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Alegerea membrilor CPS - activitate care nu este transparenta. In baza carui proces se fac
alegerile si cum este stabilita ponderea membrilor (2 din FRS, 2 din CPS, etc)
Existenta unei probleme in ceea ce priveste receptionarea cererilor in FRS. Acestea sunt
procesate de Marius Vlaicu (unele sunt respinse direct, altele sunt remise pentru a solicita
clarificari ai apoi sunt trimise catre George pentru a fi supuse la vot). Accelerarea procesului
este motivatia pentru care Marius raspunde la aceste solicitari. Exista un anagajat un acest
sens.
Capacitatea persoanei angajate (Antonia) de a gestiona situatia si de a emite documentatia
necesara. D.p.v. al legislatiei, secretariatul are datoria de a filra cererile. Interventia unui
membru CPS face ca acest proces sa nu mai fie obiectiv.
Crearea unui comunicat scris si din parte FRS. Acest comunicat trebuie depus si la Minister
Neexistand niste criterii legale, publice, nu este corect ca avizele sa fie acordate pe baza unui
vot.
Acordarea avizului se face prin CPS si ulterior prin Administratiile Ariilor Naturale Protejate
Reclasificarea Pesterilor in sedinta de saptamana viitoare
Procedura de vot se va rediscuta in cadrul sedintei si va trece prin filtrul Ministerului
Pesterile de clasa B nu intra in aria de atributie a CPS-ului - avizele sunt emise si pentru
acestea. Legea poate fi interpretata si pentru autorizarea in acest sens.
Modificarea legii 57
Situatia pesterilor care reprezinta captare de apa nu este clara, existand multe confuzii si
multe captari de apa care nu sunt legale
Cadastrul pesterilor din Romania - centralizarea si accesului speologilor la informatie. Gasirea
unei modalitati prin care sa se subventioneze activitatea. Rezistenta autoritatilor in acest
demers si refuzul de a colabora. Inclusiv in randul speologilor exista o atitudine ambivalenta.
Ar fi ideala gasirea unei modalitati prin care sa se aborde acest subiect. Totodata trebuie avut
in vedere dreptul de autor.
Gasirea unei solutii pentru a colabora cu administratorii ariilor naturale protejate
Numarul persoanelor care intra in pesteri si modul de operare CPS
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Solicitarea avizelor este ideal sa se faca pe zone si bazine sau pe pesteri individuale, astfel
incat sa raspunda nevoilor speologilor in cazua.
Avizarea este cel mai bine a fi facuta pe o perioada mai lunga de 1 an, neexistand o
reglementare clara din punct de vedere legislativ. In acest sens trebuie incercat sa se vada
daca se poate. Federatia va face o propunere in acet sens
Apar diferente de opinie cand se face votul si tratarea lor se face cantitativ (in functie de
numarul de voturi). Argumentarea nu este luata in considerare. Aceste decizii sunt subiective.
Unele avize sunt date in conditii aberante si imposibil de realizat.
Procedura foarte dificila de avizare face ca speologii sa gaseasca alte alternative si sa nu mai
anunte intrarea in pesteri
Protectia pesterilor in ceea ce priveste activitatea de speoturism, astfel incat sa nu fie
accesibile turismului de masa. CPS lucreaza la lista pesterilor speoturistice. Consultarea FRS
ar fi utila.
Distribuirea unui model de cerere astfel incat sa fie util membrilor FRS si sa fie accesibil si pe
inteles tuturor
Discutarea listei cu Pesterile si clasificarea lor
Existenta unei discrepante in opinie si lipsa congruentei in ceea ce priveste membri CPS
Protectia pesterilor sesizate ca fiind in prag de degradare si modul in care trebuie sesizat
acest lucru
Ar fi utila o discutie cu asociatiile si modul in care sa solicite avizele, astfel incat sa isi poata
desfasura activitatea - o sedinta cu niste reprezentanti

Intocmit,
Ema Marcu
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