
  

PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 16.08.2006, 

la LUPŞA – Caminul cultural 
 

 
     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 dl. Nicolae Heredea, Director General 
in cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. 

Secretariatul dezbaterii publice este asigurat de consilieri din 
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Regionala pentru 
Protectia Mediului Sibiu si Agentia pentru Protectia Mediului Alba. 

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: 
 
NICULA VIOLETA- TURDA  s-a nascut in Rosia Montana. Sustine 
proiectul Rosia Montana.  Propun ca muzeul sa aiba si o sectie de etnografie. 
De asemenea doreste ca,  RMGC   sa studieze posinilitatea ca 20 la % din 
cele 80 sa fie date rosienilor.   Propune sa intocmeasca un program social 
pentru cetatenii defavorizati,  somerilor un camin pentru ocrotirea batranilor, 
Care este impactul tonelor de explozivi asupra aerului, asupra localitatii, 
daca se pot produce cutremure. 
 
Titularul raspunde:  
Compania se afla printre sponsorii care au sustinut publicarea cartii doamnei 
Violeta Nicula. Deja exista un program de specializare a  tinerilor. De ce 
avem nevoie de terenurile pe care se alfa casele,? pentru a implementsa 
standardele europene la care se afla proiectul. Starea sanatatii populatiei din 
Rosia Montana este precara deorece apa  contine  metale grele. O parte din 



  

bani vor fi folositi pentru construirea unui nou sat. Compania are nevoie de 
cel 80% pentru ca altfel nu ar putea sustine acest proiect. Am incercat sa 
incepem curatarea Rosiei Montane am incercat sa facem un dispensar in 
piata , din pacate cei din cladirea respective nu au fost de acord cu aceasta. 
 
BUCEA GHEORGHE – BISTRA se pun intrebari cu privire la cate 
persoane fac parte din aceasta sala sunt de la Guvernul Romaniei, din 
Lupsa?  Unde este adrersa firmei din Canada ? 
In Canada, Statele Unite sau alte state este folosita  cianura? 
De ce nu vorbeste arhitectul  pe intelesul satenilor.? 
Care este profitul real al companiei? 
De ce  corporatia nu modernizeaza spitalul din Campeni? 
Sa ne spuna corporatia in cati ani se neutralizeaza cianura ? Care vor fi 
efectele? 
Daca firma  a promovat protectia mediului ? Si daca da  unde este specificat 
si sa puna la dispozitia cetatenilor acest document. 
Ce se intampla dupa extragere? 
Cand o sa se termine cu zona  ce va mai fi , ca de fapt Piatra Alba este 
organizarea de santier? 
Trebuie ca comunitatea sa aiba acces la contractele care s-au incheiat intre 
corporatie si  guvernanti? 
Toate efectele se vor rasfrange asupra apelor din  raul Mures si  raul Aries? 
Ce garantie da aceasta companie? 
Cine este de fapt acest Gabriel?  
Problema este a oamenilor din bazinul Muntilor Apuseni ? 
Va doresc aucces si aveti grija de comunitate, de noi toti. Am dubii ca nu 
exista reprezsentanti ai guvernului ai mass-mediei, iar ceea ce se discuta aici 
nu este inregistrat nicaieri. 
 
Titularul raspunde:  
Statul roman detine 19,3 % prin Minvest Deva. Chiar daca finanatarea 
acestui proiect vine 100 de la companie , Finantarea nu vine numai din 
Canada, Anglia, Elvetia , Suedia, si Romania. Singura sarcina care o are 
Gabriel Resources sa gaseasca finanatare. Acest lucru nu se va realiza daca 
nu se va asigura un profit, in funtcie de  fluctuatia aurului pe piata 
internationala. Daca acesta scade sub 500 $/uncie acesta nu isi acopera 
investitia. 
Adresa este Str . Young etaj 11 din Toronto – Canada 
Conform legislatiei nu am fost obligati sa facem o dezbatere publica la 
Lupsa.Raportul este depus de aproape 2 luni de zile la Primaria Lupsa. 



  

Si noi si Guvernul Romaniei si UE stie de accidentul de la Baia Mare si de 
atunci toata legislatia s-a schimbat. 
Acesta va fi primul proiect care se va implementa dupa accidentul de la Baia 
Mare. 
Cianura se foloseste in Spania, Budapesta la Baia de Aries, orice tara 
dezvoltata din punct de vedere industrial foloseste cianura. Se prezinta un 
model din Noua Zeeleanda. Prin lege suntem obligati sa protejam oamenii, 
mediul, natura. Copii dupa acest proiect au fost depuse la Viena si la 
Bruxelles. La cerere acest proiect poate fi pus la dispozitie . Piatra Alba nu 
este o organizare de santier ci un sat care va avea dispensar, posta, 
primarie,scoli , gradinite etc. 
 
 
BARZAN DANUT – LUPSA  Ce alternativa au localitatile din zonele 
apropiate, deoarece din cele prezentate nu rezulta ? 
Cum va monitoriza MMGA actvitatea de la Rosia Montana din timpul  
derularii proiectului ? 
 
Titularul raspunde:  
Este cea mai mare investiei din aceasta parte a lumii. Cu siguranta ca aceste 
beneficii vor fi simtite in toata zona Muntilor Apuseni. Nu vom polua 
mediul inconjurator, deoarece toate activitatile se vor desfasura in zona 
industriala. Ne-am angajat sa curatam apele poluate. Nu putem raspunde in 
numele MMGA dar putem sa va spunem ca suntem obligati sa respectam 
toata legislatia in vigoare cu privire la factorii de mediu. 
 
RAIU ELENA – LUPSA apreciaza prezentarea facuta pentru proiectul Rosia 
Montana si sa speram ca va fi bine, avand in vedere ca Lupsa este situata in 
apropierea Rosiei Montane. 
Daca locurile de munca vor fi accesibile si celor din Lupsa sau numai celor 
din Rosia Montana.? Nu s-a amintit nimic despre impactul asupra 
locuitorilor din Lupsa  si ar trebui sa stim si noi de o alternativa in special 
daca vom fi afectati de poluare, mai ales ca nu am uitat inca gustul acidului 
sulfuric de la Zlatna. Pentru ridicarea gradului cultural al populatiei sa se 
ofere servicii nu numai birturi si restaurante. In ceea ce priveste 
infrastructura. Toate activitatile care s-au desfasurat  la Rosia Poeni au 
afectat drumurile datorita trasportului cu masini de mare tonaj. Prefera sa 
plece din zona in schimbul unei sume de bani decat sa fie afectata de 
poluare. 
 



  

Titularul raspunde: 
Este dificil ca in 45 de minute sa prezinti 4500 de pagini. In Raportul la EIM 
este detaliat impactul potential asupra apelor de suprafata iar efectele vor fi 
vazute din prima zi. Exista posibilitatea epurarii acestora. Impactul va fi 
local, sunt prezentate si metodele de minimizare a impactului asupra 
mediului. Legislatia obliga sa ne automonitorizam binenteles autoritatile  ne 
vor monitoriza. Intaietatea locurilor de munca o vor avea cetatenii din zona. 
Este prevazut sa se contruiasca un centru cultural, o scoala moderna, nu 
putem  interzice dezvoltarea altor servicii. 
 
BABUT MIRELA  Gura Rosie Membra a organizatiei Apuseni  Dogs and 
Cats Astra. Nu toate ONG-urile sunt impotriva proiectului. Este posibilitatea 
ca in scurt timp sa existe o clinica veterinara? 
 
Titularul raspunde:  
Cianura se foloseste in tarile dezvoltate in siguranta asa cum va fi folosita si 
la Rosia Montana. Tot in legatura cu ONG-urile ar trebui sa o lase mai 
moale cu cianurile si sa vina sa discute cu noi. Fie ca este vorba de o clinica 
veterinara sau un abator, noi am inceput sa discutam cu diverse organizatii 
pentru a crea un incubator de afaceri. Se va sprijini gasirea finantarilor 
pentru ideile oamenilor. Acesta este un angajament al nostru pentru a sprijini 
dezvoltarea durabila a zonei. 
 
BLAJAN LIDIA – ROSIA MONTANA Nu suntem mandri daca copii nostri 
se duc la munca in strainatate sau la cersit. Poluarea exista in Rosia 
Montana, demolarea a inceput de mult, avem pomi fructiferi cu multe fructe 
avem o pescarie,  vrem ca cei din jur sa ne sustina in demararea acestui 
proiect. 
 
GOLGOT  BENIAMIN – ROSIA MONTANA La Corna nici nu a inceput 
lucrarea ca au si picat dintii la capre.Toti preotii sunt de acord cu mutarea 
bisericilor si a mortilor. Cere lui John Aston cand face nunta de aur sa ii dea  
un ligou de aur cadou. 
 
Titularul raspunde:  
Despre beneficiile acestui proiect: pentru a avea o firma care investeste in 
aceasta zona este nevoie sa se plateasca taxe si impozite la stat. Se doreste ca 
banii care intra la bugetul de stat sa fie folositi asa cum doresc cei din zona.  
 



  

CLEJAN MARILENA  - ROSIA MONTANA  De ce sa nu dam o sansa 
acestui proiect. Proiectul este balon de oxigen pentru Rosia Montana. 
Proiectul ne asigura ca se va respecta legislatia de mediu care pana acum nu 
a fost respectata. Vrem sa se stie ca cei de aici din Rosia Montana nu suntem 
o masa de manevra. 
 
COSMA GHEORGHE –ABRUD.  Zacamantul de la Rosia Montana 
dispune de mai multe reserve de minereu cu un continut de 2 gr/t aur.Multi 
din Rosia Montana  au lucrat aici si si-au construit case mari, nu recunosc 
acest lucru. Nu se spune nimic de cel mai mare iaz, de  Iazul de decantare de 
la Valea Sesei. Este un iaz de anrocamente. Adevaratele pericole sunt taierile 
padurilor. 
 
SALAJIAN VIRGINICA, din comuna Rosia Montana, de profesie sunt 
tehnician, casnica. Doreste  ca Rosia Montana sa nu fie o zona moarta.  La 
fel cum este la Calan, Hunedoara, Zlatna. Deva.Motru, Tg. Jiu. Trebuie sa 
traim in realitate. Vrem sa traim nu sa murim. Vrem ca aceasta companie sa  
sa puna in aplicare proiectul. Sa ramana, ca pana acum un investitor serios. 
Trebuie sa fim atenti frati moti, toata lumea este cu ochii pe noi deci aveti 
grija ca nu suntem redusi mintal asa cum ne-au spus cei de la Cluj. 
 
 
 
PRESEDINTE – NICOLAE HEREDEA, Director general MMGA 
 
SECRETARI-  Carla BUSUIOC, consilier MMGA 

     GEORGETA GABRIELA OSICEANU, consilier MMGA 
                         GLIGOR NICOLETA, consilier APM Alba 
                         BIROVESCU ANCA, consilier APM Alba 
                         PIENAR NICOLAE, consilier APM Alba 
                         
                         


