitatea 
acestora are ca obiectiv cresterea competenţei specifice în rândul membrilor FRS; 

- Calitate, în sensul că rezultatul activităţii comisiilor este la un nivel de excelenţă sau valoare 
care îndeplineşte cerinţele de aplicare ale membrilor FRS. 

Art. 4 – Obiective. Activitatea comisiilor are ca obiective, conform statului FRS, următoarele: 
- susţinerea materială, morală, ştiinţifică, tehnică, logistică, informaţională a membrilor în 

practicarea speologiei, stimularea şi atragerea de noi membri;  
- promovarea cunoaşterii ştiinţifice în speologie şi disciplinele conexe; 
- organizarea bazei materiale, acţiunilor, manifestărilor, formelor de învăţământ şi informaţionale 

în domeniul speologiei şi a disciplinelor conexe. 
- promovarea tehnicilor de explorare cele mai sigure. 
- promovarea protejării, conservării şi managementului peşterilor şi zonelor carstice. 
 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA COMISIILOR 
Secţiunea 1 – Rolul comisiilor 
Art. 5 – Comisiile specializate sunt structurile Federaţiei Române de Speologie, fără personalitate 
juridică, cu rol consultativ sau de avizare, care analizează problemele din domeniile proprii de 
competenţă ale FRS şi care propun executivului FRS sau Adunării Generale, după caz, măsuri de 
soluţionare a acestora. 
Art. 6 – Rolul consultativ sau de avizare al comisiilor se exercită, de regulă,  pentru: 

- proiectele, propunerile, recomandările, punctele de vedere ale executivului FRS sau membrilor 
acesteia din domeniile proprii de competenţă; 

- soluţionarea unor probleme asupra cărora FRS s-a autosesizat sau a fost sesizată de către 
autorităţi publice, organizaţii patronale/sindicale reprezentative la nivel naţional, ori 
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reprezentanţii societăţii civile asupra unor evenimente de interes din domeniile de 
competenţă;   

- orice alte propuneri pertinente rezultate în urma analizei situaţiilor care se încadrează în 
prevederile statutului Federaţiei Române de Speologie. 

 
Secţiunea 2 – Componenţa comisiilor 
Art. 7 – Comisiile au o structură omogenă fiind compuse din minim 3 (trei) membri cu aparteneţă la 
organizaţii membre FRS. 
Art. 8 – Desemnarea şi revocarea membrilor comisiilor se face de către Adunarea Generala. 
Art. 9 – Fiecare comisie are un preşedinte ales de către Adunarea Generală pe baza candidaturii 
depuse alături de proiectul de constituire a comisiei specializate pentru care candidează. 
 
Secţiunea 3 – Constituirea comisiilor 
Art. 10 – Denumirea fiecărei comisii este aceeaşi cu a domeniului pentru care se înfiinţează. 
Art. 11 – Comitetul Director al FRS propune constituirea comisiilor şi componenţa acestora pentru 
domeniile proprii de competenţă. 
Art. 12 – Adunarea Generală aprobă constituirea comisiilor şi componenţa acestora. 
Art. 13 – Preşedinţii comisiilor fac parte din Comitetul Director. 
Art. 14 – Mandatul comisiilor încetează odată cu încetarea mandatului Comitetului Director. 
 
CAPITOLUL III – FUNCŢIONAREA COMISIILOR 
Art. 15 – (1) Convocarea şedinţelor comisiilor se face de către Președintele fiecărei comisii. 
(2) Convocarea şedinţelor comisiilor se face cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării 
şedinţei.  
Art. 16 – (1) Activitatea comisiilor este coordonată de către Comitetul Director care asigură şi 
monitorizarea şi evaluarea periodică a acestora. 
(2) Anual, preşedinţii comisiilor prezintă Adunarii Generale o informare privind activitatea comisiilor şi 
a membrilor acestora. 
Art. 17 – (1) Comitetul Director analizează activitatea comisiilor şi informează Adunarea Generală 
asupra concluziilor desprinse, la prima întrunire a acesteia. 
(2) În situaţia în care un membru al comisiei, prin activitatea sa, afectează buna desfăşurare a 
activităţilor comisiei, Comitetul Director sesizează Adunarea Generală pentru adoptarea hotărârii în 
consecinţă, în baza raportului comisiei.  
Art. 18 – (1) Comisiile îşi desfăşoară activitatea numai în şedinţe statutare, în prezenţa a jumătate 
plus unu din numărul total de membri. 
(2) Membrii comisiei au obligaţia de a înştiinţa în scris preşedintele comisiei în cazul neparticipării la 
şedinţa convocată. 
(3) În cazul în care nu este îndeplinită condiţia de cvorum, iar convocarea a fost realizată 
regulamentar, se emite o notă, semnată de preşedintele de şedinţă, în care se menţionează că 
şedinţa nu a fost statutară, precum şi membrii care au fost prezenţi şi absenţi. 
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Art. 19 – (1) Adoptarea deciziei comisiilor privind problema supusă analizei se face, de regulă, prin 
consens. 
(2) În cazul în care nu se relizează consensul, deciziile se adoptă prin vot, cu jumătate plus unu din 
numărul membrilor comisiei prezenţi. 
(3) În cazul în care într-o şedinţă statutară nu se poate adopta o decizie, se emite o notă, semnată de 
preşedintele de şedinţă, în care se consemnează punctele de vedere exprimate de membrii comisiei. 
(4) În cazul în care membrii comisiei decid amânarea discutării unuia/mai multor puncte ale ordinii de 
zi, se emite o notă semnată de preşedintele de şedinţă, în care se consemnează motivele care au 
stat la baza amânării.  
 

 
CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE 
Art. 20 – Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Comitetul Director şi 
poate fi modificat ori de către ori va fi necesar. 
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