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COMISIA  PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC                   
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind Legea conservării zonelor carstice 

În urma examinării propunerii legislative privind Legea conservării zonelor carstice în şedinţele din 29.03 şi 5.03. 2000,  comisia 
propune ca aceasta să fie supusă spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:     

 
Nr. 

Crt. 
Text iniţial 

 
Amendament propus 

Text adoptat de comisie 
Motivare 

0. Titlul Legii  
Legea Conservării Zonelor carstice 

Titlul Legii 
Legea peşterilor şi zonelor carstice 
adiacente 

Zonele carstice sunt suprafeţe terestre de 
mii şi zeci de mii de hectare,  cu limite 
incerte şi care de cele mai multe ori se 
suprapun cu arii protejate  de diverse 
categorii şi care sunt reglementate ca 
atare; alte zone carstice, la fel întinse, ca 
Podişul Mehedinţi sau ca Piatra Craiului 
au extrem de puţine peşteri, dar sunt 
considerate zone carstice; pe de altă 
parte, există peşteri care nu se formează 
deloc în relief carstic (a se vedea 
exemplul M.Călimani) 
În schimb, conservarea şi ocrotirea 
peşterilor beneficiază de reglementări 
speciale peste tot în lume unde există un 
patrimoniu speologic bogat, iar în Legea 
137/1995 de Protecţie a Mediului, art.88 
se solicită chiar o astfel de reglementare 
specială 

 
1.  

 
1.Obiectul prezentei legi îl constituie protecţia 
peşterilor şi a zonei carstice adiacente. Pestera, în 
înţelesul prezentei legi, înseamnă orice spaţiu sau 
cavitate naturală suficient de mare pentru a 

Se introduce Capitolul I –  Dispoziţii 
generale 
Se reformulează astfel : 
Art.1.-Obiectul prezentei legi îl consti
tuie conservarea şi ocrotirea

pentru o redactare corespunzătoare de 
tehnică legislativă 
 
Acesta este obiectul legii şi nu 
“conservarea zonelor carstice” 
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permite accesul omului, situată sub suprafaţa 
terenului sau în interiorul unui deal sau munte, cu 
intrare naturală sau artificială.  
 

peşterilor din România. 
Art.2.- În sensul prezentei legi, prin 
peşteră se înţelege orice cavitate 
naturală subterană suficient de mare
în secţiune şi în adâncime pentru a 
permite accesul omului 

 
Cuvântul “subteran” este mai concis şi 
exprimă întreaga sintagmă de la pct.1 al 
propunerii legislative 

2.   Se introduce un articol nou : 
Art.3.-Resursele peşterii constau 
din obiecte, materiale, substanţe şi 
forme de viaţă care există sau se 
formează în mod natural în peşteri :
a)sisteme geologice şi hidrogeologice
b)situri arheologice 
c)specii de plante şi animale 

Nu numai peştera ca atare este ocrotită în 
mod direct, ci şi resursele ei, care 
constituie, cel mai adesea, motivul 
principal al vandalizării peşterilor. 
Valorificarea peşterilor exclude orice 
formă de comercializare a resurselor vii, 
geo-paleontologice,arheologice şi minerale 
ale acestora. 

3.  
2.Peşterile, ca bunuri ale subsolului, sunt 
proprietatea publică a statului. In domeniul public 
se include şi suprafaţa ce delimitează intrarea în 
peşteră sau orice orificiu de comunicare cu 
atmosfera, indiferent de dimensiuni, pe o rază de 
4 metri împrejur.  
 

Se regăseşte modificat la art.5 nou Articolul nu-şi găsea locul la dispoyiţii 
generale 

4.  
3.In scopul asigurării unei ocrotiri eficiente se 
constituie prin prezenta lege patru clase de peşteri 
care necesită regim de protecţie:  
- Clasa A: cuprinde peşteri de interes ştiinţific 

excepţional, care au statut de rezervaţie 
ştiinţifică.  

- Clasa B: cuprinde peşteri remarcabile prin 
bogăţia şi diversitatea resurselor, care vor 
avea statut de monument al naturii. 

- Clasa C: cuprinde peşteri cu un potenţial 
estetic şi peisagistic deosebit, care au statut de 
rezervaţie naturală peisagistică. 

Devine Art.4 cu următoarea 
reformulare: 
Art.4.-a)În scopul aplicării eficiente 
a măsurilor de protecţie, peşterile se 
grupează, după importanţa pe care 
o prezintă, în patru categorii: 
1.Categoria A. Peşteri de valoare 
excepţională şi care, prin interesul 
ştiinţific, unicitatea resurselor sau 
valoarea peisagistică sunt reprezen-
tative pentru patrimoniul speologic 
naţional şi internaţional.  Peşterile 
din categoria A se constituie ca 

Este logic să fie făcută o clasificare a 
peşterilor şi, totodată, să se clarifice 
regimul lor juridic şi al terenurilor 
învecinate care pot aparţine sau nu 
domeniului privat 
 
Evident, acele peşteri care au primit un 
titlu de protecţie îşi păstrează această 
calitate, aşa cum se stipulează în Legea 
137/1995, art.54, alin2. 
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- Clasa D: obiective de interes local, declarate 
ca atare de consiliile locale şi aflate în 
administrarea acestora.  

 

rezervaţii ştiinţifice şi beneficiază 
de un regim preferenţial de 
ocrotire. În aceste peşteri  nu pot fi 
făcute nici un fel de modificări ale 
cadrului natural, amenajări, 
exploatări sau turism.     
2. Categoria B. Peşteri  de interes 
naţional sau regional, valoroase 
prin pitorescul peisajului subteran, 
prin dimensiunea cavernamentului 
sau care conţin formaţiuni fragile şi 
expuse degradării. Ele pot fi 
declarate rezervaţii speologice, fie 
că sunt incluse sau nu în cadrul 
unor parcuri naţionale sau 
rezervaţii complexe. În condiţiile 
legii, peşterile din această categorie 
pot fi utilizate  pentru turism, dacă 
amenajările necesare şi regimul de 
valorificare turistică nu modifică 
ireversibil cadrul natural.     
3.Categoria C. Peşteri de 
importanţă locală, protejate pentru 
importanţa lor geologică, 
peisagistică, hidrologică, istorică, 
geomorfologică etc. Ele se pretează 
pentru amenajări turistice şi alte 
forme de valorificare. 
4.Categoria D. Cuprinde celelalte 
peşteri neincluse în categoriile A,B, 
şi C.  

5.  Se introduce un capitol nou: 
Capitolul II – Administrarea   şi 
gestionarea peşterilor 
 

tehnică legislativă Capitol distinct în logica 
corpului legii 
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6.  Devine Art.5.prin reformularea pct.2 
al propunerii legislative 
Art.5.-a)Peşterile din categoriile A-
D, resursele peşterilor, precum şi 
contextul de relief carstic de la 
suprafaţa terenului cu care peşterile 
sunt strict asociate - intrările, 
dolinele, avenurile, ponoarele, 
canioanele şi izvoarele carstice care 
comunică direct cu peştera 
constituie patrimoniul speologic 
naţional ;  
b)Peşterile din categoriile A şi B din 
patrimoniul speologic naţional 
aparţin domeniului public al 
statului; 
c) peşterile din categoriile C şi D din 
patrimoniul speologic naţional 
aparţin domeniului public al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 
d)Din domeniul public fac parte şi 
suprafeţele limitrofe de protecţie 
care delimitează accesul în peşteră 
pe o rază de minimum   10 metri . 

 
 
Pentru definirea patrimoniuluii speologic 
care face obiectul legii 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conf.art.135, lit d) din Constituţie 
 
 
 
 
 
 
 
Relieful carstic limitrof depăşeşte cu mult 
4 metri 
 

7.  Se introduce un articol nou : Art.6 
Art.6.-Trecerea în domeniul public 
a suprafeţelor limitrofe intărilor de 
peşteri amplasate pe alte tipuri de 
proprietate se face în condiţiile legii 

 
conf.Regimului circulaţiei terenurilor şi 
exproprierilor pentru utilitate publică 
 

8.  
4.Responsabilitatea administrării şi ocrotirii 
peşterilor ca şi a coordonării măsurilor de 
inventariere, clasificare, ocrotire şi conservare a 
bunurilor de interes speologic, revine Sub-
Comisiei Patrimoniului Speologic ce se 

Devine art.7 cu modificări 
Art.7.-a)Pentru administrarea în bune 
condiţiuni a patrimoniului speologic 
naţional se constituie  Comisia
Patrimoniului Speologic,  organism 
deliberativ de specialitate, cu 

 
Academia Română nu este o autoritate cu 
putere de decizie  
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organizează şi funcţionează în cadrul Comisiei 
pentru Ocrotirea Naturii şi Conservarea 
Diversităţii Biologice din Academia Română.  
 

personalitate juridică, cu sediul în 
municipiul Bucureşti , în 
subordinea Autorităţii Centrale de 
Protecţia Mediului;  
       b)Comisia patrimoniului 
Speologic are responsabilitatea 
administrării şi ocrotirii peşterilor din 
categoriile A şi B, ca şi a coordonării 
măsurilor de inventariere, clasificare, 
ocrotire şi conservare a bunurilor de 
interes speologic din toate peşterile 
patrimoniului speologic naţional ; 
       c)Unităţile administrativ-terito-
riale exercită posesia, folosinţa şi 
dispoziţia asupra peşterilor din 
categoriile C şi D în limitele şi 
condiţiile legii 

 
 
 
Conf.art.115 (2) din Constituţie 
 
 
Comisia răspunde de patrimoniul 
speologic în ansamblul său, indiferent de 
proprietar 

9.  
5.Sub-Comisia Patrimoniului Speologic este 
formată din câte un reprezentant al Academiei 
Române, autorităţii centrale cu responsabilităţi în 
protecţia mediului, al autorităţii centrale pentru 
turism, Institutul de Speologie “Emil Racoviţă”, 
Societăţii Române de Speologie şi Grupului de 
Explorări Subacvatice şi Subterane. 
 

Devine Art.8 modificat : 
Art 8.-a) Comisia Patrimoniului 
Speologic este formată din 
reprezentanţi ai Academiei Române 
prin Institutul de Speologie „Emil 
Racoviţă”, ai autorităţii centrale 
pentru Protecţia mediului, ai 
autorităţii centrale pentru Amenajarea 
teritoriului şi ai Federaţiei Române 
de Speologie. Comisia colaborează 
cu ministerele şi alte autorităţi 
publice în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor ce-i revin. 
b) Comisia Patrimoniului Speologic 
va funcţiona pe baza unui Regulament 
propriu de organizare şi funcţionare 
aprobat prin HG la propunerea 
Autorităţii centrale de Protecţia 
mediului în termen de 90 de zile de la 

Federaţia este organizaţia cu cea mai largă 
reprezentare, deci şi cea mai democratică 
şi nu Grupul de Explorări Subacvatice şi 
Subterane  
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data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial. 
 

10.  
6.Institutul de Speologie “Emil Racoviţă” exercită 
atribuţiile de secretariat tehnic al Sub-Comisiei 
Patrimoniului Speologic. 

Devine art.9 modificat 
Art.9.Institutul de Speologie “Emil 
Racoviţă” din cadrul Academiei 
Române exercită atribuţiile de 
secretariat tehnic şi ştiinţific al 
Comisiei Patrimoniului Speologic. 

Institutul asigură şi expertiza necesară 
ştiinţifică 

11.  
7.La propunerea Sub-Comisiei Patrimoniului 
Speologic, Agenţiile locale de Protecţia Mediului 
nominalizează sau angajează un expert din cadrul 
acestora care are ca sarcină de serviciu exclusiva 
administrare şi ocrotirea fenomenelor carstice.  
 

Devine art.10 cu modificări : 
Art.10.-La propunerea Comisiei 
Patrimoniului Speologic, Agenţiile 
locale de Protecţia Mediului din 
zonele cu patrimoniu speologic
important, vor nominaliza sau angaja 
un expert care să se ocupe de 
controlul şi ocrotirea patrimoniului 
speologic din zonă. 

 
 
 
 
Evident, nu la toate Agenţiile 

12.  Articol nou : 
Art.11.-a)Pentru o cât mai bună 
supraveghere în teritoriu, Comisia 
Patrimoniului Speologic  poate 
instrui şi autoriza custozi voluntari, 
dintre speologii cu experienţă 
îndelungată, inclusiv din organi-
zaţiile neguvernamentale, pentru 
gestionarea peşterilor.  
b)Calitatea de custode se obţine pe 
bază de voluntariat, prin scrisoare 
de aderare, cu recomandarea 
Institutului de Speologie Emil 
Racoviţă, a Federaţiei Române de 
Speologie, sau a autorităţii de 
protecţia mediului. 
c)Legitimaţiile custozilor le permit 
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acestora să controleze şi să sesizeze 
încălcarea prevederilor legale în 
cazul peşterilor pe care le au în 
custodie 

13.  Se introduce capitol nou 
Capitolul IV. Atribuţiile admini –
stratorilor 

În logica corpului legii 

14.  
8.Subcomisia Patrimoniului speologic are 
următoarele atribuţii:  
- omologhează şi înscrie noile peşteri 

descoperite în Registrul Peşterilor din 
România, ţinut la Secretariatul Comisiei, în 
conformitate cu Regulamentul de Evidenţă şi 
Ocrotire a Peşterilor din România.  

- Clasifică peşterile din patrimoniul naţional în 
conformitate cu prevederile art.3 din prezenta 
lege.  

- Dispune marcarea şi măsurile de ocrotire 
necesare pentru peşteri 

 
 
 
 
 
 
 
- Acordă autorizaţie de utilizare în scop turistic 

pentru fenomene carstice.  
 
- Recunoaşte paternitatea descoperirii integrale 

sau parţiale pentru fenomene carstice şi 
conferă dreptul de exploatare exclusivă pe 
timp de un an de la data descoperii autorilor 
acesteia. 

Devine art.13: 
Art.13.-Comisia Patrimoniului 
Speologic are următoarele atribuţii: 
a)omologhează şi înscrie noile peşteri 
descoperite în Registrul Peşterilor din 
România, al cărui depozitar este 
Secretariatul Comisiei; 
 
b)clasifică peşterile din patrimoniul 
speologic naţional în conformitate cu 
prevederile art. 5 din prezenta lege; 
c)dispune marcarea căilor de acces, a 
perimetrului de protecţie şi măsurile 
de ocrotire necesare pentru peşterile
din categoriile A şi B.  
 
 
 
 
 
d)acordă autorizaţiile de utilizare 
pentru peşteri, impunând condiţiile 
regulamentare de conformare; 
e)ţine la zi registrul certificatelor de 
patrimoniu; 
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- Autorizează filmarea şi fotografierea 
fenomenelor carstice. 

- Autorizează  explorarea ştiinţifică a peşterilor, 
în mod individual pentru fiecare peşteră şi 
explorator, pe perioade determinate, dar nu 
mai lungi de şase luni calendaristice; 
autorizaţiile pot fi reînnoite. 

- la propunerea secretariatului sau a unor 
instituţii cu atribuţii în domeniul administrării 
peşterilor, conferă dreptul de custodie pe 
durata de maxim un an persoanelor fizice sau 
juridice interesate, respectând procedurile de 
licitaţie legale; descoperitorii fenomenelor 
carstice au drept de pre-empţiune la oferta de 
custodie şi sunt scutiţi de plata taxelor stabilite 
de Sub-comisia pentru Patrimoniul Speologic 
în virtutea dreptului conferit de prezenta lege. 

- controlează  periodic modul în care sunt 
gospodărite peşterile aflate în administrarea 
agenţiei locale de protecţia mediului, în 
custodie sau în administrarea autorităţilor 
locale (pentru peşterile din clasa D). 

- dispune scoaterea din circuitul turistic sau de 
exploatare ştiinţifică a peşterilor, prin 
închiderea accesului în acestea.  

- aprobă modificări la Regulamentul de 
Explorare Stiinţifică şi Conservare a 
Peşterilor, întocmit de Secretariatul Sub-
Comisiei.  

- întocmeşte şi aprobă anual Planul de 
Administrare şi Ocrotire a Zonelor Carstice, 
inclusiv planificarea resurselor financiare 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de 
plan.  

 

 
 
f)autorizează explorarea ştiinţifică a 
peşterilor, pe baza unor cereri 
explicite, pe perioade determinate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g)controlează periodic modul în 
care sunt gestionate peşterile pe 
care le are în directă administrare 
şi pe cele aflate în administrarea 
autorităţilor publice locale; 
h)aprobă modificări la Regulamentul 
de Explorare ştiinţifică şi Conservare 
a Peşterilor, întocmit de Secretariatul 
Comisiei; 
 
 
 
j)verifică şi certifică oportunitatea 
şi fundamentarea unor cheltuieli de 
întreţinere şi ocrotire pentru peşteri 
propuse de administratorii acestora
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15..  

9.Pentru derularea activităţii sale, Sub-Comisia 
Patrimoniului Speologic poate institui taxe de 
înscriere, examinare, autorizare sau custodie, a 
căror contravaloare se varsă în bugetul Academiei 
Române, rămânând la dispoziţia Sub-Comisiei 
Patrimoniului Speologic.  
 
 

Devine art.13 
Art.13 a)Cheltuielile legate de 
organizarea şi funcţionarea comisiei 
se suportă din bugetul propriu al 
autorităţii centrale pentru protecţia 
mediului. 
b)Sumele încasate ca tarife pentru 
autorizări, expertizări şi utilizări ale 
peşterilor şi aprobate prin ordin al 
ministrului rămân la dispoziţia 
Comisiei Patrimoniului Speologic 

 

16.  Articol nou : 
Art.14.- Peşteri din categoriile B, C, 
sau D (aşa cum sunt definite la 
art.5), pot fi concesionate de 
administratori, cu avizul Comisiei 
Patrimoniului Speologic, unor 
persoane fizice sau juridice române 
ori străine pentru activităţi 
turistice, educative, curative, 
captări de ape subterane, precum şi 
pentru orice alte activităţi, dacă 
prin amenajările necesare şi 
desfăşurarea lor ele nu modifică 
ireversibil cadrul natural al peşterii.
 

 

17.  Se introduce un capitol nou: 
Capitolul IV.- Obligaţii şi 
răspunderi 

 

18.  Articol nou 
Art.15.-Eliberarea acordului de 
mediu pentru acele activităţi sau 
investiţii care se efectuează în 
peşteri sau în perimetrul de 
protecţie al peşterilor se face cu 

Pentru respectarea principiului precauţiei 
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avizul Comisiei Patrimoniului 
Speologic. 

19.  Se introduce un articol nou : 
Art.16.-Deţinătorii de terenuri sub 
care se află peşteri au obligaţia de a 
asigura accesul spre intrările 
peşterilor pentru activităţile 
autorizate 

În conformitate cu dreptul de servitute 
asupra proprietăţi,i din Codul civil 

20.  Se introduce un articol nou : 
Art.17-Proprietarii terenurilor sub 
care se află peşteri nu pot efectua în 
perimetrul de protecţie al intrărilor 
şi nici în  cel de deasupra galeriilor 
peşterii: 
a)construcţii de greutate;  
b)canale de apă 
c)derocări cu explozibili; 
d)foraje ; 
e)defrişări rase ; 
f)depozitări de deşeuri ; 
g)deversări industriale de substanţe 
chimice de orice fel ; 
h)deversări de dejecţii agro-
zootehnice ; 
j)orice alte activităţi de natură să 
afecteze cadrul natural al mediului 
subteran 

Acelaşi drept de servitute 

21.  Se introduce un articol nou : 
Art.18.-a)Beneficiarul unei lucrări 
de investiţii are obligaţia de a 
anunţa descoperirea oricărei peşteri 
în frontul unei lucrări miniere sau 
al unei cariere celei mai apropiate 
instituţii abilitate (agenţie de 
protecţia mediului, custozi 

Este foarte important să se precizeze 
această situaţie foarte des întâlnită în 
realitate şi când, din neglijenţă, se pot 
distruge valori patrimoniale excepţionale 
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acreditaţi sau reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale) ;  
b)Lucrările care afectează direct 
peştera nou descoperită vor 
continua numai după efectuarea 
unei expertize de specialitate ; 
c)Pentru eventualele prejudicii 
cauzate proprietarilor în urma 
măsurilor de perimetrare a 
suprafeţelor aferente peşterii, 
aceştia pot primi compensaţii. 

22.  
10.Următoarele activităţi sunt strict interzise:  
- distrugerea resurselor peşterilor, afectarea 

echilibrului natural al acestora prin orice tip 
de acţiuni necuprinse în autorizaţia de 
custodie sau prin nerespectarea limitelor 
stabilite în autorizaţia de custodie; 

- colectarea de faună, floră, obiecte de interes 
arheologic, fără autorizaţia explicită a Sub-
Comisiei Patrimoniului Speologic; 

- pătrunderea prin forţarea intrării, într-o 
peşteră închisă; 

- desfăşurarea neautorizată de activităţi sau 
evenimente turistice, culturale sau economice 
în peşteri; 

- dizlocarea şi comerţul cu fragmente din 
formaţiunile carstice ocrotite; 

- depozitarea de obiecte, deşeuri de orice fel, 
material biologic, cadavre, substanţe toxice şi 
periculoase, combustibili de orice natură în 
interiorul peşterilor sau în contextul de relief 
cu care acestea pot fi asociate sau comunică 
într-un fel oarecare; 

- distrugerea, degradarea, înlocuirea fără drept a 
marcajelor aferente peşterilor, precum şi 

Devine art.19 cu următoarele 
modificări:. 
Art.19-Următoarele activităţi sunt 
strict interzise indiferent de 
categoria peşterii: 
a)înterzicerea accesului administra-
torilor la intrările peşterilor din 
categoriile A şi B; 
b)pătrunderea, prin forţarea intrării, 
într-o peşteră închisă şi semnalizată 
ca atare; 
c)distrugerea, degradarea, înlocu-
irea fără drept a marcajelor 
aferente peşterilor şi intrărilor de 
acces la ele, precum şi ridicarea de 
obstacole în raza de vizibilitate a
marcajelor; 
d)vandalizarea peşterilor prin 
distrugeri de formaţiuni minerale; 
e)colectarea fără autorizare şi/sau 
omorârea faunei cavernicole; 
f)poluarea peşterilor prin depozitarea 
în interiorul lor, sau în contextul de 
relief cu care acestea comunică în 
mod direct, de obiecte, deşeuri de 
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afişajul neautorizat sau ridicarea de obstacole 
în raza de vizibilitate a marcajelor; 

- efectuarea de lucrări de construcţii sau 
explorări arheologice sau geologice în 
apropierea peşterilor, de natură să pună în 
pericol stabilitatea, integralitatea sau 
echilibrul biologic al peşterilor. 

 

orice fel,  cadavre, substanţe toxice şi 
periculoase, combustibili de orice 
natură ; 
g)dislocarea şi/sau scoaterea din 
peşteri a cristalelor  şi oricăror 
altor formaţiuni minerale, a 
obiectelor de interes paleontologic 
sau arheologic; 
h)comercializarea sub orice formă a 
formaţiunilor minerale, a faunei 
cavernicole, obiecte de interes 
paleontologic sau arheologic 
provenind din peşteri ; 
j)utilizarea neautorizată a  peşterilor; 

23.  Articol nou: 
Art.20.-a)Comisia Patrimoniului 
Speologic are obligaţia de a notifica 
proprietarilor prezenţa intrărilor 
de peşteri în raport cu terenul pe 
care îl deţin; 
b)Aceeaşi notificare va fi făcută şi 
autorităţii locale de protecţia 
mediului şi Oficiului Naţional de 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie; 
c)Zonele cu patrimoniu speologic 
reperat se includ în cadastrul de 
specialitate al zonelor protejate 
naturale şi construite. 

 

24.  Se introduce un capitol nou : 
Capitolul V - Sancţiuni 

 

25. 11.Incălcarea prevederilor art.9 constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
10 milioane lei la 100 milioane lei şi, dacă este 
cazul, interzicerea dreptului de a deţine o peşteră 
în custodie pe o perioadă de 10 la 20 de ani. 

Art.21- 
a)Încălcarea cu vinovăţie a 
prevederilor art. 19 constituie 
contravenţii şi  se sancţionează cu 
amendă de la: 
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Interzicerea acestui drept se extinde asupra 
oricăror organizaţii sau societăţi comerciale din 
care face parte persoana fizică sau reprezentanţii 
persoanelor juridice vinovate.  
Contravaloarea lucărilor de reabilitare a resurselor 
peşterilor deteriorate din culpă se suportă de către 
cei vinovaţi.  
 Constatarea contravenţiilor este în sarcina 
funcţionarului agenţiei locale de protecţia 
mediului, secretariatului Sub-Comisiei 
Patrimoniului Speologic şi, în limitele stabilite 
prin contractul de custodie, în sarcina custodelui. 
Persoanele sancţionate pot face contestaţie asupra 
procesului verbal de contravenţie la forul de 
conducere al Academiei Române şi la instanţele 
de judecată civile competente.  
 Sancţionarea persoanelor vinovate de 
încălcarea art.10 nu exonerează de răspundere 
civilă şi penală, după caz, în virtutea altor 
prevederi legale ce ocrotesc ariile protejate, 
sănătatea şi morala publică sau resursele 
subsolului. 
  
 

-10 milioane lei la 30 milioane lei 
pentru cele prevăzute la lit. a)-c); 
-30 milioane lei la 60 milioane lei 
pentru cele prevăzute la lit. d)-e); 
-60 milioane lei la 100 milioane lei 
pentru cele prevăzute la lit.f)-j) 
b)Contravaloarea pierderilor ca şi a 
lucrărilor de reabilitare a resurselor 
peşterilor deteriorate din culpă se 
suportă de către cei vinovaţi; 
c)Valoarea amenzilor se 
reactualizează prin hotărâre de 
guvern în condiţiile legii; 
d))Constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor sunt exercitate de 
corpul de inspecţie al autorităţilor 
centrală şi locală de protecţia 
mediului, de primar sau de celelalte 
autorităţi locale abilitate; 
d)Împotriva procesului verbal de 
constatare se poate face plângere în 
instanţă în condiţiile legii; 
eSancţionarea persoanelor vinovate de 
încălcarea art. 20 nu le exonerează pe 
acestea de răspundere civilă şi penală, 
după caz, în conformitate cu 
prevederile legale ce ocrotesc ariile 
protejate, sănătatea şi morala publică 
sau resursele subsolului. 
 

26.  Se introduce un capitol nou : 
Capitolul VI- Dispoziţii finale 

 

26. 12.In termen de 60 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial, Secretariatul 
Sub-Comisiei pentru Patrimoniul Speologic va 

Art.22- a)În termen de 60 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial, Secretariatul Comisiei pentru 
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înainta spre aprobare Sub-Comisiei Regulamentul 
de Explorare Stiinţifică şi Conservare a Peşterilor.
 

Patrimoniul Speologic va înainta spre 
aprobare Autorităţii centrale pentru 
Protecţia Mediului Regulamentul de 
Explorare Ştiinţifcă şi Conservare a 
Peşterilor. 
b)Oricare alte prevederi aparţinând 
unor legi, hotărâri, dispoziţii şi altor 
acte normative cu putere de lege 
adoptate anterior şi care sunt 
contrare prezentei legi  se abrogă. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                                                                                                                                SECRETAR, 

 ION CÎRSTOIU                                                                                                

IOAN OLTEAN                   
 

 
Experţi: 
Dan Manoleli 
Iulia Toader 


