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PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 25.08.2006, 

la ARAD (Casa de Cultura a Sindicatelor) 
 

 
     Autoritatea de mediu impreuna cu titularul proiectului 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 si APM Arad. 

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: 
 
 

1. Todori Simion – reprezint Compania Minvest Deva si pot prezenta 
activitatea ce o desfasoara compania astazi; din companie face parte si 
Rosiamin care si-a inchis activitatea. Compania Transgold a dat faliment 
si a plecat din tara.Intrebare: Aveti alocate fonduri pentru iazul Valea 
Sesei, pentru ca sunt necesare? Trebuie sa sustinem acest investitor cu 
tehnologii moderne. 

 
 

2. Jurca Andrei – din Rosia Montana sin parte ONG Pro Rosia Montana, 
care reprezinta peste 85% din populatia comunei.Situatia economico-
sociala este tragica dupa inchiderea minei din Rosiei 
Montane.Alternativele, cum ar fi turismul nu sunt, sunt puerile. 

 
 

3. Ciura Terezia – de ce interesul pentru proiectul Rosia Montana, cu toata 
impotrivirea unor institutii si autoritati ?de ce mituirea unor persoane din 
Rosia Montana cu sume mari de bani luate pe case si grajduri? De ce chiar 
si tarile vecine se opun si sunt ingrijorate de utilizarea cianurii? De ce 
distrugerea unor biserici si morminte?este infiorator sa vezi cum disar 
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minunatiile lui Dumnezeu sub buldozerul cianurii.Sper ca Guvernul 
Romaniei va tine cont de dezbaterile publice, manifestarile culturale 
pentru a lua decizia corecta. 

 
 

Titularul raspunde problemelor ridicate. 
 
 

4. Avram Craciun – am crezut ca este o dezbatere publica si nu o 
propaganda, daca stiam ce se intampla nu participam.Modalitatea de 
desfasurare a dezbaterilor lasa de dorit.Nu sunt impotriva proiectului, ci a 
metodelor folosite la exploatare.Nu voi fi niciodata pentru distrugerea 
verelor culturale.Proiectul nu este de interes national, pentru ca altfel ar fi 
implicata BNR, dar ea nu are nevoie de acest aur.Oricine poate sa-si 
vanda casa, masina, dar nu are drept de proprietate asupra darurilor 
naturale si ale patrtimoniului cultural. Proprietatea este garantata de 
Constitutie si sunt oameni care nu vor sa plece din Rosia Montana.Daca 
Gabriel Resources nu gaseste alte metode, atunci sa astepte.Am un 
material pe care doresc sa il las si va doresc sa fiti arbitri corecti. 

 
 
Titularul specifica care sunt monumentele UNESCO pe teritoriul romanesc si 
despre locuri de munca. 

 
5. Olariu Teodora – am participat la mai multe conferinte si nu s-a intamplat 

nicaieri bruiajul care s-a intamplat aici.Am plecat acum 20 de ani din 
Rosia Montana si am avut o casa acolo, pe care am vandut-o acestei 
companii si nu imi pare rau. Mi-am vandut casa, dar nu si aurul din Rosia 
Montana. Nu ati prezentat tot patrimoniul cultural si spuneti-mi de ce 
prezentati cele mai urate case si locuri din Rosia Montana. 

 
Titularul raspunde referitor la clipurile publicitare.  

 
6. Garbovan Gheorghe – este o dezbatere la care trebuiau sa participe 

aradeni si va rog sa verificati catidin acesti sunt din Arad.Investitorul 
ofera poluare in limite europene, in prezentare s-a spus ca poluarea este 
posibile odata la 10000 de ani, cand se va intampla asta? Muntii Apuseni 
vor deveni o colonie. 

 
Titularul de proiect  raspunde referitor la ceea ce inseamna probabilitatea de 
o data la 10000 de ani. 
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7. : orice Guvern isi rezerva o dovada de populism; publicul, populatia vor 
avea un cuvant de spus, dar nu vin in aceste sali. S-a muncit pentru 
conservarea galeriilor romane. 

 
Moraru Paula – din Campeni, i  

8. Micluta Voicu – la finalul dezbaterilor doresc sa supun Guvernului o 
anumita problema nginer agronom.Se sustine ca se distruge agricultura in 
zona, dar ea nu exista acum sau exista la nivel de subzistenta. 

 
9. Guiu Mircea – ma bucur si va spun bun-venit dle director, Dvs. Si 

colaboratorilor Dvs. Sa stiti ca si Cernobalul a avut o garantie pana in 
1996 si stiti bine ce s-a intamplat.Am avut parte de multe poluari de la 
combinate.Proiectul a fost prezentat foarte frumos si nu stim cine ne 
garanteaza ca Muresul nu va fi poluat cu metale grele si noi am avut 
probleme cu tarile vecine si nu mai dorim acest lucru.Cum vorbiti despre 
pastrarea patrimoniului cultural cand casa Mariei Botis Ciobanu a fost 
demolata.Nu este permis ca poet al motilor sa nu fie pastrata casa pentru 
ca pe noi biserica ne-a invatat sa ne pastram valorile.Vreau sa le amintesc 
inginerilor ca la Brad am avut o facultate de ingineri mineri.Nu sunt de 
acord ca din beneficiu sa ia 80% partea straina si 20 % statul roman. 

 
     Titularul raspunde problemelor ridiate.  
 

10. Coman Stelian – suntem pusi in fata analizarii unor documente, ale unui 
film despre care nu stim de cand este.Proiectul atinge, in mare, 
problemele.Am unele obiectiuni: patrimoniul nu este in pericol, noi stim 
sa ne pastram patrimoniul.Nu  discutam despre piata imobiliara in Rosia 
Montana.Asistenta sanitara este minima si facilitatile din zona.Nu imi 
place cum arata satul nou.Poza arata a sat american, noi suntm romani.Nu 
cred in concentratiile de metale grele pe care le-ati scos aici.Nici Ruschita 
nu scote asemenea valori. Revederea problemelor de mediu este 
importanta. 

 
Titularul raspunde referitor la demolarea casei Mariei Botis si a valorilor 
limita gasite. 

 
11. Roman Sorin- aceasta este o dezbatere publica asa cum noi nu prea am 

avut in Romania. Natiunii romane apartin nu numai casele din zona ci si 
oamenii din zona.Am primit o invitatie si am fost la Rosia Montana.Sunt 
locuri frumoase si pe langa zona Rosia Montana.Intrebare: sespune ca 
acolo nu se poate construi pentru ca exista un Pug aprobat, dar pe langa ce 
se intampla?”Cum influenteaza acest proiect societatea aradeana? Ce alte 
alternative exista, as dori sa le vad si pe acelea. 
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Titularul se refera la turismul din Abrud si Campeni si la PUZ-ul de la Rosia 
Montana, despre impactul proiectului asupra raului Mures. 

 
12. Bringle Ionut – as vrea sa fac o paralela intre un proiect american care a 

publicat o oferta pentru locuri de munca pentru care se cer anumite 
conditii.As dori sa stiu cati din oamenii care se vor angaja au experienta, 
cati stiusa vorbeasca engleza, cati stiu sa scrie un CV.Daca vine cineva 
din Constanta, de ce sa-l angajeze pe cel din zona?Daca dupa terminarea 
proiectului se deblocheaza zona? De ce acum este o zona monoindustriala 
si nu putem face turism, dar dupa ce se va termina proiectul cine va mai 
veni la un iaz de decantare? De ce nu se gandeste compania la un proiect 
turistic pentru ca experienta in exploatari miniere nu are.Rog ministerul sa 
tina cont de faptul ca nr.unu in locuri de munca nu este industria miniera 
ci turismul este cel care creaza locuri de munca. 

 
Titularul raspunde la problemele ridicate. 
 

13. Kis Ildi – tot vorbiti de zona din jurul Rosiei Montane.Exista o limita in 
zona despre exploziile...As dori sa stiu exact date despre unda seismica, 
amplitudinea si frecventa. 

 
Titularul raspunde referitor la impuscarile din cariera. 

 
14. Andreea Pop- de la Greenpeace.Ce veti face cu persoanele care se opun 

stramutarii? Ce veti face cu cimitirele care trebuie stramutate? 
  
Titularul raspunde la intrebari. 

 
15. Elisabeta Revai – pentru ca compania nu are experienta in minerit, cum 

puteti spune ca proiectul este sigur? 
 
Titularul raspunde la intrebari. 
 

16. Adrian Leitoiu- Cat va costa curatarea zonei si cine va plati aceasta si 
inainte si dupa operare? 

 
Titularul raspunde. 

 
17. Blajan Lidia – din Rosia Montana am venit sa sustin priectul. 

 
18. Galdau Vasile – din Rosia Montana reprezentant al ONG pro Dreptatea si 

ne dorim acest proiect pentru a avea locuri de munca. 
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19. Babut Petru – nu sunt de acord ca aurul sa fie luat de straini ci trebuie sa 

ramana in tara si sa fie prelucrat in bijuterii. 
 
     Titularul raspunde la problemele ridicate. 
 

20. Eugen Leahu – sut regizor de film, ma interesam de Rosia Montana cand 
altii nu se interesau , dinrespect pentru rosieni n o sa dau nici un verdict, 
dreptul acesta le apartine. O problema a rosienilor, care nu sunt in aceasta 
sala: le-a placut proiectul de case din 2001, dar cele care le-au vazut acum 
sunt cocioabe. Este in filmul prezentat este o eroare de traducere: cianurile 
sunt nocive pentru pesti se spune corect in film, nu cianurile pot fi 
daunatoare pentru pesti asa cum este tradus. 

 
Titularul de proiect raspunde. 

 
21. Daniel Nita – s-a discutat despre pastrarea traditiilor in zona. Apreciez  

          discutiile din aceasta seara unde fiecare isi poate spune pct. de vedere.  
          Biserica Romana si Academia Romana  si-au exprimat parerea despre  
           acest proiect, dar in alte situatii nu au luat nici o pozitie. Consider ca  
          pozitia lor nu este obiectiva. Proiectul de-a lungul timpului a suferit  
           modificari.Care au fost principalele doua modificari aduse? 
 
         Titularul raspunde despre modificarile aduse. 
 

22. Buruiana Sorin – ONG din Romania; am inceput de mai mult timp sa 
strang informatii despre acest proiect.Am incercat sa pun in balanta 
avantajele si dezavantajele proiectului. Important este sa stii care sunt 
riscurile.Am facut o propunere de monitorizare a proiectului si am primit 
raspuns afirmativ.Din partea altor ONG-uri s-au primit astfel de solicitari? 

 
Titularul raspunde intrebari. 

 
23. Cosma Gheorghe – este normal ca locuitorii din Arad sa fie ingrijorati, 

din cauza accidentului de la Baia Mare. La Baia de Aries s-a utilizat 
cianura si nu s-a distrus cianura. 

 
24. Andreica Dionisie – sunt de la Rosia Montana si am venit sa sustin 

proiectul pentru a ne gasi locuri de munca si vreau ca reprezentantii 
Ministerului Mediului sa tina cont de faptul ca nu este o alta alternativa in 
zona? 
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25. Ciani Iosif- sunt nascut in Rosia Montana .De aceasta zona sunt legat 
sufleteste.Aceasta zona a fost o zona foarte saraca.Venirea companiei a 
fost benefica. 

 
26. Ilesu Mihai – In cazul intrarii in UE ea are vreun cuvant de spus? In cazul 

producerii unui eveniment geologic care este previziunea cea mai 
sumbra? 

 
Titularul raspunde. 

 
27. Golgot Benianim – din brigada de mineri si doreste realizarea proiectului. 

 
28. Valentin Sima – exista oameni in afara zonei protejate, ati luat in calcul sa 

se mute oamenii in locuintele parasite din zona protejata? S-a facut o 
afirmatie despre tinerii din Rosia Montana stiu limba engleza si nu stiu sa-
si faca un CV.Daca s-ar fi informat la primarie ar fi aflat ca sunt 600 de 
elevi si studenti. 

 
Titularul raspunde la problema ridicata. 

 
29. Jurca Angela – locuiesc in Gura Rosiei; in aceasta seara am vazut 

prezentarea unei investitii si ne intereseaza mediul in Rosia Montana, dar  
as vrea sa stiu de ce nu se intereseaza de alte perimetre miniere 
abandonate. 

 
30. Precupas Andreea – sunt dezamagita de dezbaterile de la Bucuresti si 

Deva despre modul cum am fost tratati acolo. Vrem locuri de 
munca.Suntem pentru proiect.  

 
Ttularul proiectului discuta despre cianuri. 
 

31. Radu Ioanitescu – cunosteam situatia doar din vorbe, dar acum am vazut 
prezentarea facuta chiar de companie.Cel putin pe hartie, este un proiect 
bun si sa speram ca va fi realizat la standardele corecte.Sper ca rosienii 
stiu sa gandeasca. 
De ce dupa restructurarea masiva a companiei a inceput sa se miste ceva? 
 
Titularul proiectului raspunde.  

 
32. Teodor Mara – distinsi si frumosi oaspeti, sun conferentiar       si prodecan 

al Facultatii de Stiinte Juridice si sunt singurul specialist in drept roman 
din zona.Propuneri: - problema despagubirilor nu este suficienta si in 
astfel de situatii motii nu au fost aparati niciodata.V-ati gandit la garantii 
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personale sau ale familiilor, daca s-ar intampla ceva.Nu ati venit aici ca sa 
pierdeti, ci sa castigati.Dati-le motilor o garantie pentru viitor.In calitate 
de specialist sa ma chemati in zona si vom pune in discutie descoperirea, 
pastrarea si valorificarea a ceea ce s-a descoperit.Suntem parteneri de 
incredere si vom sprijini acest proiect. 

 
Titularul raspunde referitor la cutremure. 
 
33.Mariana Sekely – sunt studenta si am posibilitatea sa studiez datorita 
companiei si majoritatea dintre noi sustinem proiectul. 

 
PRESEDINTE – NICOLAE HEREDEA, Director general MMGA 
 
 
SECRETARI-  DANIELA PINETA, consilier MMGA 
       BUZA RAMONA, consilier APM Arad  
                         MOT NICOLETA, consilier APM Arad 
                         BOGDAN CIPRIAN, consilier APM Arad 
                          
                         
                         
 


