
 1

                                         PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 25.07.2006, 

la ABRUD (Grupul Scolar Horia, Closca si Crisan) 
 
 
 
 
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: 
 
Mateiu Augusta – reprezinta o organizatie de protectia animalelor. 
Intrebare: In ce mod se va implica compania in biodiversitatea din zona? Mentionez ca 
organizatia noastra sustine proiectul. 
Ce se va intampla cu pestii din lacurile de la Rosia Montana? 
Aceasta organizatie nu doreste inmultirea efectivelor nedorite. 
 
Titularul proiectului raspunde: O intrebare foarte buna. In cadrul proiectului exista un 
plan de relocare.In cadrul acestuia se vor muta cu tot ceea ce doresc: case, infrastructura, 
animalele domestice.Pe langa aceasta vom initia un program pt. a gasi stapani pentru 
animalele abandonate.Angajamentul pe care compania si-l ia pentru biodiversitate are 
nevoie de parteneriat. 
 
Bora Vasile – sunt preot in comuna Bistra. 
Intrebare: zacamantul este atat de mare? Sau tevatura este pentru bursa internationala? 
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Titularul proiectului raspunde: ma bucur ca mi s-a adresat aceasta intrebare. Raspund cu 
da acestei intrebari. Se cunoaste zacamintul in detaliu, prin forari, cu auditari ale unor  
companii cunoscute. 
 
 
Crisan Emil – inginer minier Cuprumin Abrud- ma bucura faptul ca astazi putem 
comunica, pentru ca ieri la Rosia Montana opozantii si cei pro s-au contrat 
reciproc.Cunosc bine proiectul Rosia Montana, ca fost deputat in Parlament. 
Intrebari: 
Cum s-a stabilit procentul de participatie de 80% pentru investitor si 19,8% pentru stat si 
cine a negociat din partea romana ? 
Unde vor fi relocate cele 410 morminte ? 
Care este suma totala pe care o castiga statul roman si comunitatile locale?  
 
Titularul proiectului raspunde: RMGC va exploata aurul, nu este proprietarul aurului. 
Pana in iunie pierderile erau de 3 milioane annual dolari. Costurile totale se ridica la 3,7 
miliarde dolari, din care 2,5 va ramane in Romania.Profitul va depinde de pretul aurului. 
Pentru morminte va exista un nou amplasament. RMGC finanteaza in totalitate acest 
proiect. 
 
Albu Cristian – sunt cetatean al Abrudului si presedinte al sindicatului din Rosia 
Montana. Cei din generatia mea sunt plecati in strainatate pentru ca aceasta in zona 
mineritul a fost inchis. 
Intrebare pentru autoritati : Ce veti face in cazul in care aceasta investite nu va fi 
aprobata? 
 
Brigle Ionut – Greenpeace- riscurile acestui proiect: iazul de decantare va avea o 
suprafata mare si va fi plin cu cianura. Se risca un accident similar cu cel de la Baia 
Mare. 
Intrebari: 
De ce puneti in pericol viata oamenilor din zona? 
De ce nu s-a vorbit despre ploi acide? 
Care este planul in cazul unui accident ? 
 
Titularul proiectului raspunde: comparatia intre iazul de la Baia Mare si iazul care va fi 
construit. Probabilitatea ca acest iaz sa se rupa este la un cutremur peste 8. A prezentat 
modelul de dispersie al acidului cianhidric. 
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Bindea Andra – am venit de multe ori la Rosia Montana si am decis sa ma alatur 
localnicilor care doresc sa ramana in aceste locuri. 
Intrebare:  
Ce intelegeti prin locuri de veci? 
Cine va raspunde pentru ce se va intampla la Rosia Montana? 
 
Titularul proiectului raspunde: Locul de veci este locul unde vom ajunge cu totii. 
In EIA exista un plan de situatii de urgenta. 
 
Strempel Ioan – din Baia Mare, legat de minerit. 
Intrebare : daca acest proiect nu se realizeaza inseamna ca apele raman curate, ca fiecare 
dintre voi are din ce trai? 
 
 
Craioveanu Dan- din Cluj- iazul de decantare va fi deasupra orasului Abrud.Am o lista cu 
iazurile de decantare care s-au rupt, si sunt cazuri in care au murit oameni. Ieri am 
intrebat cine raspunde in cazul unui accident ? Cati dintre Dvs. sunt de accord sa 
raspunda in situatia ruperii iazului? 
Intrebare: 
De ce cantitatea de precipitatii a fost luata in considerare doar pana in anul 2004 si nu si 
anul 2005? 
 
Titularul proiectului raspunde: iazurile la care s-a facut referire erau construite din steril, 
cele din arocamente nu se rup.Sunt responsabili: proiectantul, elaboratorii EIA si 
compania. Referitor la datele de precipitatii acestea sunt prevazute in EIA, luate din 
datele INMH. 
 
 
Cosma Gheorghe – pe bannerele privind cianurile din spatele salii sunt minciuni.La Baia 
Mare nu a murit nimeni, nici un animal.De ce ONG-urile nu spun nimic de minele 
infiintate in Turcia si Suedia, in 1999? 
Intrebare: Daca investitia nu se va realiza cine va admira operele de arta create in zona? 
 
 
Jurca Emilia – locuitor al orasului Abrud- dupa cum a fost prezentat proiectul pare o 
tehnologie viabila, insa nu am cunostinte tehnice necesare si voi citi un memoriu intocmit 
de cateva personae.(urmeaza citirea memoriului). 
 
Titularul proiectului raspunde: scrisoare foarte interesanta.Vor raspunde proiectantii 
iazului de decantare. 
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Simion Stefania –  
Intrbare : ati fost intrebat la Budapesta daca aveti o garantie financiara pentru proiect si 
ati spus ca oamenii din Abrud trebuie sa-si faca aceasta asigurare.Aveti curaj sa le mai 
spuneti asta astazi celor din Abrud? 
Despre evaluarea resurselor, aceasta s-a realizat de catre firme care apartin Rosiei 
montane 
Nu s-a raspuns cine a negociat procentul pentru statul roman. Iar eu pot sa dau 
urmatoarele informatii: pe rolul Parchetului Anticoruptie se afla un dosar pentru trei 
directori ai Minvest referitor la asocierea la cele doua firme ale RMGC. 
Referitor la HG 95/2003 vreau sa intreb Ministerul de ce nu a sanctionat nedepunerea 
notificarii . 
 
Titularul raspunde: cele doua companii la care v-ati referit nu au facut niciodata evaluari 
de resurse. 
 
Olarescu Alin –  
Intrebare: in legatura cu transportul in siguranta al cianurii cum se va face acesta?De ce 
in EIA nu a stabilita ruta finala pentru transportul cianurii? 
 
 
Titularul raspunde: nu a fost luata decizia finala, exista mai multe variante de transport. 
 
 
Roth Stephanie- exista oameni care nu vor sa-si stramute locatia. 
Intrebari: 
Iazul de decantare de la Valea Cornei nu este inclus in concesiunea de la Gold 
Corporation.MMGA trebuie sa verifice acest lucru. 
Exista un risc nenegociabil: un studiu de prefezabilitate pentru Bucium, unde exploatarea 
este mult mai mare decat la Rosia Montana si se foloseste acelasi iaz. 
 
 
Titularul raspunde: este adevarat ca exista cativa oameni in Rosia Montana care nu vor sa 
stea de vorba cu compania.Ii invitam sa stea de vorba cu noi.Iazul de decantare se afla 
inscris in planurile depuse la autoritati.Nu este vorba de intreg Bucium-ul ci de o zona 
unde se fac foraje de explorare. 
Exista o mica parte din iaz in afara licentei de explorare, dar nu exista aceasta 
obligativitate in legislatie. 
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Olaru Sorana – Suntem ingrijorati de efectele vibratiilor la puscare asupra structurii de 
rezistenta a caselor.Doresc o cifra pe care nu am gasit-o in EIA. 
 
 Titularul raspunde: vor fi utilizate puscaturi cu intarziere la milisecunde. Pentru cifre se 
va transmite raspunsul in scris. 
 
 
Ciani Sandra – nu a mai fost in sala 
 
 
Galdau Vasile – locuitor al Rosiei Montane- fara minerit in Rosia Montana nu rezistam. 
Fara ei trebuie sa plecam si noi.Fara minerit nu se poate trai. 
 
 
Gheorghita Camelia – imaginile din Spania sunt iluzorii. 
Intrebare: de ce nu se arata si Baia Mare ? Acolo oamenii au murit din cauza cianurii. 
Statele invecinate se opun proiectului Rosia Mare. 
 
Titularul raspunde: Ce s-a intamplat la Baia Mare a fost un dezastru, intr-adevar. 
 
 
Dandea Eugen – din Corna si locuieste in Abrud. Greenpeace si Alburnus Maior nu 
trebuie sa vina sa ne dea lectii cum sa traim.Sper ca proiectul va merge inainte sa 
gaseasca locuri de munca. 
 
 
Gombos Artemiza – din Rosia Montana – sa vina sa ne ofere cineva o alta alternativa la 
proiectul Gold Corporationa. Solicitam sa se tina cont la angajare de tinerii afectati. 
 
 
Ratiu Tiberiu – primarul orasului- felicitari celor care au venit astazi sa-si exprime 
punctul de vedere. Provin din minerit si acum doi ani am ales calea administratiei 
publice.Din analiza pe care am facut-o singur pot sa spun ca nu am gasit puncte slabe sau 
cele care sa ridice probleme. Atata timp cat aceasta societate respecta legile nu trebuie sa 
ne temem de acest proiect care ofera locuri de munca. 
 
 
Nadasan Laurentiu – locuitor din Abrud – coordoneaza lucrarile de explorare la proiectul 
Bucium. 
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Intrebari: 
Daca cineva din conducerea de proiect ce se va intampla in situatia de exploatare se vor 
descoperi alte rezerve, in acest caz ce se va intampla? 
Referitor la iazul de decantare vreau sa intreb daca acest iaz are un punct de vedere cu 
alte iazuri de decantare din Romania? 
 
 
Titularul raspunde: detalii privind iazul de decantare. 
 
Bela Gabos Ecaterina – minerii sunt darzi si vor sa ne ajute sa ramanem in Rosia 
Montana. Lumea trebuie ajutata sa ramana aici. A adresat in limba maghiara un mesaj 
celor de la Duna TV. 
 
 
Anca Cornelia – am gazduit aceasta dezbatere publica si aceasta este un exercitiu de 
democratia.Ii asiguram pe cei de la Greenpeace si Alburnus Maior ca vom fi aceleasi 
gazde pentru un proiect similar.Cand te opui unui proiect trebuie sa vii cu o alternativa. 
Intrebari: 
Zona a fost cu proprietari de mine.V-ati gandit la o modalitate de a-I compensa pe 
acesteia? 
Tineretul va ramane in aceasta zona, dar cei care au primit bani nu au ramas aici, deci 
trebuie sa va ganditi la o modalitate de a investi banii aici. 
Avem un internat pe care am putea sa-l punem la punct? 
Sunt iubitoare de animale si nu vreau ca acestea sa piara. 
 
Titularul raspunde: exista un serviciu de clarificare a proprietatilor.Speram ca optiunea 
plecarii sa se schimbe si de aceea construim noua locatie de la Piatra Alba. 
 
Izvoranu Adrian – nu pot sa declar ca sunt din Rosia Montana, sau Abrud. Nu a fost nici 
o companie care sa se implice atat de mult intr-o problematica atat de diversa.Aveti o 
sansa sa aveti in zona un asemenea investitor. 
 
Gligor Cosmina – nu se mai afla in sala 
 
 
Gombos Emanuela – dorim ca acest proiect sa continue si speram ca ni se va da sansa sa 
muncim aici; nu mai comparati cu proiectul de la Rosia Montana cu cel de la Baia Mare. 
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Narita Ioan – locuitor din Abrud de peste 40 ani si toti cei care vorbesc contra vorbesc 
din anumite interese. Acesta este un proiect sigur si ne va oferi locuri de munca. Nu avem 
nevoie de altii sa ne spuna ce avem de facut. Sunt de accord cu proiectul, il vreau. 
 
 
Lazar Radu – vreau sa le intreb pe doamna Stephanie Roth si Stefania Simion in ce au 
investit banii pe care i-au luat ca premiu? 
Trebuie ca autoritatile sa –si puna intrebari despre cum vom trai si din ce. 
 
 
Ciani Iosif – nascut in Rosia Montana - nu vreau sa accept alta alternativa cand mina s-a 
inchis ci accept mana intinsa. 
 
 
Cramba Lucian – 19 ani -Abrud – ieri am auzit parerea unui ONG care este impotriva 
proiectului si se referea la locurile de munca . 
 
 
Babut Sorin – angajat al firmei Rosiamin- nu vreau sa va spun despre drama oamenilor 
care au ramas fara locuri de munca. Cunosc proiectul, este unul bun si va crea o 
revigorare a zonei. 
 
Bendea Adrian – am avut rabdare sa particip la o discutie civilizata si sunt din Abrud care 
s-a dezvoltat pe minerit si acesta trebuie mentinut.Proiectul de fata vine sa repare efectele 
exploatarii vechi de la Rosia Montana.Avem o sansa. Cetatenii din Abrud nu sunt 
despagubiti si pentru noi singura despagubire este sa avem locuri de munca. 
 
Sima Valentin – Pro Rosia Montana – sunt pentru acest proiect care ne va oferi locuri de 
munca.Unele ONG se intreaba ce vom manca peste 14 ani, dar daca Rosia Montana Gold 
Corporation pleaca, a doua zi veti veni sa ne intrebati ce facem? 
 
Titularul raspunde: Rosia Montana are nevoie de dezvoltare si proiectul trebuie facut cu 
responsabilitate. 
 
Boia Ioan – in numele locuitorilor din Rosia Montana de pe strada Faina va spun ca noi  
suntem pentru proiect. 
Fiind vecin cu dl.David va spun ca el a declarat ca a improprietarit diverse persoanae din 
Ungaria. 
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Hutuleac Viorel – vreau sa aduc unele precizari.Pentru a reface mediul este nevoie de o 
suma foarte mare de bani. 
Care este alternativa oferita de ONG-urile care sunt impotriva proiectului.Sper ca vom 
avea in aceasta zona un viitor. 
 
 
 
 
PRESEDINTE – NICOLAE MIHAILESCU 
 
SECRETARI- BUSUIOC CARLA 
                        GLIGOR NICOLETA 
                        BIROVESCU ANCA 
                         PIENAR NICOLAE 
                         
                         


