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PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 31.07.2006, 

la ALBA IULIA (Casa de Cultura a Sindicatelor) 
 

 
     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: 
 
 
Tocaciu Dan Calin – Hai sa salvam Rosia Montana de otrava numita Gabriel 
Resourses. 
Intrebari:   
De ce sunt secrete informatiile privind garantia pentru refacerea 
mediului.GR nu are capacitatea financiara de a suporta aceste cheltuieli, si 
cu 3 ani inainte va pleca firma si nu va mai avea cine sa plateasca. 
Raportul este facut cu incalcarea legii.Certificatul de urbanism pe baza 
caruia s-a realizat EIA difera de proiectul .Totul, absolut totul este o 
incalcare a legii. 
Despre baraj. El este din arocamente si este inaltat pe masura ce timpul 
trece.Miezul impermeabil este numai pana la 75 de m. Din acest motiv, 
barajul va ceda si va fi luat de apa, la fel ca si celalalte baraje construite din 
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acest material.Aceasta se datoreaza polilor care s-au calculat pentru ploi la 
1000 de ani, dar noi avem si ploi care se intampla 2000-5000 de ani. 
 
Kacso Judith Andreea 
Exista zona protejata pentru casele de patrimomiu si conform solicitarii pe 
care am lasat-o la secretariat doresc delimitarea zonei si copie dupa procesul 
verbal. 
 
Titularul raspunde : despre garantia financiara si despre iazul de decantare si 
despre mutarea bisericilor si a mormintelor. 
 
 
Sintimbreanu Aurel-   
Care este motivul schimbarii numelui firmei Dvs. si care este motivul 
indepartarii lui Frank Timis? 
Puteti face publice cheltuielile pentru cheltuielile cu propaganda si cu 
achizitia terenurilor? 
Ce intentii aveti cu valorificarea iazurilor de decantare? 
De ce programul de cercetare se finalizeaza atat de curand? 
Ati declarat un continut de aur si argint  si aceasta cantitate de 218 milioane 
va putea fi redusa.Ce se intampla cu restul din rezerva? 
Prin proiect se va cera un desert in Muntii Apuseni.Din Rosia Montana se 
intentioneaza se se pastreze o parte, acea parte protejata. 
 
Titularul raspunde: despre schimbarea numelui firmei  si despre banii 
investiti in campania publicitara si despre calitatea vietii in zonele 
 
 
Ardean Georgeta – biserica si Academia Romana sunt impotriva 
proiectului.Poate G sa nu tina cont de parerile  
 
Cantitatea uriasa de pamant afectata viata oamenilor, flora si fauna. 
Descarcarile arheologice sunt afectate.Stergem istoria de 2000 de ani cu 
buldozerele? Si-a permis cineva in europa sa realizeze un proiect intr-o zona 
atat de incarcata de istorie? Mai poate fi atractiva turistic zona?Cianurile vor 
ramane? Guvernul va trebui sa plateasca pentru reconstructie dupa ce Gold 
Corporation pleaca? 
Din impozite suma este prea mica. Locurile de munca –600 – nu sunt un 
avantaj pentru Romania. 
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Galdau Vasile- vrem ca reprezentantul Guv, Dl.Covaciu sa sustina 
proiectul.Vrem ca locuitorii din Rosia Montana sa aiba locuri de 
munca.Vreau ca Ministerul Mediului sa dea verdictul pentru acest proiect. 
 
 
Szekely Akos- stramutat datorita Gold Corporation si le multumesc celor  
care mi-au asigurat acest lucru. 
 
 
Danciu Tamira- din Rosia Montana .Vecinii mei sunt Alburnus Maior care 
nu a angajat pe nimeni pe cand Gold Corporation a asigurat locuri de 
munca.Veniti si vedeti ce conditii grele sunt iarna . 
 
 
 
Boia Gheorghe- localnic din Rosia Montana doresc sa trag un semnal de 
alarma asupra somajului din zona Rosia Montana.Cer Alburnus Maior si 
Greenpeace o alternativa la acest proiect si noi nu dorim sa devenim iobagi 
pe pamanturile noastre.Rog forurle responsabile la nivel de Guvern, 
parlament sa nu mai treneze aceasta stare la Rosia Montana. 
 
 
Clejan Marilena – altul ar fi fost expozeul meu, dar pentru ca se bate moneda 
pe cimnitirele.Stramosii nostri, inclusiv socrul meu ar fi fost mai fericit sa ne 
stie cersetori in strainatate?  
 
 
Blajan Lidia – multumesc tuturor participantilor si titularului pentru acest 
proiect care dorim sa mearga inainte. 
 
 
Jurca Octavian- din Rosia Montana – sa vina americanii sa ne scape de 
saracie, au venit si daca nu se vor conforma atunci afara cu ei.In rosia 
Montana nu existau proprietati cu acte si daca nu veneau dansii nu se rezolva 
problema.Sa se vina cu solutii alternative. Sa ii transmita D-mnei Sulfina 
Barbu si D-lui Secretar de Stat sa dea drumul la proiect. 
 
 
Precup Mircea-  doua intrebari, chiar daca lucrez la firma: 
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Exista o estimare in legatura cu zacamantul de la Rosia Montana si daca da, 
cat se exploateaza si cat ramane? 
Ma intereseaza in cadrul negocierii procentului care revine Romaniei s-a 
discutat si aspecte referitoare la transferul de tehnologie? 
 
Titularul raspunde: despre rezervele prevazute in EIA. 
 
Tocaciu Dan Calin  - Fundatia SPERANTA 
 
Sofronea Liviu- membru al unor societati importante.Problema este de o 
interogatie asupra nu a tehnicii ci a moralitatii. Este si o sansa si o 
provocare. Daca nu reusim este numai vina noastra.Este un examen de 
actiune. 
 
Fagadean Daniel – locuitor al orasului Alba Iulia – noi trebuie sa ascultam si 
de Dumnezeu si nu mai suntem uniti.Trebuie sa pastram natura curata. Sa 
lasam natura asa cum a lasat-o Dumnezeu. 
 
Titularul raspunde:   
 
Coroiu Nicolae – mi-a oferit sansa sa joc fotbal la o echipa. 
 
Valceanu Sofia – nu s-a prezentat la apel. 
 
Indrei Nicolae – lucrez la Hidroconstructia si daca maine ni s-ar incredinta 
barajele ne vom face datoria. 
 
Tocaciu Dan Calin- Asociatia Valea Soarelui 
 
Haller Istvan – sper sa nu traiti experienta de la Cernobal.Citesc cateva  
propozitii din EIA (pag, 13- tip de roca, pag.36 – ape subterane, pag.72 ) 
Daca MMGA doreste sa aprobe EIA, doresc ca la fiecare capitol sa fie 
indicat fiecare specialist care va fi tras la raspundere penal. 
 
Titularul raspunde despre aceste referinte. 
 
 
Nemes Cornel – locuitor al orasului Alba Iulia- fac un apel la cei din Rosia 
Montana sa respecte vorbitorii. 
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Intrucat este vorba de o bogatie : 300 t aur, 1200 t argint.comparatia cu ceea 
ce are Romania in visterie trebuie sa judecam bine.80% Rosia Montana Gold 
Corporation si 20% statul roman numesc asta jaf. Cineva trebuie sa modifice 
acest procent. 
 
Titularul raspunde: este adevarat ca am gasit o cantitate mare de aur si argint 
la Rosia Montana; consideratii despre cianura. 
 
Bogdan Ioan – vreau sa pun intrebari guvernantilor si titularului de proiect. 
Si-au vandut aurul, padurile, petrolul irlandezii ca sa ajunga o tara 
dezvoltata? 
Problema sanatatii nu este o joaca.Trebuie sa se tina cont de aceste aspecte. 
Am suferit un transplant. Cel mai poluat oras din tara este judetul Alba. 
Formaldehidele de la Sebes si decopertarile de la Rosia Montana sunt 
periculoase.Nu exista judet mai poluat din cauza acestor doua unitati. 
 
Titularul raspunde: despre Irlanda, despre investitiile private, despre 
impaduriri si minerit responsabil. 
 
Ciugudean Horea- il rog pe reprezentantul ministerului sa puna capat 
insultelor si consider ca aceasta dezbatere este o parodie. Va rog sa luati nota 
in mod oficial despre atmosfera din sala. In 2000 am intalnit o persoana care 
a spus ca galeriile romane nu vor fi afectate, iar ulterior nimeni nu a mai 
recunoscut acest lucru.Cum este posibil ca in EIA sa se afirme ca se 
realizeze o carira la Orlea si sa se spuna cateva pagini mai departe ca se va 
face cercetare arheologica la Orlea in perioada 2007-2012.Nu exista o 
alternativa clara. Legislatia romana prevede stramutarea monumentelor 
istorice si nu copii ale monumentelor.Voi face un protest official catre 
guvernul Romaniei. 
 
Cristina Candea – mama traieste in Rosia Montana. 
Ce se intampla daca un singur locuitor din Corna nu vrea sa se mute? 
Din cauza declararii zonei industriale de cand a venit aceasta companie nu 
mai sunt posibile alternative: nici Sapard, nici drumuri si nici alte activitati. 
Nu cred ca in Spania au stramutat 2000 de oameni, nu au mutat biserci, nu 
au mutat cimitire. 
De ce nu se realizeaza impermeabilizarea iazului de decantare? 
Buldozerele vor deranja casele monument. 
De ce nu exista o evaluare a pierderilor de apa, a defrisarilor de paduri in 
studiul de impact  si de ce nu exista o evaluare a ceea ce se poate face in 
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acea zona in lipsa proiectului? De ce nu exista o analiza a alternativelor in 
EIA? 
 
Titularul raspunde: referitor la aspectele culturale. 
 
Toma Ioan – renunta la cuvant. 
 
Capros Calin Iosif – Referitor la alternative de depozitare a deseurilor 
municipale trebuie identificate solutii pentru acestea. 
Daca Rosia Montana Gold Corporation are nevoie de un management 
integrat al deseurilor, de ce se cer fonduri PHARE pentru acest proiect? 
Referitor la utilitati, aceeasi problema. 
Cine a comandat in regim de urgenta acest studiu referitor la apa? Cine a 
platit acest studiu? 
Titularul de proiect este doar interfata intre noi si statul roman? 
 
Titularul de proiect raspunde referitor la aceste proiecte si la zona industriala 
Rosia Montana, impermeabilizarea iazului de decantare, alternativele 
proiectului. 
 
Marza Eva – cadru universitar la Universitatea din Alba Iulia si vorbesc in 
nume propriu. Am primit raspuns la multe intrebari si doresc sa spun despre 
ocrotirea patrimoniului cultural din Rosia Montana, unde am fost de curand , 
am vazut un pas inainte in acest domeniu.Subliniez importanta pastrarii a 
ceea ce mai este din Rosia Montana. 
 
Sabau Tatar Mircea- arhitect specialist in restaurare monumente istorice, nu 
vreau sa spun cate monumente am salvat.Din planul Dvs. de management 
am vazut niste probleme privind restaurarea patrimoniului construit.Nu ma 
intereseaza cui apartine, ci sa se realizeze restaurarea. 
 
Ciani Iosif- nascut in Rosia Montana – va spun ca zona noastra nu este 
profitabila decat pentru minerit.In Muntii Apuseni nu putem trai din 
agricultura. 
Vreau sa fac un comentariu asupra utilizarii cianurii.Trebuie sa tinem cont 
ca ea se utilizeaza si in industria medicamentelor. 
 
Olaru Sorana- o serie de inadvertente din EIA.Intrebari: 
Alternativele au fost evaluate.(pag.105) referitor la utilizarea potentialului 
natural. 
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Expertii care au facut EIA : oamenii din Rosia Montana sunt in present 61% 
inactivi, la fel ca la nivel national. 
Studiul de conditii initiale privind sanatatea nu este relevant.Nu exista nici 
un pas de esantionare, nu are nici o baza stiintifica.Fisele medicale 
consultate nu se pot generaliza.Doresc raspuns in scris de la un statistician. 
Referitor la faptul ca zona RM este defavorizata.Asta inseamna ca sunt 
scutiti de impozite si taxe.De ce au aplicat pentru certificatul de investitor? 
 
Titularul raspunde:  referitor la somaj.  
(Sorana Olaru: m-am referit la populatia inactiva, nu la somaj). 
 
Gombos Emanuela – am venit sa sustin locurile de munca ale parintilor si 
proiectul Rosia Montana.Ma adresez Guvernului Romaniei si presedentiei sa 
ia o decizie corecta.  
 
Craioveanu Dan- din Cluj-Napoca. Va rog sa consemnati ca la venirea la 
microfon mi se fac semne. 
Intrebare: 
In Valea Cornei daca cineva nu vrea sa plece vor fi expropriati sau vor fi 
luati cu forta?despre PUG si PUZ daca nu li se permite sa-si desfasoare 
activitatea, nu este relevant procentul de suprafata. 
Cu ce se ocupa compania pentru ca au aplicat si pentru construirea unitatilor 
3 si 4  ale centralei nucleare de la Cernavoda. 
 
Titularul raspunde despre cei care nu doresc sa se mute din Valea Cornei, 
despre centrul industrial, despre centrala de la Cernavoda. 
 
Simion Stefania – atrag atentia asupra unui paragraf din rapoartele financiare 
ale RMGC. (urmeaza citatul). Exista 3 sanctiuni pentru Minvest. 
Cand se incheie licenta de exploatare? 
Nu sunt prezentate 13 alternative pentru amplasarea iazului de decantare. 
Cate proiecte a avut cu NH Ecoinvest Bucuresti?  
 
Titularul raspunde: despre rapoartele financiare. 
 
Roth Stephanie- ma bucur ca dl.Aston a vorbit despre conceptia europeana 
asupra mineritului. Nu vreau sa mai aud vorbe, vreau sa mi se raspunda 
punctual pentru ca enerveaza multa lume. S-a vorbit mult despre cercetarea 
arheologica, dar sentinta din 12 iulie despre Paul Damian Cristian dupa 
opinia sa a sustinut descarcarea de sarcina arheologica.Raportul lui cuprinde 
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numai pareri personale si ar trebui analizata de Comisia Nationala 
Arheologica. 
 
Titularul raspunde: despre procentele de suprafata pe care se desfasoara  
agricultura si mineritul. 
  
Dandea Eugen – din Rosia Montana si am proprietate in Corna . De ce nu 
sunt asociatiile de acord cu proiectul? Rosia Montana GC au facut multe 
proiecte in zona – scolarizare studenti, parcuri etc, ofera oportunitati. Sustine 
proiectul 
 
 
Breazu Marius- Universitate – Alba Iulia – implicat in proiectul arheologic 
Alburnus Maior. Multumeste Rosiei Montane. 
 
 
Bringle Ionut – Dupa 14 ani cand peisajul natural va avea potential de 
atractie turistica 0, ce va face compania? Locurile de munca in minerit vor 
disparea. 
 
Titularul raspunde: Este descrisa perspectiva dupa inchiderea exploatarii. 
Precizare pt. sentinta din 12 iulie citita de dra Roth: la final e scris NUP – 
neinceperea urmaririi penale 
 
Cosma Gheorghe – locuitor Valea Cornei – sustine proiectul. Nu sunt 
alternative viabile in zona. Referitor EIA: tehnologiile de puscare prevazute 
in proiect au fost utilizate si anterior cu succes in Romania. Tehnologia cu 
cianura aplicata la Baia de Aries de peste 40 ani, la fel pt. Baia Mare, pt. 
mina Barza. Referitor baraj – e demonstrat ca se pot construi baraje din 
arocamente – ex. Valea Sesei. Referitor situri arheologice: nu e mai bine sa 
poata fi vizitate? 
 
Szacos Laszlo – Intrebari pt RMGC si MMGA. E un proiect cu impact 
asupra mediului. E vorba de un iaz, un baraj. Problema schimbarilor 
climatice reprezinta un pericol real. Cum vor evolua schimbarile climatice si 
fenomenele meteorologice extreme? Ce garantii se ofera ca nu vor fi 
accidente la baraj? Se cere definirea conceptului de dezvoltare durabila de 
catre RMGC – resursele se vor epuiza datorita exploatarii. Problemele de 
mediu ne privesc pe toti, vor avea consecinte asupra multor personae. 
Constitutia garanteaza un mediu curat si sanatos. 
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Titularul raspunde: despre iazul de decantare si despre schimbari 
climatice.Despre planul de biodiversitate. 
 
Stoia Ioan- inginer minier de la Zlatna- am vazut mult tineret dar nu din 
Alba Iulia.Sunt de acord cu proiectul , trebuie atacat proiectul cat mai curand 
pentru rosieni.Nu sunt de acord de modul cum a decurs dezbaterea pentru ca 
lipsesc oamenii responsabili care nu sunt.  
 
Titularul raspunde despre galerii. 
 
Narita Ioan- sunt din zona afectata de proiect si pentru noi mineritul a 
insemnat totul pentru noi.  
 
Dusa Traian-  Intrebari: 
Procesul de cianurare – ce este si ce se intampla? 
La sfarsitul proiectului Rio Narsea statul spaniol se implica in turism. 
Compania doreste sa se implice intr-un asemenea proiect? 
 
Titularul raspunde despre mina Rio Narcea. 
 
Bela Galos Ecaterina – dupa 2000 de ani de minerit toata lumea este 
contra.Ce facem fara locuri de munca?Multumim prefecturii care nu au venit 
aici sa ne asculte. Au grija de noi! 
 
Titularul raspunde despre managementul cianurii. 
 
Botar Liviu – nu a raspuns apelului.   
 
Iuliu Paul – nu a raspuns apelului. 
 
Matei Drambareanu – trebuie sa tinem cont ca ar trebui ca specialistii ar 
trebui sa mentina contactul cu oamenii.Avem o stima deosebita pentru 
dl.Santimbreanu si pot pleca de pe o alta pozitie referitoare la proiectul 
Rosia Montana. Ca arheolog spun ca cei care sunt impotriva proiectului nu 
vorbesc despre problemele arheologice ci altele. 
 
 
Inel Constantin- arheolog la muzeul Unirii si m-am ocupat de proiectul 
Alburnus Maior al muzeului, si vreau sa cred ca nu i-am irosit.Tot ceea ce 
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descoperim trebuie valorificat. Este de dorit ca si statul roman sa se 
implice.Avem mari personalitati in istorie si au cunoscut Rosia Montana 
doar de cativa ani. 
 
Albu Cristian – presedintele sindicatului Viitorul mineritului trebuie sa fiu 
responsabil cu locurile de munca.Daca nu se vor acorda avizele pentru 
proiect  asociatiile care se opun au 30 de zile sa prezinte alternativa. 
 
Oprisa Stefan – dorim sustinere pentru proiect. Rosiamin si-a inchis portile. 
Statul nu este interesat sa continue mineritul in Muntii Apuseni. 
Organizatiile care sunt impotriva nu au acordat nici un loc de munca. 
 
Lazar Radu – cei din Alba Iulia nu trebuie sa fie suparati pe cei din Muntii 
Apuseni.  
 
Hutuleac Viorel – am asistat la distrugerea mineritului romanesc.S-au inchis 
minele si nu au fost facute investitii nici in drumuri, nici in infrastructura de 
utilitati.Sustinem acest proiect pentru ca este singura alternativa in zona. 
 
 
Petrut Paul Bogdan – Ploile acide, cum ramane cu ele? 
 
Titularul de proiect raspunde despre ploile acide. 
 
 
 
 
PRESEDINTE – NICOLAE MIHAILESCU 
 
SECRETARI-  BUSUIOC CARLA 
                         GLIGOR NICOLETA 
                         BIROVESCU ANCA 
                         PIENAR NICOLAE 
                         
                         


