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Analiză  
Cazurile autorizării Comisiei Patrimoniului Speologic 

 

OUG 57/2007 cu modificările ulterioare, Art. 45 

(1)Comisia Patrimoniului Speologic are competenţa să elibereze autorizaţii pentru:  
a) activităţi ştiinţifice, de explorare, turism speologic specializat şi de documentare în peşteri 

din clasa A; 
b) săpături, derocări şi colectări din peşteri; 
c) amenajarea infrastructurii pentru turism sau orice altă formă de utilizare ori exploatare a 

resurselor peşterilor. 
 

Termenul utilizare 

UTILIZÁ, utilizez, vb. I. Tranz. A întrebuința (cu folos), a folosi. – Din fr. utiliser. 

FOLÓS, foloase, s. n. Câștig moral sau material; avantaj, profit, haznă, folosință. ◊ Loc. adj. și adv. În (sau 
spre, pentru) folosul cuiva = în interesul, în avantajul, spre binele cuiva. Cu folos = în mod avantajos, cu 
profit. De folos = folositor, avantajos. ◊ Expr. Ce folos? = la ce bun? degeaba. – Din ngr. ófelos. 

CÂȘTÍG, câștiguri, s. n. Ceea ce câștigă cineva. ◊ Expr. A fi în câștig = a avea un avantaj (față de 
cineva). – Din câștiga (derivat regresiv).  
 

Termenul exploatare 

EXPLOATÁRE, (4) exploatări, s. f. Acțiunea de a exploata și rezultatul ei. 1. Însușirea fără echivalent a 
unei părți din munca producătorilor nemijlociți de către cei ce dispun de mijloace de producție. 2. 
Exploatație. 3. Totalitatea lucrărilor de punere în valoare a unui bun natural sau a unui sistem tehnic. ♦ 
Totalitatea operațiilor care constituie procesul tehnologic de extragere a substanțelor minerale utile, a 
rocilor, a țițeiului sau a gazelor. ◊ Exploatare la zi = metodă de extragere a substanțelor minerale utile în 
care procesul tehnologic se efectuează sub cerul liber; carieră. 4. Loc de unde se exploatează o substanță 
utilă, un material folositor. 5. Fig. Faptul de a profita, de a trage folos în mod abuziv. – V. exploata. 

Comentariu: 

Din explicația termenilor “utilizare, folosire, exploatare” rezultă fără echivoc că legiuitorul face referire 
exclusiv la o activitate economică aducătoare de profit. 

Activitatea speologică este non-profit și nu se încadrează la utilizarea resurselor. 

Resursele peșterii 

Art. 43 (4) Peştera reprezintă un ecosistem unic ale cărui resurse sunt reprezentate de valori 
de natură economică (apă, calcar, guano, turism, terapie), ştiinţifică (structuri geologice şi 
minerale, forme de relief subteran, situri paleontologice, arheologice şi istorice, sedimente, 
fauna cavernicolă şi specii sălbatice) şi cultural-educativă (spirituală, religioasă, estetică, 
recreaţională şi educativă). 

 

Concluzii: 

Este nevoie de autorizație pentru activitatea economică de turism, activitatea de cercetare 
științifică, activități cultural-educative. 

Mențiune: că dacă resursele nu sunt utilizate în scop de profit, activitatea de cercetare 
științifică, activități cultural-educative nu se mai încadrează 
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Nu este nevoie de autorizație pentru activitatea de explorare, cartare, fotografiere, 
documentare – nu se încadrează în definiție. 

Art. 44 În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se 
interzic: 

a) utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol 
integritatea sau echilibrul natural al peşterilor; 

 

INTEGRITÁTE s. f. 1. Însușirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate. 2. Însușirea de a fi sau 
de a rămâne intact, întreg. 3. (În sintagma) Integritate teritorială = principiu de bază al dreptului 
internațional potrivit căruia fiecare stat are dreptul să-și exercite deplin și nestingherit suveranitatea asupra 
teritoriului său. – Din fr. intégrité. 

Concluzii:  

Utilizarea neautorizată este în cazurile în care CPS este abilitat să emită autorizații și aceasta 
nu a fost solicitată. 

Parcurgerea unei cavități nu afectează integritatea golului subteran. Integritatea poate fi 
afectată în cazul modificărilor morfologiei. În cazuri particulare pot fi afectate în mod limitat 
doar componente (ex. forme de precipitare chimică). 

  

Accesul în aria protejată 

Art. 53 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 
lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice 
următoarele fapte: 

l) accesul şi circulaţia vizitatorilor în extravilan, în habitate naturale, în afara traseelor turistice 
avizate şi semnalizate ca atare, pe suprafaţa ariilor naturale protejate; 
 

DEX 

VIZITATÓR, -OÁRE, vizitatori, -oare, s. m. și f. 1. Persoană care vizitează o localitate, un muzeu, o 
expoziție etc. 2. (Rar) Persoană care face cuiva o vizită. – Vizita + suf. -tor. 

 

Concluzii: 

Este nevoie de aviz al administratorului pentru circulația persoanelor în afara traseelor turistice și 
drumurilor publice de către vizitatori. 

Nu este nevoie de aviz pentru persoanele care desfășoară alte activități decât cele de vizitare. Activitatea 
de vizitare nu este definită în OUG57/2007. Pentru activitatea de vizitare și turism se plătește taxă cu 
excepția speologilor din organizații. 


