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                                         PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 09.08.2006, 

la TURDA (Teatrul Municipal) 
 
Sedinta de dezbatere publica a fost deschisa de catre dl.Nicolae Heredea, 
Director General in Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, care a 
anuntat ca titularul proiectului impreuna cu autoritatea de mediu au stabilit  
ca presedinte al dezbaterii publice pe domnia sa. 
Secretariatul dezbaterii publice este asigurat de consilieri din Ministerul 
Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Regionala pentru Protectia 
Mediului Cluj si Agentia pentru Protectia Mediului Cluj. 
Presedintele dezbaterii publice a prezentat  etapele procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului si aspecte organizatorice ale dezbaterii publice 
de astazi. 
Dupa aceasta a dat cuvantul titularului de proiect pentru a-si prezenta 
proiectul si evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Rosia 
Montana. Titularul a avut la dispozitie  45 min.  
Dupa prezentarea realizata de catre titularul proiectului s-a efectuat 
inregistrarea persoanelor care doresc sa puna intrebari. Fiecarui vorbitor i  
s-au acordat 5 min, fara a da posibilitatea de a transmite minutele unui alt 
vorbitor. 
 
Au luat cuvantul urmatorii: 
 
 
Rotar Mihai- din Turda, cunosc exploatarea de la Baia de Aries, unde acum 
se inchide mina si se elimina cianura.Trebuie o conditie in acord o conditie 
despre impunerea unei garantii financiare pentru ecologizare. 
 
 
Todoni Simion – responsabil protectia mediului la compania Minvest- 
consideram ca investitia este oportuna, noi ne confruntam cu probleme de 
mediu deosebite; este singura sansa de continuare a mineritului. 
 
 
Rosca Alin – fundatia de ecologie si turism Potaissa si ne opunem ferm 
proiectului; proiectul pune in pericol promovarea muntilor Apuseni ca loc 
turistic; EIA contine f.multe greseli si nu am timp sa dezbat 5 min. sa 
comentez aceast lucru; cer ferm Ministerul Mediului sa apeleze la specialisti 
la evaluarea acestui studiu. 
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Exista metode de exploatare, altele decat cele propuse de Gabriel Resourses? 
Exista alte metode de dezvoltare a Apusenilor? 
Care este profitul estimat al companiei la sfarsitul proiectului? 
 
Titularul raspunde: exista o alta metoda cu mercur, dar este mai riscanta 
decat metoda cu cianuri. 
 
 
Jurca Andrei – din Rosia Montana; trebuie sa luam in considerare oferta 
destinului de a avea un investitor la Rosia Montana, daca nu soarta va fi 
tragica; sunt alternative pe care nu le putem lua in considerare; 
 
 
Sima Valentin – este pentru realizarea acestui proiect; refuzarea proiectului 
ar insemna un semnal negativ pentru alti investitori; 
 
 
Narita Adrian – din Abrud – doresc sa muncim acolo si sa nu cautam de 
lucru in stainatate. 
 
 
Vlad Ioan – din Zlatna – sustin eliberarea acordului de mediu motivat de 
principala problema, si anume cum arata Zlatna dupa falimentarea activitatii 
de cupru; sustin proiectul pentru ca are metode de stopare a poluarii istorice; 
Imagini de la confluenta Ariesului cu Abrudelul. 
 
 
Cosma Gheorghe – cele 4 iazuri de decantare de la Baia de Aries nu aveau 
statii de epurare; proiectul de la Rosia Montana are tehnologii care se aplica 
si la alte proiecte.este fals cand se spune ca iazul de la Corna este un lac cu 
cianura. 
 
 
Bindea Andra – sunt din Baia Mare; intrebari: 
Cum se poate trece asa de usor peste parerea bisericii?Pentru ca stim ca 
biserica nu doreste sa se mute. 
De ce RMGC nu a cumparat case in zonele protejate? Ele se afla in stare 
foarte proasta din cauza Dvs. Prezentati o imagine sinistra a Rosiei Montane 
care nu este reala. 
Care sunt cele 3000 de locuri de munca indirecte? 
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De ce Ministerul este la aceeasi masa cu investitorul? Dvs. Reprezentati aici 
publicul, nu investitorul.Doresc sa mi se raspunda clar si la obiect. 
 
Titularul raspunde referitor la biserica, casele cumparate in zona protejata. 
 
 
Grigoriu Daniela – reprezint alianta confederatiilor patronale.Rosia Montana 
a cunoscut perioade de progres si de regres.Ca sustinator al acestui proiect il 
vom sustine cu toate instrumentele. 
Cum veti actiona si cum veti proceda cu dezvoltarea durabila in zona? 
 
Titularul raspunde: sa clarificvam cu cele 3300 de locuri de munca. 
 
 
Vana Alexandru – din Turda – traim de peste 40 de ani in acest oras cu o 
poluare semnificativa; manevrarea cianurilor nu este un pericol;poluarea 
existenta pe raul Aries nu se va termina. 
Compania Dvs. poate face  un parteneriat cu autoritatile romane pentru 
rezolvarea problemelor de poluare globala a raului Aries? 
 
Titularul raspunde referitor la parteneriate cu autoritatile locale si solicita 
informatii suplimentare persoanei care a ridicat problema exploatarii cu 
mercur. 
 
Munteanu Iuliu – cercetator in Turda si m-am dedicat cercetarilor de poluare 
industriala din Turda.Raul Aries este foarte poluat, este “mort” pe portiunea 
pana la Mihai Viteazu. Propun o cooperare cu proiectul dvs. Pentru 
realizarea inactivarii surselor care polueaza raul Aries. 
 
Titularul raspunde : la Rosia Montana se va construi o statie de epurare. 
 
 
Iacob Andreea – nu sunt din Turda, dar am tinut sa vin aici.Cunosc pe 
propria piele ce inseamna sa ai acces la locuri de munca.Am fost la Rosia 
Montana cu studentii mei in calitate de asistent universitar si am vazut acolo 
o ruptura a comunitatii. Gabriel Resources este o companie care promite 
multe, va imbunatati viata in Rosia Montana. De ce aveti mai multa 
incredere in Gabriel Resources si nu in romanii si strainii care se opun 
proiectului? 
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Stimata companie spuneti ce veti oferi oamenilor dupa 15 ani si daca-mi 
spuneti cva agricultura, poate imi spuneti de ce acum nu se poate realiza 
agricultura? 
 
Titularul raspunde. 
 
Liviu Pop – sunt licentiat in filozofie si stiu ce inseamna o dezbatere 
publica.Sunteti oameni de la tara, sunteti intelepti si am incredere in cultura 
populara.Vreau sa va spun ca drumul spre iad este pavat cu intentii bune si 
nu credeti chiar tot ce va spun cei de pe scena.  
 
Titularul face unele comentarii. 
 
Olaru Sorana – sunt din Cluj si vorbesc in nume personal. Ma intereseaza 
capitolul din EIA cu analiza cost beneficiu, ceritifcatul de investitor, unde e 
prez in EIA Nr 99/..... cum va afecta acest aspect cunatumul......... 
Cuantificarea galeriilor romane 
Referitor la biodivesitate unde sunt prezente...... 
Nr.exact de peste 60 de ani prezente in Rosia Montana 
Pe baza caror date..... 
Dincolo de 42% , cate hectare aveti unde este mentionat in EIA? 
Cate locuri de munca sunt in minerit si de ce nu sunt prezentate? 
Imi exprim regretul pentru aceste dezbateri este modul in care expertii evita 
sa raspunda la intrebari tehnice, expertii nu respecta codul etic al profesiei 
lor. 
 
Titularul raspunde despre definitia EIA sau definitia despre planul regional. 
 
Strempel Ioan – din Baia Mare- intrebare: Cati arbori au plantat in zona 
acesti tineri ? Exista case din zona protejata care au fost refacute. 
Despre stamutarea unor morminte. 
 
Galdau Vasile – ma bucur ca aici la Turda, oamenii nu sunt asa speriati de ce 
se va intampla la Rosia Montana si sper ca au vazut un potential beneficiu al 
acestui proiect.Eu am case, terenuri in Rosia Montana. O intrebare dl.Paul 
Damian : cu ce bani au sapat in solurile Rosiei Montana? 
 
 
Nan Maria – in cadrul cond.initiale, cum se poate afirma ca nu se poate 
desfasura agricultura, iar apoi.....citat din cap.8/pag.101. 
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Cum va  
Pe site-ul 
Sa se consemneze ca suntem huiduiti, injurati si amenintati. 
 
Gheorghita Camelia – pierderile de orice natura ale solului se vor 
gasi...pag.63 din EIA.Concluzia reprezinta o contradictie referitoare la 
refacerea solului.Cum puteti afirma asa ceva? 
Vreau raspuns si la nominalizarea unei piete de desfacere pentru produse 
provenite de pe un sol poluat. 
 
Titularul raspunde despre soluri, harti ale solului si despre agricultura pe 
iazul de decantare. 
 
Lazar Radu – cunoasteti proiecte implementate de Greenpeace care au adus 
beneficii. Invit specialistii sa faca agricultura in acest moment la Rosia 
Montana. 
 
Babut Sorin – sunt mandru de meseria de miner; tehnologia care se va folosi 
nu este o inovatie a lui Gabriel Resources, ea exista.EIA nu este o usurinta ci 
se vor impune conditii de protectia mediului, conditii sociale, etc..Nu sustin 
compania Gabriel ci investitia de la Rosia Montana. 
Daca nu se da acordul de mediu va pleca investitorul noi acolo ce facem? 
 
Titularul raspunde: ne aflam intr-o faza de clarificari, referitor la certificatul 
de investitor si la descomunerea cianurii. 
 
Dandea Eugen –  locuitor al Rosiei Montane si proprietar in Corna in zona 
afectata de proiect.Am lucrat 30 de ani in minerit.La Zlatna erau ploi acide, 
dar nu a venit nimeni sa ne ajute. 
 
Micluta Voicu – imi pare rau sa constat ca nu se inteleg explicatiile date de 
companie.Urmeaza consideratii privind impuscarile, praful, biodiversitatea,. 
 
Jurca Florin – sunt persoana fizica din Corna , din zona afectata, majoritatea 
proiectelor au stimulat dezvoltarea zonelor. 
 
Simina Iulia – din Abrud, studenta la Medicina in Timisoara. Sunt aici 
pentru a sustine proiectul in zona declarata defavorizata chiar de Guvernul 
Romaniei. Noi cautam aceste locuri de munca si nu dorim sa plecam in alte 
tari sa cautam de lucru. 
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Cocis Sorin – reprezint Institutul de arheologie al Academiei,; in acest 
proiect Academia nu s-a opus niciodata cercetarilor arheologice din zona 
Rosia Montana si vom fi cainele de paza pentru respectarea monumentelor 
arheologice. 
 
Leterna Calin – sunt din Corna si foarte multe rude ale mele au plecat deja 
de acolo.Am trait din salariu de miner, nu stiu daca proiectul titularului este 
unul viabil, dar tinerii au nevoie de locuri de munca. 
 
Hutuleag Viorel – pentru ca s-a realizat un mariaj intre PRM si unguri, nu se 
va mai confunda capitala Romaniei cu Budapesta, ..... 
Are Romania nevoie de autostrazi? 
Polueaza lucrarile pentru autostrazi? 
Are nevoie Rosia Montana de acest proiect? 
 
Golgot Benianim – Noroc bun, sunt din Rosia Montana si fac parte din 
brigada de subteran.Cianura este, intr-adevar periculoasa, dar trebuie sa te 
aperi. 
 
Razbici Victor – din presa am aflat despre demersul dvs. si ma bucur pentru 
voi.Am venit, am auzit, m-am plimbat la Rosia Montana.Sunt de acord cu 
Dvs.Va doresc succes in demersul Dvs. 
 
Nicula Violeta – particip la aceasta adunare cu emotie; traind zile de 
democratie fiecare trebuie sa avem dreptul sa fim impotriva fara huiduieli; in 
Rosia Montana mai exista si alte minereuri, carora nu li se acorda 
importanta.Proiectul dvs. Ar trebui completat cu anumite lucruri; el cuprinde 
aspecte pozitive si negative.Locurile de munca sunt putine fata de sacrificiul 
natural al zonei; exista disproportii intre ceea ce revine statului , iazul de 
decantare nu este impermeabilizat, ceea ce contravina HG 351, iazul de 
decantare este situat deasupra orasului Abrud si daca se intampla un accident 
poate fi un dezastru. 
 
Titularul raspunde referitor la problermele ridicate.  
 
Clejan Marilena – as dori sa schimbam registrul discutiilor sa punem 
obiectivitatea si realitatea in discutie.Cea mai valoare la Rosia Montana sunt 
oamenii care au nevoie sa munceasca. Incultura ucide mai mult decat 
cianura.Sustinem proiectul. 
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Gaina Ioan – felicit locuitorii din Rosia Montana si imprejurim si nu inteleg 
huiduielile pentru ca trebuie sa dam dovada de respect.Reprezentantii nu au 
respectat regulile si daca cunoasteti raspunsul imi veti raspunde, daca nu 
astept in scris. 
Fiecare delegat din Rosia Montana a primit 500000, fiecare luare de cuvant a 
fost platita cu 8 mil.lei. 
De ce nu acceptati un referendum national? 
De ce Ungaria si UDMR se opun proiectului ? 
Cu care din presedintii Romaniei ati negociat sau sustin proiectul ? 
Cu care din prim-ministrii sau ministrii Romaniei ati negociat sau sustin 
proiectul ? 
In ce tari ati mai extras aur, ce tehnologie s-a folosit si cum s-a rezolvat 
problema proprietatilor ? 
Cu cine ati negociat din Guvernul Romaniei proiectul ? 
 
Titularul precizeaza: veti primi raspuns in scris si aceste intrebari au fost 
puse si la Cluj. 
 
Felea Ioan – de ce dezbaterea publica se face acum si nu inainte de 
concesionare?Problema concesionarii s-a pus si inainte de razboi, dar nu s-a 
aprobat.Aspectul angajarilor nu este suficient, nu va da de lucru la 
oameni.Singura solutie pentru Rosia Montana este transformarea zonei in 
zona turistica. Intreb reprezentantul ministerului ce parere aveti despre 
purtarea dialogului, cu huidueli, comentarii, aplauze la comanda? 
 
Titularul raspunde despre licenta minera. 
 
Horea  Hudrea – nu s-a prezentat 
 
Stana Stefan – pensionar din Turda, ce inseamna Hai sa salvam Rosia 
Montana? Sa o salvam de la peisaj, de la moarte? Cer reprezentantului 
MMGA sa analizeze cu mare simt de raspundere si sa nu se dea aprobarea 
proiectului iar ministrul impreuna cu prim ministrul sa se prezinte in zona si 
sa spuna de ce zona a fost lasata asa si sa se gaseasca alte solutii. Trebuie 
organizat referendum pentru proiect.Sunt revoltat de ce s-a admis sa inceapa 
proiectul fara autorizatiile necesare? 
 
Titularul raspunde la problemele ridicate. 
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Paven Nadina – din Rosia Montana, membra a ONG Pro Dreptatea, acest 
proiect este viabil si respectas toate standardele interne si internationale. 
 
Pacurar Gabriela – din Rosia Montana, sunt pentru sustinerea proiectului. 
 
Bembea Ioan – locuitor al orasului Turda; dupa expunerea tehnica a 
companiei nu am nici o retinere ca proiectul va avea consecinte negative 
asupra Ariesului si cred ca locuitorii din Rosia Montana trebuie sa decida 
singuri daca accepta proiectul sau nu. 
 
Titularul raspunde despre utilizarea cianurii. 
 
 
Andreica Dionisie – din Rosia Montana, am lucrat in alta parte, nu am loc de 
munca si acum sunt bine pentru ca am loc de munca si sustin proiectul. 
 
 
Nan Oana – nu s-a prezentat. 
 
 
Giurgiu Adrian – nu s-a prezentat. 
 
 
PRESEDINTE – NICOLAE HEREDEA 
 
 
SECRETARI – PINETA DANIELA 
                          CORINA SABAU 
                          NICOLAE DURA 
                          BUTA-LAGER AURORA 
                          FRISAN ELENA                                 
                         


