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                                         PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 24.07.2006, 

la ROSIA MONTANA (Stadionul MINERUL) 
 
 
 
 
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.profesor universitar Nicolae 
Mihailescu. 
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: 
 
Dan Craioveanu – Cluj Napoca :  Inscrierea participantilor s-a efectuat de 
catre un si nu  de reprezentantii autoritatii de mediu. 
Doreste o lista cu cei care raspund in eventualitatea unui dezastru ecologic. 
A facut o comparatie cu iazul de decantare de la Baia Mare. 
 
Bencze Lazslo –Bistrita Nasaud- Ce va face Gold Corporation cand va trebui 
sa demareze proiectul si au o multitudine de procese in legatura cu vanzarea 
proprietatilor locuitorilor si a bisericilor? 
 
Dandea Eugen – din Rosia Montana, nr.709 – a vandut unele proprietati 
companiei; face apel la exprimarea punctelor de vedere si la calea 
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dialogului.A mentionat faptul ca ceilalti vorbitori nu sunt localnici din Rosia 
Montana. 
 
David Eugen – multumeste d-lui Miron Cozma pentru grija pentru ortacii 
sai. Declara dezbaterea publica ilegala si specifica faptul ca se va intalni cu 
autoritatea de mediu in tribunal.De asemenea declara ca ilegal faptul ca 
fiecarui vorbitor i s-au acordat 5 min. Va transmite ministerului contestatii 
scrise referitoare la proiectul Rosia Montana.  
 
 
Reprezentantul titularului proiectului raspunde comparatiei facute de Dan 
Craioveanu cu iazul de decantare de la Baia Mare si masurile ce se vor lua 
pentru prevenirea dezastrelor. 
 
Gruber Gheorghe – nascut in Rosia Montana si a lucrat la mina din 
1972.Proiectul s-a nascut din necesitatea de a gasi o alternativa la mineritul 
subventionat care nu are viitor. Legat de studiul de impact, acesta este de o 
amploare pe care pana acum nu a vazut-o. A avut sansa sa vada cele mai 
mari exploatari de aur din lume. Este convins ca ceea ce se va realiza la 
Rosia Montana va fi un proiect bun si va asigura in continuare traiul in zona. 
I 
 
Galdau Vasile – multumeste Alburnus Maior care vine aici si celor de la  
Gold pentru ca vin din strainatate ca sa le poarte de grija. Multumeste celor 
de la proiect pentru ca se asigura locuri de munca, paine pe masa, si 
ministerului care crede ca va face ce trebuie pentru oameni.  
 
Oprisa Stefan – nascut si crescut in Rosia Montana: Mass media nu prezinta 
totdeauna realitatile din Rosia Montana si au fost aduse critici unor 
personalitati cu experienta peste hotare. Este mahnit de atitudinea 
Greenpeace care pana mai de curand nu a stiut unde este Rosia Montana 
Reprezentantii Greenpeace nu impresioneaza prin legarea cu lanturi in fata 
Ministerului Mediului. 
 
Hutuleac Viorel – liderul sindicatului considera ca Alba Iulia, Abrud au 
nevoie de acest proiect, are nevoie de investitori. Celor care ne huiduie le 
spun ca nu au intrebari ci o pozitie pe bani. Reprezentantii Alburnus Maior 
au muncit in minerit si au trait bine si nu au facut nimic pentru aceasta 
zona.Mineritul este trecutul, prezentul si viitorul. Anarhia este mana in mana 
cu prostia. 
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Bindea Andra – Baia Mare .Intrbarea: Stramutarea cimitirelor din Rosia 
Montana este ceea ce ma deranjeaza. 
Va fi aplicat modelul din Tanzania, unde au murit 52 de oameni, il intreb pe 
Alan Hill? 
 
Gheorghita Camelia – Cluj Napoca- Cum se vor vizita galeriile romane, din 
lacurile cu cianuri?  
 
Clejan Marinela – nu sunt nascuta in Rosia Montana, dar sunt nascuta in 
Campeni.Am lucrat in minerit in Baia-Mare si nu se poate compara venitul 
sigur, lunar cu venitul din agricultura. Am  lucrat in Spania si n-as dori la 
nimeni sa lucreze acolo.Nu le-as dori celor care sa opun sa isi castige painea 
in straini. 
 
Ciura Ioan – la Rosia Montana, stanca de aur : ascultati-ne, doamna ministru 
rugamintea. Gold Corporation a facut tot ce se poate sa stapaneasca si se 
pozeaza la consultari cu publicul. Salariatii RMGC reprezinta vocile celor 
multi de peste hotare. Gold distruge inimile populatiei, practica fortarea, 
populatia de la RM nu avea decat doua variante: una sa se stramute din RM 
sau sa se mute in noua locatie de Piatra Alba. RMGC a dat ‘bombe’ in presa 
si la TV: ‘Proiectul este de interes national’, ‘Guvernul a dat unda verde 
proiectului’, ‘rosienii abia asteapta sa-si vanda proprietatile’. Scopul 
proiectului este de a distruge certificatul de nastere al poporului roman . 
 
 Korosfoy Sandor – sunt din Cluj, de la ONG Floarea de Colt. Se discuta 
mult despre dezvoltare durabila, dar multi din cei de aici nu veti prinde 
sfarsitul proiectului.Sistemul de management al mediului nu poate fi discutat 
in cazul acestui proiect. 
 
Hary Ildika – (in limba maghiara) – sunt de la Budapesta, din pacate, 
accidentul de la Baia Mare a afectat economia si turismul in Ungaria si voi 
ati considerat-o minora.Ar fi trebuit sa vedeti dezastrul produs pe Tisa si 
sper din tot sufletul sa fie evitat in viitor.As dori sa pun cateva intrebari pe 
care le-au pus si autoritatile din Ungaria si nu au primit raspuns: 

- cum s-ar putea evita un accident transfrontalier? 
- la iazul de decantare cum se protejeaza solul si apele subterane? 
- ce fel de garantii financiare oferiti in cazul unui accident? 
- ce se va intampla cu iazul de decantare dupa terminarea proiectului? 



 4

- cata cianura se evapora din iazul de decantare? 
 

Titularul proiectul raspunde: 
- referitor la relocarea cimitirelor aceasta se va realiza cu respectarea  
     legii, nu se vor reloca 9 ci doar 6, recunoastem ca nu este un lucru    
     placut. 
- unele din galerii vor fi afectate de proiect, insa cele mai importante 

vor fi redate circuitului turistic 
- explica accidentul de la Baia Mare. 
 
 

Cosma Gheorghe – stiti cu totii in ce situatie se gaseste mineritul in zona, 
delegatiile straine care au vizitat zona au plecat, singurii care au ramas sunt 
cei de la Rosia Montana Gold Corporation si trebuie sprijiniti.Romania are 
experienta in minerit si nu s-au intamplat evenimente deosebite. 
Intrebari:  

- ce masuri se vor lua in cazul unei  ruperi de nori? 
- in situatia in care in uzina de preparare se intampla un accident ce 

masuri se iau pentru protejarea oamenilor care lucreaza acolo si pentru 
mediu? 

 
Titularul precizeaza raspusul la intrebari: au fost calculate precipitatiile 
maxime probabile si iazul este proiectat sa stocheze mai mult de 5 mil. Mc.  
 
Eugen Cornea – autoritatile romane au lasat de izbeliste oamenii, nu sunt de 
acord cu asa ceva, ma zbat pentru aceasta comuna . 
Intrebare: unde este principiul dezvoltarii durabile? Orice proiect trebuie sa 
fie facut pe 50 de ani, iar acest proiect nu se desfasoara pe aceasta durata.   
Ce se va intampla cu bisericile din Rosia Montana si cu cele 40 de case din 
patrimoniu? 
 
Dorca Natalia – accidentul de la Baia Mare poate fi comparat cu acest 
proiect. A avut loc un accident care a omorat vegetatia. La Rosia Montana 
terenul este prea abrupt si nu se poate face agricultura. Dar peste 14 ani se va 
putea face? De ce Alburnus Maior nu are loc la masa langa Dvs, Dl.John 
Aston? Multe cimitire si biserici vor fi stramutate, atunci noi in ce mai 
credem? Voua, care locuiti in Rosia Montana, ar trebui sa va pese.  
 
Titularul raspunde : pentru dezvoltare durabila este nevoie de o economie 
puternica si daca ONG cred ca un singur proiect poate indeplini aceste 



 5

criterii este parerea lor.Academia Romana a fost invitata sa faca parte din 
echipa care a realizat EIA, dar a refuzat. 
 
  
David Maria – sunt localnica si eu nu vreau sa plec de aici si vreau sa stiu 
daca veti extrage aurul pe proprietatile noastre si vreau sa mi se raspunda pe 
loc.  
 
Cosma Stefan – nu vreau sa plec din Rosia Montana si nu vreau sa plec de 
aici.  
 
Gabriel Paun –  credeti ca MMGA este un aliat in procesul de autorizare? 
 
Raspuns: eu am incredere in guvernul meu si nu exista nici un motiv sa va 
indoiti de al vostru.Treaba ministerului este sa respecte procedura. 
 
Jurca Alin – s-a schimbat optica in ultimii ani si daca credeti ca puteti vinde 
terenurile o faceti pe propria Dvs. raspundere. 
Cate din cele 1200 de locuri de munca se vor acorda romanilor? Am vazut o 
discrepanta intre salariile romanilor si strainilor. 
 
Raspunsul titularului:  vor fi ocupate doar 40 de locuri de straini. 
 
Sorana Olaru – dezvoltarea alternativa a mineritului.Modificarea PUZ-ului a 
presupus ca nici o alta varianta de activitate nu va fi posibila? 
De ce dupa 14 ani se va putea face agricultura sau turism si acum nu se 
poate face? 
 
Titularul raspunde: PUZ-ul din 2002 acopera doar un sfert din comuna Rosia 
Montana, deci pe restul suprafetei se pot dezvolta alternative.Pe aceasta 
suprafata nu s-au cerut aprobari pentru proiecte. 
 
Bradatean Tudor – cine este proprietar de terenuri de aici? Cine vrea sa 
lucreze la Rosia Montana Gold Corporation? Ridica problema angajatilor cu 
ora din rapoartele companiei. De ce un strain primeste mai multi bani decat  
un angajat din Romania? Banii cheltuiti pe campania publicitara de ce nu    
s-au dat oamenilor? 
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Titularul precizeaza ca raportul din care s-a citat este din 2002 si contine 
date care nu se refera la proiect ci la partea de impuscare.Acel raport se 
refera la costurile din 2002. 
 
Tina Rezmuves – declaratia conform careia societatea civila este impotriva 
proiectului Rosia Montana nu este corecta .Corect este ca o parte din 
societatea civila este impotriva proiectului. Nici una din ONG urile care sunt 
impotriva nu au o alternativa la proiect. 
 
Jurca Andrei – in acest moment trebuie hotarata soarta proiectului si trebuie 
sa discutam acest proiect.Daca dvs.huiduiti imi pare rau ca fac parte din 
societatea aceasta. Am propus mai multe runde de discutii si nu am avut 
succes. Ce este de facut? Va doresc sa va ganditi bine si sa alegeti o viata 
mai buna in Rosia Montana. 
 
Lepedean Elisabeta – sunt locuitoare a Rosiei Montane. 
Intrebare: Am fost la Alan Hill in audienta, daca 11 case nu au avut nevoie 
de loc de munca, eu solicit un loc de munca pentru fiul meu. 
 
Titularul raspunde : raspunsul este simplu si complicat.Loc de munca va 
exista numai daca este aprobat proiectul. Perioada in care oamenii nu aveau 
calificare a trecut. Sunt 1200 de locuri de munca in perioada de constructie. 
Locurile de munca vor fi precedate de cursuri de calificare.  
 
Stefania Simion – se vorbeste de poluarea istorica si de cum arata zona 
Rosia Montana. Nu se specifica cine va inchide mina veche de la Rosia 
Montana. Este necesar ca iazul de decantare sa fie construit la 1000 m fata 
de localitati, conform HG 349/2002.Cum va fi construit? 
Daca Sulfina Barbu semneaza acordul de mediu poate fi acuzata de 
subminarea economiei nationale. 
 
Titularul raspunde: referitor la HG 349/2002 se refera la deseuri municipale, 
iar iazul de decantare se va construi in conformitate cu Directiva privind 
depozitarea deseurilor din industria miniera.  
Acordul de mediu se emite prin HG si nu va fi semnat de Sulfina Barbu. 
 
 
Mercea Dan – procedura de emitere a acordului de mediu nu se poate derula 
fara un certificat de urbanism valabil, deci ministerul mediului ar trebui sa 
respinga cererea de acord de mediu. 
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Titularul raspunde: certificatul de urbanism nu spune decat ce acte are 
nevoie investitorul. Certificatul de urbanism a fost anexat raportului la 
studiul de impact, anexa stampilata contine iazul de decantare si la 
constructii conexe este prevazut iazul de decantare. 
 
David Diana – (6 ani, cu cuvinte dictate de tatal, Eugen David) – sunt 
viitorul Rosiei Montane si vreau sa beau lapte si nu cianura; plecati din 
Rosia Montana. 
 
Titularul raspunde: copilul va invata si va avea un loc de munca intr-o mina 
moderna. 
 
Stephanie Roth – se refera la programul de stramutare.Aveti intentia de a 
stramuta bisericile de la Rosia Montana ? Cum respectati legea daca in legea 
nr.98/1994 este necesar ca cimitirele sa fie stramutate dupa 30 ani? 
Am fost in Peru si oamenii de acolo sunt bolnavi din cauza unei mine. 
 
Titularul proiectul raspunde: s-au ridicat niste probleme serioase despre 
biserici pe care trebuie sa le stramutam. 
Un cimitir se poate stramuta sau reloca pe baza unui aviz conform 
Ord.536/1997.  
 
Tamarasan Constantin – am auzit ca Rosia Montana a vrut sa colaboreze cu 
Alburnus Maior insa nu a reusit.Corporatia vrea sa termine Rosia Montana 
in 15 ani, iar Alburnus Maior doreste sa termine Rosia Montana intr-o 
perioada mai lunga, de 500-1000 ani. 
Compania promite sume de 400 milioane pentru apartamente in bloc, dar o 
garsoniera la Cluj costa mult mai mult, un milliard doua sute. 
 
 
Dejeu Luminita – in Tanzania au lucrat oameni care s-au opus proiectului si 
au fost ingropati.Modelul Tanzanian va fi aplicat si in Romania? 
 
Titularul raspunde: pe site-ul Natiunilor Unite este specificat ca ceea ce se 
afirma despre proiectul din Tanzania nu a fost dovedit niciodata. 
 
 
Fuia Suzana – In EIA se precizeaza despre fondul de garantii. 
La ce banca se vor depune banii? 
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Care este suma care se va depune in cont? 
Parlamentul European a declarat ca proiectul Rosia Montana este un proiect 
cu risc semnificativ asupra mediului pentru intrega zona.  
 
 
Titularul raspunde: aceasta suma va fi stabilita inainte de autorizari si trebuie 
urmarita cu foarte mare atentie. 
Parlamentul European nu trebuie invitat de catre noi. 
 
Ionut Brigle – intrebarea mea pentru oamenii din Rosia Montana :  nu aveti 
nevoie de Greenpeace ci de canadieni? 
In caz de accident cine raspunde si unde va fi gasit el? 
 
Titularul de proiect: in EIA demonstram cum poate fi gestionat mediul 
inconjurator.Consideram ca cel mai important impact va fi cel social. 
Incercam sa procesam minereul intr-o perioada optima, maximala. 
Cel putin 500 tone de cianura se importa in Budapesta pentru produse 
cosmetice. 
Responsabilitatea apartine proiectantului, elaboratorului EIA. 
 
Gruber Andrei: sunt din Rosia Montana, am proprietate , nu sunt de acord cu 
proiectul si multumesc celor care nu pot fi cumparati cu un tricou, o sapca si 
mici. 
 
Titularul raspunde: Gruber Andrei a solicitat loc de munca, dar fiind minor 
nu a putut fi angajat. 
 
Ciani Iosif – este din Rosia Montana si este jenat de modul cum a decurs  
dezbaterea publica. A locuit la Corna si au decis sa-si vanda 
proprietatile.Este de accord cu proiectul. 
 
Danciu Tamira – Sunt din Rosia Montana si vecina cu Alburnus Maior, unde 
este galagie si mizerie. 
 
PRESEDINTE – NICOLAE MIHAILESCU 
 
SECRETARI- BUSUIOC CARLA 
                        GLIGOR NICOLETA 
                        BIROVESCU ANCA 
                        PIENAR NICOLAE                    


