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                                         PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 26.07.2006, 

la CAMPENI (Casa de Cultura) 
 
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: 
 
Gaita Dumitru – din Campeni – am fost angajat la Rosiamin si mi-am 
incheiat activitatea cind compania s-a inchis. 
Intrebari: 
Cei disponibilizati vor mai fi angajati ? 
A avut loc golirea barajului de la Mihoesti si a fost poluat raul Aries.Veti 
sprijini reconstructia ecologica ? Se are in vedere administrarea taurilor de la 
Rosia Montana si cum? Am produs si niste probe care le voi lasa la 
secretariat. 
 
Titularul raspunde: pentru Rosiamin, in urma cu 10 ani avea 1500 de 
angajati, iar in ultimii ani 500 de angajati.Proiectul Rosia Montana este doar 
una din solutiile pentru zona.  
 
Badau Nicolae – am vazut pe generic ‘Hai sa salvam Rosia Montana’ insa ar 
trebuie scris ‘Distrugem Rosia Montana’.Dupa mine acest proiect nu aduce 
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decat pierderi si distrugeri si nu rezolva problemele populatiei decat pe 
termen scurt. Ce se va intampla cu populatia? Dupa 15 ani se va intampla 
‘dupa mine potopul’ nu va rezolva problemele nici economice, nici sociale 
iar titularul ne-a mintit tot timpul. Un correspondent al ziarului Adevarul din 
Cluj a vizitat zona Rosia Montana si dupa o luna a publicat un articol 
favorabil SC Rosia Montana Gold Corporation, pe motiv ca societatea ‘a 
platit foarte bine.’Aceaste corporatie nu urmareste bunastarea dvs.Academia 
Romana a adus mai multe alternative dar nu s-au aprobat. 
Intrebari: 
Ce se va intampla cu populatia dupa 15 ani, din ce va trai? 
Mi s-ar aproba in Canada  desfiintarea unei asezari omenesti incarcata de 
istorie.Despre acest lucru a fost intrebat si ambasadorul Canadei. 
 
 
Badau Gheorghe – Presedintele Romaniei nu este nici nebun nici descreierat 
sa aprobe proiectul. 
 
David Eugen – sunteti necivilizati la fel ca si compania. Este treaba 
comunitatii din Campeni sa isi spuna parerea. Atentie campanari: tacerea 
naste monstri si se pregateste un monstru in muntii Apuseni. Rog campanarii 
sa isi spuna cuvantul despre acest proiect si sa ii vedem dusi pe acestia de 
aici. 
 
Titularul raspunde: nu am vorbit niciodata impotriva Academiei Romane, 
insa Academia a vorbit rau despre noi. Avem academicieni care au participat 
la elaborarea EIA.  
 
 
Olarescu Alin – am vazut la intrarea in oras pancarta cu Campeni –oras 
turistic si m-a bucurat foarte tare.La practica pe care am facut-o la Remetea 
si  Poieni  am vazut ca oamenii au infiintat pensiuni si hoteluri in Remetea, 
iar cei din Poieni au asteptat o companie cu mina de cupru care nu  
 
 
Cornea Eugen – renunt la cele 10 secunde de la Rosia Montana date de John 
Aston. 
Intrebari: 
Barajul este construit din arocamente sau din descopertari? 
Hotararea Sinodului a fost categorical : nu vor sa-si vanda proprietatile, unde 
veti face proiectul peste noi? 
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Este trist ca nu sunt multi din Campeni ci studenti veniti cu 
compania.Probabil ca studentilor le va fi rusine ca au participat la acest 
dezastru. 
 
Titularul raspunde : inteligenta dvs. ne-a ajutat sa hotaram locatia iazului la 
Corna. 
Ieri ne-a spus cineva ca Alburnus Maior a primit 30000 euro de la fundatia 
Soros. Referitor la baraj il gasiti in capitolul 2 din EIA. 
 
 
Simion Stefania – as vrea sa atrag atentia ministerului mediului, ca am 
sesizat faptul ca ori de cate ori titularul trebuie sa raspunda unei intrebari 
complexe raspunde printr-un atac la societatea Alburnus Maior, am sesizat 
ministerul si voi sesiza si comitetul de implementare al Conventiei Aarhus. 
As vrea sa dau un exemplu : sentinta 613/2002 a Curtii de Justitie din Grecia 
care a anulat acordul de mediu pentru o mina din Grecia (urmeaza citirea 
pasajului din sentinta). 
 
Titularul raspunde: este dificil de raspuns la intrebari cand nu sunt intrebari. 
In cazul minei din Grecia John Aston a fost implicat in elaborarea EIA si 
crede intr-adevar cu nu aducea beneficii intr-o zona in care exista turism. 
Despre  procesul de la Bergamo nu a fost inchisa din cauza perfmantelor de 
mediu ci din cauza nerespectarii procedurii. 
 
Mihes Lucian – sunt alaturi de Academia Romana si de biserica.Cred ca 
prima data Academia ar trebui sa fie ‘lamurita’. Cei mai instariti oameni nu 
sunt minerii ci agriculorii.Daca s-ar face in asa fel incat sa se puna baza pe 
minerit, agricultura si turism ar iesi ceva bun in Muntii Apuseni.Fondurile pe 
care le-a alocat Uniunea Europeana au fost respinse. Degeaba ni se spune ca 
dormim pe un munte de aur pentru ca acest aur desparte.Barajul Corna va 
afecta panza freatica si va afecta Ariesul mai este bun pentru apa potabila? 
Se pune problema daca nu se distruge viata in Muntii Apuseni. 
 
Titularul raspunde: Academia trebuie sa studieze acest proiect. Zona afectata 
de proiect este de 25% din suprafata Rosiei Montane. Despre barajul din 
Corna va vom trimite un raspuns scris. 
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Galdau Vasile – sunt locuitor al Rosiei Montane. Am venit in calitate de 
muncitor, nu de intelectual. Celor care ne trimit sa culegem ciuperci, fructe 
de padure le spun ca avem nevoie de o calauza. 
 
 
Szabo Vasile – locuitor al Rosiei Montane, nu am fost si nici nu voi fi de 
accord cu acest proiect, am lucrat in minerit si stiu ce inseamna mineritul si 
vreau sa mi se garanteze sa fiu protejat de poluare, zgomot, praf.Vreau sa 
dezvolt o ferma in Rosia Montana, dar de cand a venit compania nu ni se da 
voie. Constitutia spune ca trebuie sa am apa curata, aer curat.De cand a venit 
compania am fost poluati, am facut contestatii.Se vorbeste de poluare 
istorica si sunt batrani in Rosia Montana si de 80 de ani. Pamanturile mele 
nu sunt de vanzare si sa mi se respecte drepturile mele si vreau sa mor in 
Rosia Montana. 
 
 
Roth Stephanie – ma bucur ca ati specificat faptul ca este o discutie despre 
raportul la studiul de impact asupra mediului. Solicit sa nu se mai difuzeze 
filmuletul despre mina din Spania. Dl.O’Hara a venit sa verifice daca 
certificatul de descarcare arheologica a fost emis legal. 
 Trebuie sa asigurati 100% din teritoriu si nu aveti decat 17% si asta va fi  o 
problema. Biserica are si o functie si nu trebuie distrusa. Suntem la 
Campeni. Aici se dezvolta turism , eu sunt din Elvetia si nu ma duc in zilele 
libere intr-o zona miniera. Am casa in Rosia Montana, am pamant acolo, 
iubesc Rosia Montana. Institutul pentru Cercetare Nationala pentru 
Dezvoltarea turismului a publicat un studiu si concluziile au fost ca in 
aceasta zona se poate dezvolta turism. 
 
 
Titularul raspunde : studiul a fost publicat ulterior studiului de impact. 
 
 
Craioveanu Dan – Campeniul este in zona de impact a proiectului si el va 
pierde turistii. 
Iazul va fi construit din roci si nu este nevoie sa impermeabilizati iazul.Nu 
este intotdeauna adevarat.Exista roci permeabile care permit trecerea apei. 
Sterilul contine compusi care intra in crapaturi si se face o presiune mare. 
Intrebare: 
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Care sunt valorile numerice pe an de S, NH3, metale grele care se vor 
infiltra in panza freatica. Noi avem date de la Apele Romane ca exista panza 
freatica 
 
Rasp titular: NU EXISTA IMPACT ASUPRA OR. Campeni. S-a facut un 
inventar al surselor de apa din zona, fantani, izvoare – sunt in SI in volumul 
Conditii privitoare la apa. In urma testelor se va constata daca sunt necesare 
straturi de adaus pt. impermeqabilizare la barajul V. Cornea. Va fi drenata 
toata V. Cornea. Nu se va infiltra apa freatica – apa nu trece prin 50 m de 
steril. 
 
 
Dejeu Luminita – ex: proiect  minier Tanzania – nu a excistat o licenta 
legala, evacuari fortate, minieri ingropati de vii, nu s-au acordat compensatii 
pentru pierderi. Intr-un articol din ziar se precizeaza ca la rosia Montana se 
va aplica sistemul Tanzanian. Se cer lamuriri despre acest model. 
 
 
Titularul raspunde: sunt acuzatii grave impotriva dl.Alan Hill.(explicatii 
asupra situatiei respective.) 
 
Capros Calin – nascut in Rosia Montana si am activat la Alburnus Maior.am 
niste documente prin care putem demonstra titularului de proiect ca 
depunem eforturi pentru dezvoltarea zonei pe bani comunitari si alte 
fonduri.Noi incercam sa fim pregatiti  ca sa-I ajutam pe oameni si daca nu 
veti primi acordul de la guvern unde veti fi. Se preda un material la 
secretariat. 
 
Titularul raspunde: este un moment istoric.Este prima data cand cineva de la 
Alburnus Maior a discutat constructive cu noi. 
 
Boia Ioan – din Rosia Montana cu salutul Noroc Bun , unde Horia, Closca si 
Crisan au murit pentru dreptate si sunt pentru acest proiect la Compania 
unde sunt angajat. Dl. David s-a referit ca tacerea natiunii naste monstri, eu 
stiam ca somnul ratiunii naste monstri. Se vehiculeaza ca in Rosia Montana 
este ura si dusmanie. Nu este adevarat.Orasului Campeni ii doresc o 
dezvoltare pe masura.  
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Olaru Sorana – Alburnus Maior- lucrez pe dezvoltarea alternativelor.Am 
facut comentariu ca modificarea PUZ-ului afecteaza numai 25% din Rosia 
Montana , dar acea parte este de drept a Asociatiei Alburnus Maior.Se 
citeste raspunsul la o cerere a dl.David la cererea de construire a unui motel. 
As dori sa se consemneze faptul ca planul de dezvoltare (EIA?) nu are autor. 
Cine a elaborat planul pe turism si concluziile sunt doar  judecati de valoare 
si nu se face referire la o sursa bibliografica. 
Referitor la alternative, pe nu mai mult de trei pagini se afirma ca nu este 
viabila nici o alternativa  in afara  mineritului. 
 
 
Titularul raspunde: indica autorii EIA, care se afla in primul capitol.Se va 
transmite si raspuns scris. 
 
 
Dorca Natalia – activist Greenpeace - care nu se opune mineritului ci 
mineritului care utilizeaza cianura.  
Intrebari: 
In iazul de decantare se afla acid cianhidric care la 27 se evapora. 
Cum veti opri acest lucru? 
Cum veti ajuta oamenii dupa ce veti pleca? 
De ce nu s-a organizat o dezbatere publica si la Rosia Montana? 
 
Titularul raspunde: nu vor fi ploi acide; a fost dezvoltat un model de 
dispersie si concentratiile sunt mult sub normele interne si internationale. 
 
 
Bindea Andra –  
Cati oameni stau acum in Piatra Alba? Nici o persoana. 
Se citeaza din rezumatul cu caracter netehnic. Planul de dezvoltare este facut 
fara nici un suport. Ati spus ca 20 de persoane s-au inscris si nu apare in EIA 
acest lucru? Sunteti constienti ca Rosia Montana ramane fara locuitori? Cei 
care au luat banii au plecat cat mai departe. 
Cum se poate muta Piatra Despicata? 
 
 
Titularul raspunde: programul de relocare s-a oprit si nu va continua decat 
cand vor avea date. Veti primi raspuns in scris.Pentru Piatra Despicata s-a 
facut un studiu si vi-l putem pune la dispozitie. 
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Narita Ioan – din Abrud, locuiesc in zona afectata de proiect si am copilarit 
acolo.Sunt de acord cu proiectul si ar trebui ca cei de la Greenpeace sa vina 
cu alternative. Nu se poate face agricultura in zona. Consider proiectul 
binevenit. 
 
Mera Ilie – locuitor al Rosiei Montane, cu tata miner, sunt alaturi de cei care 
au implantat bornele de foraje. 
Intrebare: 
Se va putea face turism alaturi de acest proiect? 
 
Titularul raspunde: De ce nu? 
 
Sima Valentin - locuitor al Rosiei Montane , am facut liceul in Campeni. 
Acest oras poate face turism, are resurse lemnoase. Domnilor din Campeni 
aveti grija ce se intampla la Rosia Montana. Lasati-ne pe noi sa ne 
ingrijoram de ce vom face peste 14 ani! 
 
Dalia Cristina – Campeni, relocata din 2003.Multumesc societatii Dvs. 
pentru conditiile pe care mi le-a oferit pentru a-mi creste copilul si pe care 
nu le-as fi avut in Rosia Montana.Multumesc autoritatilor pentru sprijin. 
 
Hutuleag Viorel – rezumat al ultimelor 3 zile.Cat mai suportam jignirile pe 
care ni le aduc acesti oameni care incearca sa ne induca ideea ca suntem 
niste prosti. Romania a dovedit ca are specialisti care au proiectat minerit si 
in Canada. Exista si turism industrial si el se poate dezvolta paralel cu 
proiectul. 
 
Cramba Lucian – din Abrud- tinerii au o problema cu locurile de munca si 
Gabriel Resources va asigura oamenilor locuri de munca. Este o sansa 
pentru noi. 
Intrebare: 
Exista ceva finantari pentru intreprinderi mijlocii pentru tineri? 
 
Titularul raspunde: exista parteneriate deja.  
 
Maria David – sunt din Rosia Montana si spun ca in 2002 am vrut sa deschid 
o pensiune si nu am putut din cauza dumneavoastra. Nu am obtinut 
autorizatie de constructie.Numai puturosii nu pot dezvolta agricultura in 
Rosia Montana. 
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Intrebare: 
Cum credeti ca primim turistii cu cesti cu cianura? 
 
Titularul raspunde: legislatia Organizatia Mondiala a Sanatatii permite 
existenta cianurii in apa de baut. 
 
 
Kell Sorin – nascut la Rosia Montana unde locuiesc si in present.Vreau sa 
multumesc companiei care m-a ajutat sa-mi intemeiez o familie.Noi nu 
putem trai in vizita ci vrem sa traim si sa muncim in Rosia Montana. 
La momentul cand vor incepe constructiile firmele care vor veni, vor veni cu 
specialistii sau vor fi angajati oameni din zona. 
 
 
Titularul raspunde: vom ruga firmele care vin aici sa angajeze locuitori si 
vom impune aceasta prin cerintele din caietele de sarcini. 
 
 
Cosma Gheorghe – studiul de impact cuprinde solutii care au fost aplicate 
deja aici. Se exemplifica: exploziile , utilizarea cianurii. Se spune ca se poate 
trai din turism. Cate familii isi datoreaza existenta turismului? 
 
 
Ciani Iosif – vreau sa fac o prezentare pe scurt, sunt o voce din Rosia 
Montana, am locuit in Corna si apoi in Abrud, vreau sa unim vocile noastre 
pentru acest proiect. Proiectul va fi benefic pentru locuitorii din zona. 
 
 
Lazar Radu – am doi baieti, din care unul a facut liceul la Campeni si 
celalalt la fel, pentru tot ceea ce este in aceasta zona. 
 
 
Bara Vasile – sunt locuitor al orasului Campeni si multumesc celor din 
partea autoritatilor care sa duca la Bucuresti mesajul nostru. Cand firma s-a 
desfiintat si am devenit somer nu m-a intrebat nimeni din ce traiesc si cu ce 
imi intretin familia.Am acceptat sa lucrez la aceasta companie care mi-a 
oferit de lucru. 
Intrebari: 
Pentru tinerii din Campeni se vor face cursuri de calificare? 
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Daca proiectul s-ar stopa din diverse motive as dori ca reprezentantii statului 
sa-mi indice in scris despre o alta alternativa. 
 
Titularul raspunde: vor fi cursuri pentru toata acesta zona. 
 
Buda Anada – locuitor al orasului Campeni si lucrez la Primaria Campeni. 
Intrebari: 
Ce intelegeti prin zona protejata si care este limita? 
Cum veti face reabilitarea strazii ? 
Ce puteti spune despre garantia pe care trebuie sa o depuneti? 
Dupa inchidere cum se va monitoriza si cat timp? 
Pentru cat timp sunt asigurate locurile de munca? 
 
 
Titularul raspunde: despre zona protejata,  monitorizare post-inchidere si 
suma referitoare la inchidere. 
 
 
Strempel Ioan – din Baia Mare si am in comun cu motii : mineritul, 
suportam poluarea istorica produsa de minerit iresponsabil si am avut in 
familie personae care au decedat din cauza unor accidente miner.  Sa 
mergem in unitatile care utilizeaza cianura, ind.farmaceutica, Arpechim, 
etc.Toate substantele utilizate in mod necorespunzator pot ucide. La Baia 
Mare a fost un accident, un dezastru, dar oamenii au invatat despre aceasta, 
s-au adoptat Codul pentru cianuri, Directiva privind substantele periculoase. 
 
 
Jurca Andrei – sunt onorat sa particip la a treia dezbatere a proiectului, 
singurul proiect de aceasta anvergura din Romania si poate, din Europa. 
Lucrurile repetate de trei ori neadevarate devin adevarate.Vreau sa transform 
aceasta intalnire intr-o poveste.Ion Creanga avea o poveste cu un drob de 
sare. Cred ca iazul de decantare este drobul de sare si cred domnule 
proiectant ca ati proiectat bine acest iaz care sa nu se prabuseasca peste 
locuitori. 
Nu putem spune ca orice ciob este de o valoare inestimabila si Rosia 
Montana sa ramana impietrita in Evul Mediu. 
 
 
Bobar Dumitru (neinscris pe lista) 
Intrebari: 
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De ce turismul in zona Arieseni a disparut? 
De ce crapa zidurile caselor la explozii? 
Daca se produc poluari se poate ca femeile din zona sa nasca copii cu 
malformatii? 
Care este parerea despre Academie? 
Vreti sa-i dezbinati pe romani si unguri? 
Cati cetateni din Campeni vor lucra la Companie? 
Politicienii au suferit o malformatie, acum sunt pentru proiect? 
 
Titularul raspunde: nu exista uraniu la Rosia Montana, noi nu am facut nici o 
puscare pana acum, nu credem ca Ungaria este impotriva 
proiectului.Academia este formata din oameni inteligenti. 
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