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Către: Membrii Comisiei Patrimoniului Speologic 
Ref: ședință extraordinară 

 
 

Ședința Comisiei Patrimoniului Speologic din 29.06.2017 
Proces verbal al întâlnirii 

 
În 29.06.2017 a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei Patrimoniului Speologic (CPS) prin intermediul unei platforme de 
comunicare online - Skype.  
Membri prezenți: 
Marius Vlaicu – Președinte; 
Silviu Constantin – membru; 
Cristian Goran – membru; 
George Fozocoș – membru; 
Eugen Nițu – membru; 
Ordinea de zi 

1. Încadrarea/reîncadrarea a 10 peșteri în clase de protecție A, B, C și D, conform solicitărilor de clarificare transmise 
elaboratorului documentației. 
a. Peștera Osoi – cerere înregistrată cu nr. 41/24.02.2017 
b. Peștera Moanei – cerere înregistrată cu nr. 42/24.02.2017 
c. Peștera Hârtopul Bonchii – cerere înregistrată cu nr. 43/ 24.02.2017 
d. Peștera Gruiețului – cerere înregistrată cu nr. 44/24.02.2017 
e. Peștera de la Gălășeni – cerere înregistrată cu nr. 45/24.02.2017 
f. Peștera lui Dobos – cerere înregistrată cu nr. 46/24.02.2017 
g. Peștera Craiului – cerere înregistrată cu nr. 47/24.02.2017 
h. Peștera Bătrânului – cerere înregistrată cu nr. 48/24.02.2017 
i. Peștera Ciurului Ponor  – cerere înregistrată cu nr. 49/24.02.2017 
j. Peștera Vântului – cerere înregistrată cu nr. 50/24.02.2017 

Desfășurarea ședinței 
1. Încadrarea/reîncadrarea a 10 peșteri în clase de protecție A, B, C și D, conform solicitărilor de clarificare 

transmise elaboratorului documentației. 

A fost supus votului subiectul privind încadrarea/reîncadrarea a 10 peșteri în clase de protecție A, B, C și D, conform 
solicitărilor de clarificare transmise de Centru pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD).  
Zoltan Csiki-Sava a transmis votul prin mesaj text, în care se menționa că este de acord cu votul majorității. Votul a fost 
considerat valid de către toți membri prezenți.  
Mihai Besesek a menționat că va transmite la sfârșitul zilei un mesaj cu votul exprimat, deoarece la momentul ședinței nu are 
acces la internet. Votul transmis va fi luat în considerare. 
Rezultat vot: 

a. Peștera Osoi – 5 voturi pentru 
b. Peștera Moanei – 5 voturi pentru 
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c. Peștera Hârtopul Bonchii – 5 voturi pentru 
d. Peștera Gruiețului – 5 voturi pentru 
e. Peștera de la Gălășeni – 5 voturi pentru 
f. Peștera lui Dobos – 5 voturi pentru 
g. Peștera Craiului – 5 voturi pentru 
h. Peștera Bătrânului – 5 voturi pentru 
i. Peștera Ciurului Ponor  – 4 voturi împotrivă, 1 vot abținere. 
j. Peștera Vântului – 5 voturi pentru 

Membrii comisiei care și-au exprimat votul împotrivă vor transmite până la finalul zilei motivația pentru a putea fi transmisă 
solicitantului. 
 
Întocmit: Antonia Oprișan  
 
 
Marius Vlaicu 

Președinte CPS 
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