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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

1995 

     

1995   4 septembrie 1995: 

este semnat contractul 

dintre Regia Autonomă 

a Cuprului (RAC) Deva 

şi Gabriel Resources 

N.L.
1
 

Guvernul Văcăroiu I
2
 

(19 noiembrie 1992 - 11 

decembrie 1996.) 

Prim-ministru: Nicolae 

Văcăroiu – PSDR (19 

noiembrie 1992 - 11 

decembrie 1996) 

Ministrul Industriilor: 

Dumitru Popescu (19 

noiembrie 1992 - 20 

ianuarie 1996), 

Alexandru-Octavi 

Stănescu (20 ianuarie - 

11 decembrie 1996); 

Ministru de stat, 

Frank Timiş
3
, părintele afacerii Roşia Montană a 

înfiinţat cel puţin 3 firme cu numele de Gabriel 

Resources: 

-  Gabriel Resources N.L.
4
 - Australia; 

-  Gabriel Resources Ltd. (Gabriel, pe scurt)
5
- 

Canada; 

-  Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey, 

pe scurt)- Anglia
6
 

                                                           
1
 Cf. RISE project (http://www.riseproject.ro/articol/documentele-confidentiale-ale-afacerii-rosia-montana/) 

2
 Cabinetul Văcăroiu complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Nicolae_V%C4%83c%C4%83roiu  

3
 Numele lui Frank Timiş este legat şi alte afaceri controversate: Afacerea Matser-Tender, privatizarea PETROM, afacerea RAFO-VGB, afacerea Regal Petroleum. Timiş a avut legături 

cu o reţea românească de trafic de droguri în Australia, având probleme cu legea pentru posesie de droguri, în vreme ce tatăl său a fost condamnat pentru trafic de droguri. De 
asemenea, Timiş înfiinţează câteva companii pe care apoi le falimentează: Morwest Holdings Pty Ltd, Riverdale Mining, Timis Corporation, Carpathian Investments şi Pneumatic 
Systems International Pty Ltd; (http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1222900-viata-secreta-lui-vasile-frank-timis.htm)  
4
 companie australiană înfiinţată la 4 ianuarie 1995 

5
 companie canadiană,  înregistrata în registrul companiilor la 28 mai 1996, cu un capital social de 22.000 USD,  şi cotată (nu se ştie cum)  pe seama Roşiei Montane la bursă în 

Canada,  începând cu 1996 
6
 companie englezească, cu adresa în Jersey, înregistrată în registrul companiilor  tot la 28 mai 1996, cu un capital social de 10.000 lire sterline. 

http://www.riseproject.ro/articol/documentele-confidentiale-ale-afacerii-rosia-montana/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Nicolae_V%C4%83c%C4%83roiu
http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1222900-viata-secreta-lui-vasile-frank-timis.htm
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

președinte al 

Consiliului de 

Coordonare, Strategie 

și Reformă economică: 

Mircea Coşea (28 

august 1993 - 11 

decembrie 1996); 

Ministrul apelor, 

pădurilor și protecției 

mediului: 

Aurel Constantin Ilie (19 

noiembrie 1992 - 11 

decembrie 1996); 

Ministrul culturii: Mihail 

Golu (19 noiembrie 1992 

- 28 august 1993), Petre 

Sălcudeanu (28 august - 

5 noiembrie 1993), ad-

int. Liviu Maior (5 - 25 

noiembrie 1993), Marin 

Sorescu (25 noiembrie 

1993 - 5 mai 1995), 

Viorel Mărginean (5 mai 

1995 - 23 august 1996), 

Grigore Zanc (23 august 

- 11 decembrie 1996) 



Roşia Montană: o cronologie a proiectului minier  

taranista.wordpress.com         4 
 

Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

1995   5 septembrie 1995: în 

ziarul Adevărul apare 

anunţul de licitaţie prin 

care Regia Autonomă a 

Cuprului (ulterior 

Minvest) anunţă că este 

în căutarea unui 

partener pentru 

exploatarea minereului 

auro-argintifer de la 

Roşia Montană. 

Conform anunţului, 

termenul limită de 

depunere a ofertelor era 

de 30 de zile. 

 Anunţul de licitaţie apare ulterior semnării 

contractului 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

1996 

După ce la mina de 

stat încep 

restructurările şi 

disponibilizările, 

compania Gabriel 

Resources, listată la 

Bursa din Toronto, 

Canada îşi manifestă 

interesul de a 

continua exploatarea 

minieră în zonă 

  Guvernul Văcăroiu I 

  

 

1996   17 decembrie 1996: 

Gabriel   intră într-o 

înţelegere  cu Gabriel 

Jersey: controlul 

companiei părinte 

(Gabriel)  trece la 

acţionarii subsidiarei 

(Gabriel    Jersey) 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

1997 

     

1997 Este creată compania 

cu capital mixt EURO 

GOLD RESOURCES
1
 

S.A. , în care 

acţionarii principali 

sunt Gabriel 

Resources şi 

compania minieră de 

stat Minvest Roșia 

Montană S.A
2
.; în 

anul 2000, compania 

îşi schimbă numele în 

Roşia Montană Gold 

Corporation (RMGC) 

1997 – 2002 – 

Compania întreprinde 

explorări geologice, 

pentru determinarea 

cantităţii de minereu 

existent 

 

 Gabriel
3
 se înscrie la 

Bursă
4
 

Guvernul Ciorbea
5
  (12 

decembrie 1996 - 17 

aprilie 1998) 

Prim-ministru: Victor 

Ciorbea – PNŢCD (12 

decembrie 1996 - 30 

martie 1998); 

Prim-ministru ad-

interim Gavril Dejeu (30 

martie - 17 aprilie 1998) 

Ministrul reformei: Ulm 

Nicolae Spineanu (12 

decembrie 1996 - 5 

decembrie 1997), Ilie 

Șerbănescu (5 

decembrie 1997 - 17 

aprilie 1998) 

Ministrul industriei și 

comerțului: 

Călin Popescu Tăriceanu, ministrul Industriilor, 

comunică Agenţiei pentru Resurse Minerale 

(ANRM) acordul pentru asociere între Gabriel 

Resources și Regia Autonomă a Cuprului Deva, 

sub numele de SC Roșia Montană Gold 

Corporation SA. 

 

                                                           
1
 Actul de constituire este semnat de: G.E. Wood şi Frank Timiş pentru Gabriel Resources Limited, Nicolae Stanca pentru RAC Deva, Nicolae Tandrău pentru Minexfor SA, Ioan 

Lupulescu pentru Cepromin SA, Dumitru Borca pentru UPSRUEEM SA http://www.minind.ro/resurse_minerale/RMGC/Statut_Euro_Gold%20Resources_1997.pdf  
2
 Fosta RAC Deva 

3
 Gabriel Resources-Canada 

4
 De-a lungul timpului, au fost posibile speculaţii la bursă cu acţiunie Gabriel, în funcţie de situaţia politică şi declaraţiile politicienilor. O potenţială schemă aici: http://ph-

online.ro/afaceri/item/34809-c%C3%A2t-s-a-c%C3%A2%C5%9Ftigat-din-specula%C5%A3iile-cu-ac%C5%A3iunile-gabriel-resources  
5
 Cabinetul Ciorbea complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ciorbea  

http://www.minind.ro/resurse_minerale/RMGC/Statut_Euro_Gold%20Resources_1997.pdf
http://ph-online.ro/afaceri/item/34809-c%C3%A2t-s-a-c%C3%A2%C5%9Ftigat-din-specula%C5%A3iile-cu-ac%C5%A3iunile-gabriel-resources
http://ph-online.ro/afaceri/item/34809-c%C3%A2t-s-a-c%C3%A2%C5%9Ftigat-din-specula%C5%A3iile-cu-ac%C5%A3iunile-gabriel-resources
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ciorbea
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Călin Popescu-

Tăriceanu (12 

decembrie 1996 - 5 

decembrie 1997),  

Mircea Ciumara (5 

decembrie 1997 - 17 

aprilie 1998); 

Ministrul apelor, 

pădurilor și mediului 

înconjurător: 

Ion Oltean (12 

decembrie 1996 - 5 

decembrie 1997), 

Sorin Frunzăverde (5 

decembrie 1997 - 11 

februarie 1998), 

Romică Tomescu (11 

februarie - 17 aprilie 

1998);  

Ministrul culturii 

Ion Caramitru (12 

decembrie 1996 - 17 

aprilie 1998) 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

 

1997   7 iunie 1997: Gabriel a 

intrat, prin subsidiara 

Gabriel Jersey, într-un 

Contract de încorporare 

şi  Articol de Asociere cu 

Minvest
1
, care au dus la 

formarea companiei 

mixte, pe acţiuni, 

EuroGold Resources 

S.A., actuala RMGC. 

25 iulie 1997: acţiunile 

RMGC sunt distribuite 

astfel: Gabriel  Jersey 

65 %, Minvest 33,8 % 

 Acordul de asociere
2
: 

• Minvest se obligă  să obţină licenţele (licenţa de 

exploatare  pentru Roşia Montană si  licenţa de 

explorare pentru Bucium)
3
 şi să le  transfere  în  

termen de 7 zile  lui EuroGold 

• redevenţă de 2%, pentru statul român. 

• fără proiect de mediu. 

• fără preconizarea de investiţii în patrimoniul 

cultural. 

• fără obligaţii ale RMGC în plan social. 

• fără măsuri de recuperare ecologică. 

 

1998 

     

1998   5 martie 1998: este 

adoptată Legea minelor 

nr. 61/1998
4
 

Guvernul Ciorbea Cf. Art. 9
i
 şi Art. 10

ii
 din Legea Minelor 61/1998, 

explorarea şi exploatarea se realizează pe baza 

unor licenţe exclusive. Rezultă că o licenţă 

                                                           
1
 şi încă  trei acţionari minoritari privaţi, de „umplutură”, pentru că Legea 31/1990 cerea  minimum 5 acţionari 

2
 Între Gabriel Resources-Canada (prin Gabriel Jersey-Anglia) şi Minvest (fostă RAC), în urma căruia a rezultat EuroGold Resources (ulterior RMGC) 

3
 Proprietăţile incluse în înţelegerea „Romanian Properties” sunt Roşia Montană şi Bucium 

4
 Legea se găseşte aici: http://www.legex.ro/Legea-61-1998-14758.aspx  

http://www.legex.ro/Legea-61-1998-14758.aspx
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

„mixtă” de exploatare, cu titular şi afiliat, cu 

care se face  exploatare, dar şi explorare
1
,  

este ilegală.
2
 

Cf. Art. 14
iii
, Titularul unei licente poate transfera 

unei alte persoane juridice drepturile dobandite si 

obligatiile asumate 

Art. 31
iv
 stabileşte redevenţa minieră la 2% 

Cf. Art. 46
v
 din Legea Minelor 61/1998, Minvest 

avea dreptul
3
 să primeasca licenţa de exploatare  

fără concurs public de oferte, dar RMGC 

trebuia să câştige un concurs public de oferte 

pentru a face explorare, şi acest lucru nu s-a 

întâmplat 

Minvest va primi ulterior (fără concurs public de 

ofertă) Licenţa de exploatare nr. 47
4
  pentru 

perimetrul Roşia Montană
5
. 

 

1998   21 decembrie 1998: 

ANRM emite Licenţa 

de exploatare nr. 47
1
 

Guvernul Radu Vasile 

I
2
 (17 aprilie 1998 - 22 

decembrie 1999) 

Licenţa a fost secretizată în totalitate
3
, deşi 

H.G. nr. 585/2002 prevede la Art. 203
vi
, pct. b): 

clasificările se aplică numai acelor părţi ale 

                                                           
1
 Chiar RMGC afirmă pe site-ul oficial că a întreprins explorări geologice în perioada 1997-2002. Vezi mai sus explorări  

2
 Schema concepută de Gabriel fiind de tip "preluare inversă", în 2 paşi, astfel: (a)  Guvernul, prin H.G., va acorda  licenţa de concesiune pentru exploatare  a aurului lui Minvest 

(actionar minoritar in RMGC),  ca titular,   ca să exploateze în continuare, şi lui  RMGC, ca „afiliat”,  ca să exploreze pentru proiect,  apoi 
- (b)  ANRM va transfera licenţa lui RMGC, ca titular, să exploreze,  Minvest rămânând „afiliat” la licenţă, ca să exploateze. 
3
 pentru că lucrase la Roşia Montană şi înainte de apariţia legii 

4
 Emisă de ANRM la 21 dec. 1998,  aprobată de Guvern prin H.G. Nr. 458 din 10 iunie 1999  şi intrând   în  vigoare la 21 iunie 1999 

5
 Licenţă pe care o va transfera către RMGC în 2000 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Prim-ministru: 

Radu Vasile - PNŢCD 

(17 aprilie 1998 - 13 

decembrie 1999); 

Prim-ministru ad-int.: 

Alexandru Athanasiu – 

PSDR (13 - 22 

decembrie 1999); 

Ministrul industriei și 

comerțului: Radu 

Berceanu (17 aprilie 

1998 - 22 decembrie 

1999); 

Ministrul apelor, 

pădurilor și protecției 

mediului: Romică 

Tomescu (17 aprilie 

1998 - 22 decembrie 

1999); 

Ministrul reformei, 

președintele 

contractului care trebuie protejate. Prin urmare, 

secretizarea  totală a licenţelor de concesiune 

pentru exploatare - inclusiv a Licenţei 47 - este  

ilegală (cf. Prof.univ. Afrodita Iorgulescu
4
) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1
 Mai multe despre licenţă: http://www.cotidianul.ro/rise-project-publica-licenta-de-exploatare-pentru-rosia-montana-221585/ 

2
 Cabinetul Radu Vasile complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Radu_Vasile 

3
 În România post-decembristă,  licenţele de concesiune pentru exploatare – printre altele - sunt  documente secrete, deşi se referă la resursele minerale,  proprietate publică a 

statului. Spre comparaţie, în Legea Minelor din 1924,  la Art. 49, 50, 51, se prevede că, dintre cele trei documente ale unei concesiuni:  decretul concesiunii, planul concesiunii şi caietul 
de sarcini, „Decretul şi caietul de sarcine vor fi publicate în Monitorul Oficial,  iar Limitele perimetrului concesionat vor fi trase pe teren prin semne fixate pe hotar”. Legea 

Minelor din 1924 aici: http://taranista.wordpress.com/2013/09/15/legea-minelor-din-1924/  
4
 Mai multe aici: http://www.cotidianul.ro/rise-project-publica-licenta-de-exploatare-pentru-rosia-montana-221585/  

http://www.cotidianul.ro/rise-project-publica-licenta-de-exploatare-pentru-rosia-montana-221585/
http://taranista.wordpress.com/2013/09/15/legea-minelor-din-1924/
http://www.cotidianul.ro/rise-project-publica-licenta-de-exploatare-pentru-rosia-montana-221585/
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Consiliului pentru 

Reformă: Ioan Avram 

Mureșan (17 aprilie - 2 

decembrie 1998), Victor 

Babiuc (2 decembrie 

1998 - 16 decembrie 

1998) 

Ministrul culturii: Ion 

Caramitru (17 aprilie 

1998 - 22 decembrie 

1999) 

 

1999 

     

1999 RMGC obţine licenţa 

de concesiune pentru 

exploatare nr. 47/ 

1999, pentru 

exploatarea 

minereurilor de aur şi 

argint din perimetrul 

Roşia Montană 

  Guvernul Radu Vasile  

1999   10 iunie 1999: 

Hotărârea de Guvern
1
 

nr. 458/1999 aprobă 

 Hotărârea de Guvern este semnată de premierul 

Radu Vasile şi contrasemnată de preşedintele 

ANRM Mihai Ianăş, de Radu Berceanu din poziţia 

                                                           
1
 Hotărârea numărul 458/1999, privind aprobarea licenţei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere, din perimetrul Roșia Montană, judeţul Alba. Hotărârea 

cuprinde doar două articole: primul aprobă licenţa de concesiune și cel de-al doilea prevede că aceasta intră în vigoarea la data publicării Hotărârii. Publicată în M.O. Partea I, Nr. 

285/21.VI.1999: http://mo.0n.ro/1999/285.pdf . HG 458 la pagina 4.  

http://mo.0n.ro/1999/285.pdf
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Licenţa de exploatare 

47, emisă de ANRM la 

21 decembrie 1998
1
 

de ministru al Industriei şi Comerţului şi de 

Decebal Traian Remeş, ca ministru de Finanţe. 

Se observă că în H.G.  Nr. 458   se pomeneşte 

doar de titularul Minvest, nu şi de afiliatul RMGC, 

dar acum se poate verifica că  în Licenţă  apare şi 

RMGC, ca afiliat! Se  observă, de asemenea, că 

Licenţa 47 este pentru mina veche, şi nu 

pentru  proiectul RMGC (cum se afirmă  peste 

tot),  proiect  care a fost definitivat abia în 2001 

!
2
 

1999   22 iunie 1999: intră în 

vigoare HG 458 

  

                                                           
1
 Vezi mai sus 21 decembrie 1998: ANRM emite Licenţa de exploatare nr. 47 

2
 Mai multe despre licenţă aici: http://www.cotidianul.ro/rise-project-publica-licenta-de-exploatare-pentru-rosia-montana-221585/  

http://www.cotidianul.ro/rise-project-publica-licenta-de-exploatare-pentru-rosia-montana-221585/
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

1999   11 noiembrie 1999: 

structura 

acţionariatului RMGC 

se modifică: Gabriel 

Resources deţine 

80,69% din acţiuni, iar 

RAC Deva (Minvest) 

rămâne cu 19,31% 
1
 

 Participaţia statului român scade aproape la 

jumătate – de la 33,8% la 18,31%. Teoretic, 

majorarea de capital nu se putea produce fără 

acordul statului român (prin Minvest, care avea 

iniţial minoritatea de blocaj de peste 1/3, ceea ce îi 

dădea dreptul de a se opune unei astfel de 

majorări) 

2000 

     

2000 Cu finanţarea RMGC, 

încep cercetările 

arheologice, cu 

participarea echipelor 

de specialişti de la 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia şi de 

 30 ianuarie 2000: 

Accidentul ecologic de 

la Baia Mare: 100.000 

metri cubi de apă 

contaminată cu 

cianură se revarsă 

peste câmpuri şi în 

Guvernul Isărescu
2
 (22 

decembrie 1999 - 28 

decembrie 2000) 

Prim-ministru: Mugur 

Isărescu – independent 

(22 decembrie 1999 - 28 

Accidentul de la Baia Mare este considerat 

unul dintre marile dezastre ecologice din 

Europa de după Cernobîl. Compania de 

exploatare a aurului Esmeralda Exploration a dat 

vina exclusiv pe căderile masive de zăpadă. După 

accident, nivelul de cianuri din râul Someş a 

crescut de 700 de ori peste limita admisă. A 

                                                           
1
 Iniţial, la 25 iulie 1997,  Gabriel  Jersey avea  65 %,  iar Minvest avea 33,8 % din acţiunile RMGC. La 11 noiembrie 1999  RMGC procedează la majorarea capitalului  cu 2.954.325.000 

lei, adică  206.250 acţiuni noi,  acordate toate, prin înţelegerea prealabilă,   lui Gabriel Jersey.  Rezultă că participarea lui Gabriel Jersey creşte de la 65 % la 80 %, iar  a lui Minvest 
scade  de la  33,8 % la 19,31 % ! 
2
 Componenţa cabinetului Isărescu aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Mugur_Is%C4%83rescu  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Mugur_Is%C4%83rescu


Roşia Montană: o cronologie a proiectului minier  

taranista.wordpress.com         14 
 

Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

la Centrul de 

Proiectare pentru 

Patrimoniul Cultural 

Naţional  pentru 

evaluarea 

potenţialului 

arheologic şi 

arhitectural al Roşiei 

Montane. Până în 

prezent, compania a 

pus la dispoziţia 

echipelor de 

cercetători circa 11 

milioane USD 

sistemul hidrografic 

local, după ce barajul 

ce izola lacul cu 

cianuri folosite la 

minerit a cedat. 

decembrie 2000); 

Ministrul industriei și 

comerțului:  Radu-

Mircea Berceanu (22 

decembrie 1999 - 28 

decembrie 2000);  

Ministrul apelor, 

pădurilor și protecției 

mediului: Romică 

Tomescu (22 decembrie 

1999 - 28 decembrie 

2000); 

Ministru de stat, 

președintele 

Consiliului de 

Coordonare 

Economico – 

Financiară: Mircea 

Ciumara (22 decembrie 

1999 - 28 decembrie 

2000); 

Ministrul culturii: Ion 

Caramitru (22 

decembrie 1999 - 28 

crescut ameninţător şi nivelul de metale grele. 

Scurgerea a contaminat apa potabilă a peste 2,5 

milioane cetăţeni maghiari
1
 şi a afectat flora şi 

fauna terestră şi acvatică, printre care 20 de specii 

protejate de peşti
2
. 

De menţionat că în 1971 în România a avut loc un 

alt dezastru, soldat cu 89 de victime omeneşti, 

provocat de cedarea unui baraj al unei mine 

deschise, la Certej
3
 

                                                           
1
 România a fost atunci obligată să plătească daune de 100 mil. dolari Ungariei http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/TOTULdespreProiectulRM.pdf De asemenea, CEDO  

a dat câştig de cauză unor cetăţeni care au dat în judecată statul român pentru că le-a pus viaţa în pericol http://www.mediafax.ro/main-story/focus-zece-ani-de-la-poluarea-cu-cianuri-
de-la-mina-aurul-din-baia-mare-5464530  
2
 Detalii aici: http://en.wikipedia.org/wiki/2000_Baia_Mare_cyanide_spill  

3
 Mai multe informaţii aici: http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Certej_dam_failure  

http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/TOTULdespreProiectulRM.pdf
http://www.mediafax.ro/main-story/focus-zece-ani-de-la-poluarea-cu-cianuri-de-la-mina-aurul-din-baia-mare-5464530
http://www.mediafax.ro/main-story/focus-zece-ani-de-la-poluarea-cu-cianuri-de-la-mina-aurul-din-baia-mare-5464530
http://en.wikipedia.org/wiki/2000_Baia_Mare_cyanide_spill
http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Certej_dam_failure
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

decembrie 2000) 

2000   6 martie 2000: Este 

adoptată Legea nr.5 / 

2000
1
 privind 

aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului 

naţional 

 În Secţiunea a III-a  a legii - zone protejate - Roşia 

Montană figurează pe lista unităţilor 

administrativ-teritoriale cu concentrare foarte 

mare a patrimoniului construit cu valoare 

culturală de interes naţional. Pe lângă 

rezervaţii şi monumente ale naturii, în Roşia 

Montană se află monumente istorice de 

valoare naţională excepţională
vii

 

 

                                                           
1
 Legea poate fi găsită aici: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22636 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22636
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2000   9 octombrie 2000: 

Transferul Licenţei 47 

de la Minvest către 

RMGC
1
 prin Ordinul  nr. 

310 al  preşedintelui  

ANRM 

 Licenţa  de exploatare  este transferată  de la 

Minvest la RMGC ca titular, ca  să exploreze,  

Minvest rămânând afiliat, ca să exploateze – o 

astfel de licenţă mixtă fiind ilegală, cf. Legii 

Minelor 61/1998. Prin acest transfer,  statul, 

care avea 100% control, mai are doar 19,31% 

control asupra operaţiilor miniere la Roşia 

Montană!
2
 

                                                           
1
 Conform înţelegerii din Acordul de asociere din 1997.  Transferul  licenţei se face cf  Art. 14 din Legea 61/1998.  

2
 Cf. prof. Univ Afrodita Iorgulescu: http://www.cotidianul.ro/rise-project-publica-licenta-de-exploatare-pentru-rosia-montana-221585/  

http://www.cotidianul.ro/rise-project-publica-licenta-de-exploatare-pentru-rosia-montana-221585/
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2001 

     

2001 Este instituit 

Programul Naţional de 

Cercetare “Alburnus 

Maior” prin Ordinul 

Ministrului Culturii. 

Cercetările 

arheologice 

preventive au fost 

coordonate ştiinţific de 

către Muzeul Naţional 

de Istorie a României 

(Bucureşti) şi 

autorizate de 

Ministerul Culturii şi 

Cultelor, reunind 21 

de instituţii de 

specialitate româneşti 

şi 3 din străinătate 

  Guvernul Năstase
1
 (28 

decembrie 2000 - 28 

decembrie 2004) 

Prim-ministru: Adrian 

Năstase – 

PSDR/PSD(28 

decembrie 2000 - 21 

decembrie 2004), ad-int. 

Eugen Bejinariu – PSD 

(21 - 28 decembrie 

2004); 

Ministrul industriei și 

resurselor: Dan-Ioan 

Popescu (28 decembrie 

2000 - 28 decembrie 

2004); 

Ministrul apelor și 

protecției mediului: 

Aurel-Constantin Ilie (28 

decembrie 2000 - 17 

ianuarie 2002), Petru 

Lificiu (17 ianuarie 2002 

- 19 iunie 2003), 

Speranţa-Maria 

Ianculescu (11 martie - 

 

                                                           
1
 Cabinetul Năstase complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Adrian_N%C4%83stase  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Adrian_N%C4%83stase
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

28 decembrie 2004); 

Ministrul culturii și 

cultelor: 

Răzvan-Emil 

Theodorescu (28 

decembrie 2000 - 28 

decembrie 2004) 

2001 2001-prezent S-au 

realizat studiile de 

fezabilitate, studiile de 

optimizare a 

capacităţilor de 

producţie, studiile de 

proiectare de bază şi 

detaliată pentru 

proiectul minier Roşia 

Montană, care se 

actualizează în mod 

regulat. 

    

2001 Martie 2001-prezent 

RMCG organizează 

întâlniri (consultări 

publice) cu autorităţile 

regionale şi locale, cu 

localnicii, precum şi 

cu oponenţii 

proiectului, pentru a 

răspunde la întrebări 

legate de operaţiunile 

 Martie 2001: 

România devine parte a 

Convenției de la 

Espoo  

 Convenția de la Espoo este o organizaţie 

internaţională care reglementează evaluarea 

impactului asupra mediului în situaţia în care un 

anumit proiect are impact transfrontalier. 

Convenţia a fost adoptată la 25 februarie 1991 și a 

intrat în vigoare la 10 septembrie 1997. 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

de relocare şi 

strămutare 

2001   18 iulie 2001: este 

adoptată Legea Nr. 422 

/2001 privind 

protejarea 

monumentelor 

istorice
1
 

 Cf. Legii 422/2001, monumentele istorice din 

grupa A
2
 (monumente de valoare naţională şi 

universală) sunt protejate: Aplicarea de 

servituti care au drept consecinta desfiintarea, 

distrugerea partiala sau degradarea 

monumentelor istorice si a zonelor lor de 

protectie este interzisa - Art. 10 (4)
viii

 

2002 

     

2002 Aprilie 2002 A fost 

finalizat Planul de 

Urbanism General 

(PUG) al comunei 

Roşia Montană, care 

include şi proiectul 

minier propus de 

RMGC. Este finalizat 

şi Planul de Urbanism 

Zonal pentru zona 

industrială Roşia 

Montană. 

Atât PUG, cât şi PUZ au 

fost declarate nelegale de 

două ori de către Curtea de 

Apel Alba 

 Guvernul Năstase Proiectul începe să stârnească interes şi dezbateri 

în rândul societăţii civile. 

 

 Iunie 2002: RMGC 

începe să 

achiziţioneze 

proprietăţi în zona 

    

                                                           
1
 Legea poate fi găsită aici: http://www.patrimoniu-rper.com/legislatie-patrimoniu/90-legea-privind-protejarea-monumentelor-istorice.html  

2
 Grupă în care se află unele monumente din Roşia Montană, cf. Legii 5/2000 – vezi Legea nr.5 / 2000 mai sus 

http://www.patrimoniu-rper.com/legislatie-patrimoniu/90-legea-privind-protejarea-monumentelor-istorice.html
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

proiectului, pe baza 

unui Plan de acţiune 

pentru strămutare şi 

relocare, în 

conformitate cu 

standardele Băncii 

Mondiale şi IFC 

2002  28 iulie 2002 Alburnus 

Maior organizează prima 

intalnire publica la Rosia 

Montana. Participă 350 

localnici şi numeroşi 

reprezentanţi  ai ONG-

urilor din ţară şi din 

străinătate 

  Acţiunea Alburnus Maior culminează cu o 

declaratie a ONG-urilor impotriva proiectului 

RMGC, in special impotriva exploatarii in 

cariera deschisa si a utilizarii cianurii, precum 

si impotriva stramutarii fortate. Astfel începe 

Campania Salvati Rosia Montana. 

 

2002  August 2002 - Ministrul 

maghiar al Mediului si 

Managementului Apei, 

face primul pas in 

activarea Convenției de 

la Espoo  

  Ministrul maghiar acţionează în urma interpelării 

sale de către 20 ONG-uri din Ungaria
1
 

2002  1 decembrie 2002 - 40 

arheologi si istorici 

eminenţi din Romania trimit 

o scrisoare deschisă 

catre preşedintele 

10 decembrie 2002: 

Moţiune simplă pe 

tema Roşia Montană în 

Camera Deputaţilor
1
, 

iniţiată de grupul 

 Moţiunea PRM este prezentată de deputatul 

Lucian Bocaş, care subliniază principalele 

neajunsuri ale proiectului minier, printre care: 

transferul ilegal al licenţei către RMGC, 

costurile sociale ale strămutării, exploatarea 

                                                           
1
 La 16 septembrie 2013, printr-o demonstraţie publică Greenpeace Ungaria îi va cere ministrului maghiar al mediului să îşi exercite drepturile prevăzute de Convenţia de la Espoo.  

1
 Moţiunea Roşia Montană, iniţiată de 69 de deputaţi PRM, un deputat PD şi un deputat independent. Moţiunea a fost respinsă cu 188 voturi împotrivă (65 voturi pentru ) 

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?idl=1&idm=11&ids=5367  

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?idl=1&idm=11&ids=5367
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Romaniei, Ion Iliescu, 

detaliind importanţa salvării 

Roşiei Montane. 

 

5 decembrie 2002 -  

ICOMOS
1
 prezintă o 

rezolutie impotriva 

proiectului minier, aratind 

impactului devastator al 

proiectului asupra galeriilor 

miniere romane de la Rosia 

Montana.  

parlamentar PRM 

 

prin metode nocive pentru mediu, distrugerea 

tezaurului arheologic daco-roman, incertitudini 

privitoare la bonitatea concesionarului etc. 

2003 

     

2003  14 martie 2003: Academia 

Română cere tuturor 

autorităţilor române 

implicate să oprească 

proiectul de la Roşia 

Montană.
3
  

 

 Guvernul Năstase În susţinerea solicitării sale, Academia Română 

prezintă concluziile sale privind proiectul în 

materie de mediu, geologie, istorie, economie 

si arheologie
4
. Prin numeroase declaraţii de-a 

lungul timpului, Academia Română s-a situat 

constant in opoziţie faţă de proiectul minier 

până în prezent. 

2003  17 martie 2003:  

Manifestaţie a Alburnus 

27 martie 2003: Legea 

Minelor nr. 85/2003 e 

 Manifestaţia a culminat cu o declaraţie adresată 

                                                           
1
 Comitetul International pentru Conservarea Monumentelor si a Siturilor - ICOMOS si-a reafirmat pozitia cu ocazia tuturor Adunarilor Generale pana in prezent. Din 2002 până în 

2008, ICOMOS a adoptat 5 rezoluţii în problema Roşia Montană 
3
 Academia Română îşi va reafirma poziţia la 27 februarie 2006, 8 iulie 2009, 04 ianuarie 2011 (alături de Pro Patrimonio, ICOMOS România) 

4
 Analiza Academiei, completată cu punctele de vedere recente ale Ministerului Justiţiei şi Institutului Geologic aici: http://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-

rosia-montana/  

http://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-rosia-montana/
http://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-rosia-montana/


Roşia Montană: o cronologie a proiectului minier  

taranista.wordpress.com         22 
 

Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Maior, alături de alte ONG-

uri, în faţa Teatrului 

Naţional Bucureşti  

publicată în Monitorul 

Oficial
1
 

acţionarilor Gabriel Resources. 

Redevenţa minieră este stabilită la 2% Vezi Art. 

44
ix
 şi Art. 45

x
 

2003  21 iulie 2003 - in cadrul 

unei conferinte organizate 

la Cluj-Napoca 

reprezentanti ai 

bisericilor istorice 

maghiare: unitariana, 

greco-catolica, romano-

catolica au declarat in 

comun ca nu isi vor 

vinde niciodata 

proprietatile bisericesti si 

ca au responsabilitatea 

de a sprijini comunitatea 

locala in opozitia fata de 

proiectul RMGC. 

   

2003  6 -11 octombrie 2003 – 

primul Marş de 

Solidaritate cu Roşia 

Montană
2
, pe traseul Cluj - 

Roşia Montană 

   

2003  7 - 9 noiembrie 2003 - 

Federaţia Europeană a 

Partidelor Verzi adoptă o 

   

                                                           
1
 Legea se găseşte aici: http://lege5.ro/Gratuit/gq3danjx/legea-minelor-nr-85-2003 şi actualmente este în vigoare 

2
 Ediţia II: 23-28 august 2004 – (Cluj-Napoca si Rosia Montana) 

http://lege5.ro/Gratuit/gq3danjx/legea-minelor-nr-85-2003
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

rezoluţie împotriva 

proiectului RMGC. 

 

2003  9 noiembrie 2003: 

Alburnus Maior, alături de 

15 ONG-uri organizează o 

veghe de noapte în faţa 

Mitropoliei Ortodoxe din 

Bucureşti, pentru a 

încuraja BOR să ia poziţie 

împotriva proiectului 

RMGC 

  La doua zile după acţiune, Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe a anuntat că se opune 

distrugerii pe care proiectul RMGC o poate 

cauza asupra Roşiei Montane şi că 

proprietăţile sale din Roşia Montană nu sunt 

de vanzare 

2003  11 noiembrie 2003 –

Actiune de protest în fata 

Ambasadei Canadei la 

Bucuresti 

   

2004 

     

2004  15 ianuarie 2004 - 

Ministerul Culturii
1
 a 

eliberat un certificat de 

descărcare arheologică 

pentru patrimoniul 

arheologic din Masivul 

Cârnic.  

  Certificatul MC reprezintă primul act ilegal emis 

vis-a-vis de patrimoniul cultural de la Rosia 

Montana. 

Certificatul a fost anulat printr-o decizie 

irevocabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

cu toate acestea, în 2011 RMGC va obţine un 

                                                           
1
 Ministru al Culturii: Răzvan-Emil Theodorescu 
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Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

 nou certificat de descărcare de sarcină 

arheologică pentru Masivul Cârnic
1
. De reţinut 

că Masivul Orlea, al doilea munte din cei patru 

ce ar fi distruși, este de asemenea clasat pe 

lista monumentelor istorice. În acest masiv nu 

s-au desfășurat cercetări arheologice, iar 

RMGC nu a obținut un certificat de descărcare 

de sarcină arheologică. 

2004  12 martie 2004 Miklos 

Persányi, Ministrul 

maghiar al Mediului, a 

cerut explicatii urgente 

din partea autoritatilor 

romane privind proiectul 

RMGC si a semnalat 

incalcarea de catre partea 

romana a Convenţiei de la 

Espoo. 

 

   

2004  28 martie 2004 – Ca 

urmare a contestatiei 

Alburnus Maior, Agentia 

de Protectie a Mediului 

Alba a stopat procedura 

de obtinere a acordului 

de mediu de catre RMGC 

pentru campania de foraje 

   

                                                           
1
 Atacat din nou în instanţă 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2004 la Rosia Montana. 

 

2004 Mai 2004 – achiziţie 

de proprietăţi în zona 

proiectului RMGC 

Mai 2004 – în urma 

consultărilor 

permanente cu 

comunitatea, RMGC 

revizuieşte Planul de 

acţiune pentru 

strămutare şi relocare; 

de asemenea, 

proiectul tehnic este 

îmbunătăţit, în aşa fel 

încât să reflecte 

recomandările 

comunităţii şi ale 

societăţii civile 

    

2004  14 iulie 2004 - 322 cadre 

didactice de la Academia 

de Studii Economice din 

Bucuresti au adresat o 

scrisoare deschisa 

Guvernului Romaniei 

  In scrisoare este reintarita opozitia fata de 

proiectul RMGC, proiect ce nu este in interesul 

statului roman si nici al locuitorilor din zona 

Rosia Montana.  

2004  23 iulie – 3 august 2004, 

GreenPeace a desfasurat 

turul informativ „Salvati 

  Cu aceasta ocazie s-au strans 27000 de 

semnaturi de protest care au fost trimise 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Rosia Montana” cu scopul 

informarii populatiei despre 

proiectul minier si impactul 

lui.  

premierului Adrian Nastase 

2004  29 august 2004 – Primul 

Concert de Protest 

FânFest
1
 in Roşia 

Montană.  

  peste 4000 de participanti 

2004  23 septembrie 2004 – 

Premierul Romaniei 

Adrian Nastase si-a 

reconfirmat pozitia 

impotriva 

controversatului proiect 

al minei de aur Gabriel 

Resources 

   

2004  16 noiembrie 2004 - 

activisti din Romania, 

Ungaria, Germania si 

Austria blocheaza una din 

intrarile in Palatul Victoria.  

  Cu aceasta ocazie s-au depus 350.000 de petitii 

prin care se cerea premierului Adrian Nastase, sa 

ia masuri concrete pentru incetarea activitatilor 

companiei RMGC 

2004 14 decembrie 2004: 

RMGC demarează 

procedura de obţinere 

a acordului de mediu, 

prin solicitarea 

    

                                                           
1
 Ediţia II: 26-28 august 2005 (8.000 participanţi); Ediţia III: 24-26 august 2006 (15.000 participanţi); Ediţia IV: 24- 26 august 2007; Ediţia V: 13-15 august 2010; Ediţia VI: 12-14 august 

2011; Ediţia VII: 15-19 august 2012 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

depusă la Agenţia 

pentru Protecţia 

Mediului Alba  

2005 

     

2005  20 ianuarie 2005 – Curtea 

de Apel din Alba Iulia a 

admis actiunea Alburnus 

Maior si a suspendat 

executarea certificatului 

de descărcare 

arheologică pentru 

Masivul Cârnic, masiv 

cuprins in proiectul de 

exploatare miniera 

17 ianuarie 2005: 

Premierii României şi 

Ungariei, împreună cu 

miniştrii Mediului din 

cele două ţări discută 

pe subiectul Roşia 

Montană 

Guvernul Tăriceanu I
1
 

(29 decembrie 2004 – 5 

aprilie 2007) 

Prim-ministru: Călin 

Popescu Tăriceanu – 

PNL 

Ministrul economiei și 

comerțului: Ioan Codruţ 

Şereş (29 decembrie 

2005-4 decembrie 

2006), Varujan 

Vozganian (12 

decembrie 2006-5 aprilie 

2007) 

Ministrul culturii și 

cultelor: Mona Muscă 

(29 decembrie 2004 - 22 

august 2005), Adrian 

Iorgulescu (22 august 

2005 - 22 decembrie 

2008) 

Premierul Călin Popescu Tăriceanu, i-a spus 

omologului său maghiar că Guvernul român va 

analiza cu toată atenţia proiectul minier de la 

Roşia Montană, atît din punct de vedere 

financiar, ecologic, social şi economic, cît şi 

din perspectiva legislaţiei europene şi a tuturor 

normelor în domeniu. În negocierile de aderare a 

României la UE fusese recent deschis 

Capitolul privind protecţia mediului. Ministrul 

maghiar al Mediului opoziţia clară a Ungariei faţă 

de proiectul propus la Roşia Montană, 

propunându-i omologului său român, Sulfina 

Barbu, să ceară realizarea unui studiu de 

evaluare a impactului acestei investiţii şi 

exprimându-şi îndoiala că investiţia ar fi realizabilă 

din punctul de vedere al mediului. Partea română 

dă asigurări că-şi va respecta obligaţiile 

asumate faţă de UE privind protecţia mediului. 

                                                           
1
 Cabinetul Tăriceanu I complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_C%C4%83lin_Popescu-T%C4%83riceanu  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_C%C4%83lin_Popescu-T%C4%83riceanu
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Ministrul mediului și 

gospodăririi apelor: 

Sulfina Barbu (29 

decembrie 2004 - 5 

aprilie 2007) 

2005  31 ianuarie 2005 - 

Parlamentul European a 

adoptat o rezolutie privind 

progresul Romaniei inspre 

aderarea in UE, constatând 

că  "Proiectul minier de la 

Rosia Montana reprezinta 

un risc semnificativ 

asupra mediului 

inconjurator din intreaga 

regiune". 

 

   

2005  17 februarie 2005 - O 

comisie alcatuită din cadre 

didactice din Academia de 

Studii Economice 

Bucureşti a facut o analiza 

a istoriei proiectului Rosia 

Montana, identificând 

punctele slabe, care ar 

proba nereguli si 

coruptie legate de 

proiectul minier RMGC. 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

 

2005  5 martie 2005 - Aplicand 

prevederile Conventiei de 

la Espoo, Ministerul 

Mediului si Gospodaririi 

Apelor din Ungaria a 

adresat 60 de cerinte 

omologului sau roman ca 

parte din procedura de 

evaluare a impactului 

asupra mediului pentru 

Proiectul minier de la Rosia 

Montana, propus de catre 

Gabriel Resources. 

 

   

2005   21 aprilie 2005: RMGC 

solicită avizul de mediu 

  

2005  15 iunie 2005 - Tribunalul 

Alba a admis cererea 

Alburnus Maior de 

suspendare a 

certificatului de urbanism 

emis către RMGC 

   

2005  20 iunie 2005 - Curtea de 

Apel Alba-Iulia anulează 

certificatul de descărcare 

de sarcină arheologică 

emis de Ministerul 

  In consecinta, galeriile romane si pre-romane 

unice din Masivul Carnic precum si masivul in sine 

sunt din nou protejate 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Culturii si Cultelor pentru 

Masivul Cârnic din Roşia 

Montană. 

2005   7 septembrie 2005: 12 

senatori PRM depun la 

Senat o Propunere 

legislativă (Pl-x nr. 

541/2005 )privind 

interzicerea folosirii 

cianurilor în industria 

minieră pentru 

obţinerea aurului şi 

argintului la Roşia 

Montană 
1
 

 Proiect legislativ respins de Senat la 17 

noiembrie 2005 şi de Camera Deputaţilor la 14 

martie 2006 

2006 

     

2006  14 martie 2006 - Circa 700 

de reprezentanţi ai 240 de 

organizaţii pentru protectia 

mediului din Ungaria au 

trimis o scrisoare deschisă 

ministrului român al 

Mediului exprimându-şi 

protestul faţă de proiectul 

minier de la Roşia 

Montană. In acelasi timp, 

membri ai Parlamentului 

European îşi reiterează 

 Guvernul Tăriceanu I  

                                                           
1
 Urmărirea procesului legislativ aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6850  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6850
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

îngrijorarile faţă de 

proiectul RMGC. 

 

2006 18 Mai 2006 – RMGC 

depune la Ministerul 

Mediului Raportul la 

Studiul de Impact 

asupra Mediului, la 

care a lucrat o echipă 

de experţi români şi 

străini; 

    

2006 Iulie – august 2006: 

au loc 16 consultări 

publice (14 în 

România şi 2 în 

Ungaria) pentru EIM
1
, 

pentru a prezenta 

publicului proiectul 

minier şi a răspunde 

la întrebările 

oamenilor; în urma 

etapei de informare şi 

consultare publică au 

rezultat 5600 de 

întrebări care au fost 

transmise către 

RMGC de către 

Ministerul Mediului în 

Iulie-august 2006: 

Consultările publice privind 

Studiul de Impact asupra 

Mediului au fost criticate de 

lideri de opinie, experţi si 

public care pretind ca 

acestea au fost o paradă 

propagandistică organizată 

de către si pentru titularul 

de proiect. 

 

   

                                                           
1
 EIM = evaluarea impactului asupra mediului 
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Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Ianuarie 2007 

 

2006 Octombrie 2006 – 

RMGC efectuează 

alte achiziţii imobiliare  

în Roşia Montană 

    

2006  22 decembrie 2006: 

Markó Béla, preşedintele 

UDMR, se declară 

împotriva proiectului 

RMGC 

   

2007 

     

2007  22 februarie 2007 – 

Ordinul Arhitecţilor din 

Romania (OAR) solicită 

Ministerului Culturii 

demararea procesului de 

includere în Lista 

Patrimoniului Mondial a 

Sitului Roşia Montană 

 

 Guvernul Tăriceanu II 

(5 aprilie 2007-22 

decembrie 2008) 

Prim-ministru: Călin 

Popescu Tăriceanu 

Ministrul Economiei şi 

Finanţelor: Varujan 

Vozganian (5 aprilie 

2007 - 22 decembrie 

2008) 

Ministrul culturii și 

cultelor: Adrian 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Iorgulescu 

Ministrul mediului și 

dezvoltării durabile: 

Attila Korodi (5 aprilie 

2007 - 22 decembrie 

2008) 

2007 Mai 2007: RMGC a 

depus la Ministerul 

Mediului răspunsurile 

la cele 5600 de 

întrebări,  document 

care însumează 

12.600 de pagini şi 

care reprezintă o 

anexă la Raportul 

EIM, rezultând astfel 

un document final de 

peste 17.000 de 

pagini 

 

 2 mai 2007: Senatorii 

Peter Eckstein-Kovacs 

şi Gheorghe Funar 

depun la Camera 

Deputaţilor o 

propunere legislativă 

(nr. Pl-x nr. 429/2007) 

privind interzicerea 

mineritului cu cianuri 

în România
1
 

 

 Respinsă de Senat la 30 mai 2007.  

Actualmente e în analiză la comisiile Camerei 

Deputaţilor 

Punctul de vedere al guvernului Tăriceanu la 

propunerea legislativă Pl-x nr. 429/2007: iniţial 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei 

legislative
2
, apoi revine în iunie 2007, 

menţionând că susţine proiectul, cu condiţia 

acordării unui termen de 5 ani operatorilor 

economici pentru a-şi adapta tehnologiile la 

noile cerinţe legislative
3
 

2007 Iunie- August 2007: 

începe etapa de 

analiză a raportului 

EIM, au loc 4 şedinţe 

ale comisiei de 

21 iunie 2007 - ICOMOS 

cere printr-o scrisoare 

deschisă Guvernului 

României şi Primului 

Ministru stoparea 

   

                                                           
1
 Propunerea legislativă se găseşte aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=8463  

2
 Punctul de vedere al Guvernului aici: http://www.cdep.ro/proiecte/2007/400/20/9/pvg429.pdf  

3
 Punctul de vedere al Guvernului aici http://www.cdep.ro/proiecte/2007/400/20/9/pvg429nou.pdf  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=8463
http://www.cdep.ro/proiecte/2007/400/20/9/pvg429.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/2007/400/20/9/pvg429nou.pdf
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Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

analiză tehnică (CAT). 

 

imediată a proiectului 

Roşia Montană. 

 

2007 Iulie 2007: RMGC 

începe construcţia 

noului cartier din Alba 

Iulia, Recea, pentru 

familiile din zona de 

dezvoltare a 

proiectului care au 

ales să se mute la 

oraş 

 

21 iulie 2007: Tribunalul 

Cluj admite cererea 

Alburnus Maior de 

suspendare a 

certificatului de urbanism 

nr. 78/ 26.04.2006 eliberat 

de Consiliul Judetean Alba 

companiei Rosia Montana 

Gold Corporation pentru 

continuarea procedurii de 

evaluare a impactului 

asupra mediului 

   

  3 septembrie 2007 - 

Curtea de Apel Alba-Iulia 

suspendă certificatul de 

descarcare de sarcină 

arheologică Nr.5/2004 

emis de Ministerul 

Culturii si Cultelor pentru 

situl arheologic 

'Alburnus Maior - Rosia 

Montana' 

   

2007  12 septembrie 2007 - 

Ministrul Mediului, Attila 

Korodi, suspendă pe 

perioadă nelimitată 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

procedura EIM pentru 

proiectul Roşia Montană
1
  

2007 Septembrie 2007: 

Ministerul Mediului 

suspendă procedura 

de evaluare a 

Raportului Studiului 

de Impact asupra 

Mediului 

 

19 septembrie 2007 - 

Curtea de Apel Cluj-

Napoca respinge  recursul 

RMGC impotriva deciziei 

Tribunalului Cluj de a 

suspenda certificatul de 

urbanism Nr.78/2006.  

 

  Decizia Ministerului Mediului de suspendare a 

procedurii EIM Roşia Montană rămâne astfel 

valabilă. 

2007  9 octombrie 2007: ONG 

ARA
2
 raportează că la 

Roşia Montană RMGC 

demolează 120 de case în 

mod ilegal, deoarece 

acestea se află în zonele 

de protecţie a unor 

monumente istorice 

clasificate ca atare.  

   

2007  Noiembrie 2007: Sentinţă 

definitivă a Tribunalului 

Cluj de anulare a 

certificatului de urbanism 

de urbanism Nr. 78/ 

26.04.2006 

   

                                                           
1
 pe motiv că certificatul de urbanism prezentat de investitor este, din punct de vedere legal, nul. 

2
 Arhitectura – Restaurare – Arheologie 
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Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2007  26 noiembrie 2007: 

Decizie definitivă şi 

irevocabilă de anulare a 

certificatului de 

descărcare arheologică 

Nr.5/2004 pentru Masivul 

Cârnic  

   

2008 

     

2008  23 ianuarie 2008: Curtea 

de Apel Alba Iulia declară 

ilegalitatea planurilor de 

urbanism de la Roşia 

Montană 

 Guvernul Tăriceanu II  

 Februarie 2008: 

RMGC efectuează din 

nou achiziţii imobiliare 

la Roşia Montană 

    

  26 martie 2008: Curtea de 

Apel Alba Iulia pronunţă 

o decizie irevocabilă 

pentru anularea 

certificatului de urbanism 

78/2006 al RMGC 

   

2008  5 mai 2008 - Senatul 

României votează un 

proiect legislativ prin 

care Roşia Montană 

  Proiectul este respins de  Camera Deputaţilor! 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

devine rezervaţie 

arheologică şi naturală
1
.  

 

2008  10 iulie 2008 - Uniunea 

Internaţională a 

Arhitecţilor adoptă o 

rezoluţie prin care cere 

salvarea sitului Roşia 

Montană  

 

   

                                                           
1
 Înfiinţând cu acest prilej Administraţia rezervaţiei, în scopul protecţiei, conservării şi restaurării zonei 
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Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2008  25 noiembrie 2008 

ICOMOS solicită 

intervenţia urgentă a 

autorităţilor naţionale 

pentru a asigura protejarea 

corespunzătoare a sitului 

Roşia Montană. 
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publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2009 

     

2009  19 martie 2009 - Curtea de 

Apel Timişoara decide 

irevocabil că Certificatul de 

Urbanism nr. 105/2007 

este suspendat de drept. 

 Guvernul Boc I
1
 

(22 Decembrie 2008- 

23 Decembrie 2009) 

Prim-ministru:  Emil 

Boc-PDL 

Ministrul Culturii:  

Theodor Paleologu (2 

decembrie 2008 - 23 

decembrie 2009) 

Ministrul Mediului: 

Nicolae Nemirschi (22 

decembrie 2008 - 1 

octombrie 2009) 

Ministrul Economiei: 

Adriean Videanu (22 

decembrie 2008-3 

septembrie 2010) 

 

2009 Mai 2009: 

inaugurarea cartierului 

    

                                                           
1
 Cabinetul Boc I complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Emil_Boc_(1)  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Emil_Boc_(1)
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Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Recea din Alba Iulia; 

125 de familii de 

roşieni se mută la 

Alba Iulia, în casă 

nouă 

 

2009  8 iulie 2009: Academia 

Română îşi reiterează 

poziţia împotriva 

proiectului minier de la 

Roşia Montană 

   

2009  Iulie 2009: Comitetul 

pentru Lucrări Istorice şi 

Ştiinţifice – CTHS – 

susţine printr-o Rezoluţie 

demararea procedurilor 

de înscriere a sitului de la 

Roşia Montană pe Lista 

Patrimoniului Universal 

UNESCO 

   

2009   1 august 2009 - Al 

XXIII-lea Congres 

Internaţional al Istoriei 

Ştiinţei şi Tehnologiei 

 Comitetul Internaţional pentru Istoria Tehnologiei – 

ICOHTEC – adoptă o Rezoluţie privind Roşia 

Montană: ICOHTEC "consideră inacceptabil orice 

proiect care pune în pericol situl de la Roşia 

Montană". În cadrul aceluiaşi congres, Uniunea 

Internaţională pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei – 

IUHPS - adoptă de asemenea o Rezoluţie, prin 

care "cere măsuri imediate de protecţie pentru 

Roşia Montană, sub toate aspectele: istoric, 
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Observaţii 

ştiinţific, cultural, social şi ecologic" 

2009   27 octombrie 2009: 

Senatul adoptă 

proiectul de lege (PL-x 

nr. 549/2009 ) pentru 

modificarea Legii 

minelor 85/2003
1
 - una 

dintre legile distrugerii 

Roşiei Montane 

 Legea propusă face derogare de la cel puţin 5 

legi
2
 și nu doar pentru RMGC ci și pentru toate 

companiile de profil. Printre altele, această lege 

ar permite titularilor licenţelor de exploatare – 

operatori economici să efectueze exproprieri în 

numele statului; guvernul ar stabili suma 

despăgubirilor, prin HG
3
 etc. etc.

4
 

Legea primeşte aviz favorabil de la Consiliul 

Legislativ
5
 

Proiectul trece prin 7 (șapte) comisii ale Camerei 

Deputaţilor ‒ reunind un număr de 182 de deputaţi 

(!!!) ‒ care l-au avizat
6
. 

Legea nu primeşte susţinerea guvernului Boc
7
.  

Actualmente proiectul de lege este în aşteptare 

la Camera Deputaţilor.  

 

                                                           
1
 Procesul legislativ poate fi urmărit aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10585 Actualmente proiectul de lege este în aşteptare la Camera Deputaţilor.  

2
 Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic, Legea Fondului Funciar 18/1991, Legea 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcţie, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului 
3
 NU prin hotărâre judecătorească, prin consultarea a 3 experţi, cf. Legii 33/1994 

4
 O analiză a prevederilor neconstituţionale ale acestei legi aici: http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/Raport%20de%20Analiza_Legea_Minelor%2085%3A2003.pdf  

5
 Sub semnătura lui Dragoş Iliescu. Avizul aici: http://www.cdep.ro/proiecte/2009/500/40/9/cl549.pdf  

6
 Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic , Comisia juridica, de disciplina si imunitati , Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in 

masa , Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare , Comisia pentru buget, finante si banci , Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice  
, Comisia pentru industrii si servicii (din păcate, cuprinsul avizelor nu este public pe site-ul Camerei Deputaților) 
7
 Poziţia guvernului aici: http://www.cdep.ro/proiecte/2009/500/40/9/pvg549.pdf    

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10585
http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/Raport%20de%20Analiza_Legea_Minelor%2085%3A2003.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/2009/500/40/9/cl549.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/2009/500/40/9/pvg549.pdf
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Observaţii 

2009  Decembrie 2009: 

Ministrul Economiei 

Adriean Videanu îşi 

anunţă intenţia de a 

include proiectul RMGC 

în programul de 

guvernare. Anunţul a fost 

întâmpinat cu proteste 

ale ecologiştilor 
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Situaţie politică 

 

Observaţii 

2010 

     

2010  19 ianuarie 2010 - 70 de 

ONG-uri de protecţia 

mediului au adoptat o 

declaraţie comună prin 

care critică includerea în 

programul de guvernare 

a controversatului 

proiect minier Roşia 

Montană şi recentele luări 

publice de poziţie ale mai 

multor înalţi demnitari pe 

această temă. 

 

 Guvernul Boc II
1
 (23 

decembrie 2009-9 

februarie 2012) 

Prim-ministru: Emil 

Boc 

Ministrul culturii: 

Kelemen Hunor (mandat 

continuat în guvernul 

Ungureanu) 

Ministrul Economiei şi 

Comerţului: Adrian 

Videanu (23 decembrie 

2009 – 3 septembrie 

2010), Ion Ariton (3 

septembrie 2010 – 9 

februarie 2012); 

Ministrul Mediului: 

László Borbély (23 

decembrie 2009 – 5 

aprilie 2012) 

 

                                                           
1
 Cabinetul Boc II complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Emil_Boc_(2)#Componen.C8.9Ba  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Emil_Boc_(2)#Componen.C8.9Ba
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2010  18 februarie 2010 - 

Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 

declară
1
 că a iniţiat 

procedura pentru 

includerea Roşia 

Montana în lista 

patrimoniul mondial 

UNESCO. 

   

                                                           
1
 Prin consiliera ministrului Culturii Kelemen Hunor 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2010  25 aprilie 2010: Proteste 

ale activiştilor ecologişti în 

Bucureşti, Cluj, Constanţa, 

Ploieşti împotriva 

proiectului RMGC şi a lui 

Adrian Videanu 

   

2010  Mai 2010 – Ministerul 

Mediului reia procedura 

de autorizare de mediu 

pentru proiectul RMGC 

   

2010  4 mai 2010: Deputaţii 

Parlamentului European 

votează o rezoluţie care 

solicită interzicerea 

generală a utilizării 

tehnologiilor de minerit 

pe bază de cianuri în UE 

până la sfârşitul lui 2011. 

   

2010  15 Mai 2010 - Asociaţia 

Ad Astra a oamenilor de 

ştiinţă români îşi 

manifestă public opoziţia 

faţă de proiectul de 

exploatare a aurului din 

zona Roşia Montană de 

către RMGC. 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2010  Mai-iulie 2010 - În 

Bucureşti au loc mai multe 

acţiuni de protest împotriva 

proiectului RMGC  

   

2010 Septembrie 2010: 

Ministerul Mediului 

reia procedura de 

evaluare a 

Raportului Studiului 

de Impact asupra 

Mediului pentru 

Proiectul Rosia 

Montana.  

 

7 septembrie 2010: 106 

ONG-uri împreună cu 10 

laureaţi ai Premiului 

Right Livelihood solicită 

domnului Janez 

Potocnik, Comisarul 

European pentru Mediu, 

să ia măsuri în 

conformitate cu votul 

exprimat de Parlamentul 

European, privind 

interdicţia totală de 

utilizare a cianurilor în 

minerit în Uniunea 

Europeană până în 2011. 

 

Septembrie 2010: trei 

profesori arheologi 

elaborează un raport 

asupra Roşiei 

Montane, din care 

reiese că aceasta 

îndeplineşte criteriile 

de includere în 

patrimoniul UNESCO 

 Raportul nu a fost la dispoziţia publicului; el s-a 

aflat în posesia ministrului culturii Kelemen Kunor 

şi a autorilor Andrew Wilson, David Mattingley şi 

Mike Dawson, fiind publicat abia în octombrie 

2013 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

 

 Septembrie - noiembrie 

2010: Acţiuni de protest 

în faţa Ministerului 

Culturii împotriva deciziei 

Comisiei Naţionale de 

Arheologie de a dezbate 

o nouă solicitare de 

descărcare de sarcină 

arheologică a masivului 

Cârnic de la Roşia 

Montană. 

 

   

2011 

     

2011  04 ianuarie 2011 – 

Declaraţia comună a Pro 

Patrimonio, ICOMOS 

România şi Academia 

Română, care solicită 

Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional să 

acţioneze de urgenţă în 

vederea salvării sitului 

istoric minier Roşia 

Montană,  

  În declaraţie se menţionează că Roşia Montană 

este o componentă inestimabilă a 

patrimoniului universal care este ameninţată 

cu dispariţia iminentă dacă proiectul minier 

propus de Roşia Montană Gold Corporation este 

autorizat de statul român. 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011  20 ianuarie 2011: 

manifestaţie în faţa 

Ministerului Culturii 

pentru includerea Roşiei 

pe Lista Indicativă a 

României pentru 

Montane în UNESCO 

   

2011  20 aprilie 2011: 

Scrisoarea Europa 

Nostra
1
 către prim-

ministrul României, Emil 

Boc 

  Scrisoarea recomandă ministrului Culturii, 

Kelemen Hunor, să includă Roşia Montană pe 

Lista tentativă UNESCO, în timp util pentru a fi 

luată în considerare la întrunirea anuală a 

Comitetului pentru Patrimoniu Internaţional, în 

iunie, la Paris 

                                                           
1
 Conţinutul scrisorii aici: http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/20110420_DdK%20Letter%20RO%20PM_Rosia%20Montana.pdf Din datele de pe site-ul Europa Nostra nu 

reiese că această scrisoare ar fi primit răspuns din partea Guvernului României: http://www.europanostra.org/news/159/  Exemplare ale scrisorii au fost adresate şi altor personalităţi şi 
instituţii, precum: Irina Bukova - Director General UNESCO, Thorbjørn Jagland – secretar general al Consiliului Europei, Androulla Vassiliou – comisar european pe probleme de cultură 
etc. 

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/20110420_DdK%20Letter%20RO%20PM_Rosia%20Montana.pdf
http://www.europanostra.org/news/159/
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011  12 iulie 2011 - Pe baza 

hotarârii Comisiei Naţionale 

de Arheologie,  Ministerul 

Culturii şi Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură 

şi Patrimoniu Naţional 

Alba, emit un nou 

certificat de descărcare 

de sarcină arheologică 

pentru masivul Cârnic! 

  În declaraţia de presă, descărcarea arheologică 

este numită un prim pas pentru conservarea 

zonei! 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011  Iulie 2011: "Hunoriada": 

Proteste la Sibiu, 

Bucureşti, Cluj, Iaşi 

împotriva ministrului 

Culturii, Kelemen Hunor, 

căruia i se cere demisia 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011  08 august 2011 - 

Declaraţie comună a 77 

ONG-urilor maghiare din 

Transilvania, referitoare la 

Roşia Montană şi 

atitudinea lui Kelemen 

Hunor 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011  25 august 2011 - 

Declaraţie comună a 

ONG-urilor cu privire la 

poziţia publică recentă a 

Preşedintelui României 

referitoare la Roşia 

Montană. 

 

18 august 2011: 

preşedintele Traian 

Băsescu se pronunţă 

în favoarea proiectului 

RMGC de la Roşia 

Montană 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011  11 – 12 noiembrie 2011 –

Universitatea Babeş-

Bolyai, Academia 

Română si ICOMOS 

România au organizat 

Conferinţa ”Roşia 

Montană în istoria 

universală”  

 

  În cadrul conferinţei specialişti si personalităţi de 

renume au analizat proiectul minier RMGC, 

dezvoltarea durabilă a zonei, conservarea şi 

valorificarea patrimoniului natural şi cultural, 

impactul social şi, nu in ultimul rând, implicarea 

civică în acest caz. 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011  24 noiembrie 2011: 200 

de persoane se prezintă la 

Parlament şi depun la 

Camera Deputaţilor 

100.000 de semnături 

împotriva proiectului 

minier RMGC şi a 

propunerii de modificare 

a Legii Minelor 85/2003 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011 Decembrie 2011 - 

RMGC a inregistrat 

peste 3500 de cereri 

de locuri munca din 

toata tara doar in anul 

2011. In prezent, 

peste 80% din totalul 

populatiei cu varsta 

de munca din zona nu 

realizeaza venituri. 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2011  1 Decembrie 2011: 

Manifestări de solidaritate 

pentru salvarea Roşiei 

Montane în Bucureşti, 

Roşia Montană, Cluj, 

Timişoara, Arad, Târgu 

Mureş, Alba Iulia, 

Chişinău, Budapesta, 

Viena 

  Manifestaţiile paşnice de la Bucureşti au fost 

întrerupte de Jandarmerie 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

 

 18 decembrie 2011:  la 

Cluj USL îşi expune 

viziunea asupra mediului. 

Activiştii campaniei de 

salvare a Roşiei Montane 

îşi prezintă cu această 

ocazie dezacordul cu 

privire la organizarea 

unui referendum naţional 

în problema Roşia 

Montană.  

   

2012 

     

2012  10 ianuarie 2012: 

Alburnus Maior adresează 

o scrisoare către Ministerul 

Mediului şi Comitetul de 

Analiză Tehnică pentru 

proiectul Roşia Montană, 

solicitând să nu se emită 

acordul de mediu pentru 

acesta, având în vedere 

faptul că multe dintre actele 

depuse în acest scop fie au 

fost anulate în instanţă, fie 

fac obiectul unor procese 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2012  Ianuarie-februarie 2012: 

Protestele de stradă preiau 

mesajul campaniei Salvaţi 

Roşia Montană în 

Bucureşti, Cluj, Iaşi, 

Timişoara 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2012  28 ianuarie 2012: În Piaţa 

Constituţiei din Bucureşti 

are loc cea mai mare 

acţiune de stradă a 

ultimilor ani până la 

această dată în campania 

de salvare a Roşiei 

Montane. Protestul este 

prilejuit de decizia 

ministrului Mediului, 

Laszlo Borbely, de 

emitere a acordului de 

mediu  

 Guvernul Ungureanu I 

(9 februarie - 27 aprilie 

2012) 

Prim-ministru: Mihai 

Răzvan Ungureanu – 

Independent 

Ministrul Culturii:  

Kelemen Hunor 

Ministerul Economiei 

și Comerțului: Lucian 

Bode 

Ministerul Mediului: 

László Borbély 
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2012  6 februarie 2012: 

Manifestări de Ziua Roşiei 

Montane – 1881 ani de 

atestare 

   



Roşia Montană: o cronologie a proiectului minier  

taranista.wordpress.com         61 
 

Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2012  28 februarie 2012- Este 

lansata o scrisoare catre 

Primul Ministru Razvan 

Ungureanu prin care i se 

cere demiterea dlui Marin 

Anton, secretar de stat la 

Ministerul Mediului şi 

Pădurilor, ca urmare a unor 

afirmaţii
1
 scandaloase în 

calitate oficială – 

reprezentant al Ministerului 

Mediului şi preşedinte al 

(CAT) Scrisoarea
2
 a fost 

semnata de 100 de ONG-

uri, experti si cadre 

universitare si de 4500 de 

cetateni in nume 

personal. 

 

   

                                                           
1
 în cadrul emisiunii „Judecă tu!” din data de 23 februarie 2012, difuzată de TVR1. 

2
 Scrisoarea aici: http://www.mobilsport.ro/~rmorg/?q=ro/node/95.  

http://www.mobilsport.ro/~rmorg/?q=ro/node/95
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Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2012  Martie 2012: în cadrul unor 

proteste se cere demisia lui 

Marin Anton şi a lui Lazslo 

Borbely 

   

2012  5 aprilie 2012 – Ca urmare 

a actiunii in instanta a 

Alburnus Maior, Curtea de 

Apel Alba Iulia a anulat 

irevocabil planurile de 

urbanism aferente minei 

de aur propuse la Rosia 

Montana, votate de 

Consiliul Local Rosia 

Montana prin Hotararea nr. 

1 din ianuarie 2009 si care 

au stat la baza evaluarii de 

mediu pentru proiectul 

RMGC. 

 

   

2012  3 mai 2012:  O analiză 

juridică a efectelor deciziei 

Curţii de Apel Alba de 

anulare a planurilor de 

urbanism recomandă 

oprirea întregii proceduri de 

evaluare a proiectului 

minier propus la Roşia 

 Guvernul Ponta I 
1
(7 

mai-21 decembrie 

2012) 

Prim-ministru: Victor 

Ponta - PSD 

Ministrul Economiei, 

Comerțului și Mediului 

 

                                                           
1
 Cabinetul Ponta I complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ponta_(1)  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Economiei,_Comer%C8%9Bului_%C8%99i_Mediului_de_Afaceri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Economiei,_Comer%C8%9Bului_%C8%99i_Mediului_de_Afaceri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ponta_(1)
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Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

Montană. de Afaceri: Daniel 

Chiţoiu 

Ministrul Mediului şi 

Pădurilor: Rovana 

Plumb 

Ministrul Culturii și 

Patrimoniului Național: 

Mircea Diaconu (7 mai-

29 iunie 2012), Puiu 

Haşoti (25 iunie -22 

decembrie 2012) 

 

 

2012  3 iunie 2012: Campania 

Salvaţi Roşia Montană 

solicită printr-o scrisoare 

publică, semnată de mii de 

persoane, demisia 

ministrului Economiei, 

Daniel Chiţoiu, pentru 

gravele afirmaţii în 

favoarea proiectului 

RMGC. 

  Câteva zile mai târziu, ministrul şi-a modificat 

poziţia.  

2012  17 iulie 2012: Scrisoarea 

Europa Nostra
1
 către 

  Răspunsul la această scrisoare va veni la 28 

august 2012, din partea ministrului Mediului, 

                                                           
1
 Conţinutul scrisorii aici: http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/20120717-Letter-Romanian-PM.pdf  

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/20120717-Letter-Romanian-PM.pdf
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Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

prim-ministrul României, 

Victor Ponta, prin care i 

se solicită acestuia re-

examinarea proiectului 

RMGC şi a impactului 

negativ al acestuia 

asupra mediului şi 

patrimoniului de la Roşia 

Montană. Scrisoarea 

reiterează recomandarea 

includerii sitului pe Lista 

tentativă UNESCO 

Rovana Plumb
1
, care asigură Europa Nostra că 

Guvernul român va respecta prevederile Tratatului 

european, precum şi ale Convenţiei Faro
2
. 

2012  1 august 2012: Lansarea 

campaniei
3
 Adoptă o Casă 

la Roşia Montană. 

   

2012  9 decembrie 2012 – În 35 

de localităţi din judeţul Alba 

a avut loc un referendum 

privind repornirea 

mineritului în Munţii 

Apuseni.  

  În urma centralizării voturilor exprimate, Biroul 

Electoral Alba a anunţat că referendumul a fost 

invalidat din lipsa cvorumului. În ciuda 

campaniilor agresive de PR ale RMGC şi în 

ciuda eforturilor disperate de a aduce oamenii 

la vot, compania canadiană nu a reuşit să îşi 

asigure suportul necesar pentru ca 

referendumul să fie validat. Prezenţa la vot cu 

15% mai mare la alegerile parlamentare care s-au 

desfăşurat în aceeaşi zi, indică o neîncredere 

generală sau cel puţin un dezinteres faţă de 

                                                           
1
 Scrisoarea ministrului român aici: http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/2012-08-Reply-Min-environ.pdf  

2
 Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_for_the_Protection_of_the_Architectural_Heritage_of_Europe  

3
 Alburnus Maior în parteneriat cu Asociaţia ARA  

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/2012-08-Reply-Min-environ.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_for_the_Protection_of_the_Architectural_Heritage_of_Europe
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publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

intoxicările RMGC. 

2013 

     

2013  7 februarie 2013:  Ziua 

Roşiei Montane – ediţia a 

III a - 1882 de ani de 

atestare documentară. 

Peste 4000 de participanţi 

în 30 de oraşe din ţară şi 

din străinătate.  

 Guvernul Ponta II
1
  (21 

decembrie 2012-

prezent) 

Prim-ministru: Victor 

Ponta 

Ministrul Mediului şi 

schimbărilor climatice: 

Rovana Plumb; 

Ministrul Culturii: 

Constantin Barbu; 

Ministrul Economiei:  

Varujan Vozganian (22 

decembrie 2012-7 

octombrie 2013), Daniel 

Chiţoiu-interimar (7-17 

octombrie 2013), Andrei 

Gerea (de la 17 

octombrie) 

 

 

                                                           
1
 Cabinetul Ponta II complet aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ponta_(2)  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ponta_(2)
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Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2013  18 februarie 2013: Apare 

ziarul Apusenii Liberi, 

realizat exclusiv prin 

voluntariat, sursă de 

informaţii alternativă 

solicitată de populaţia 

locală
1
 

   

                                                           
1
 Publicaţia online poate fi citită la această adresă: http://apusenii-liberi.ro/   

http://apusenii-liberi.ro/
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Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2013  30 aprilie 2013: Scrisoare 

deschisă a Alburnus 

Maior către Ministrul 

Mediului, Rovana Plumb 

  Cu un an înainte, ministrul afirmase că "Guvernul 

va reanaliza în mod transparent proiectul de la 

Roşia Montană pe bază de dialog social". Cu toate 

acestea, acelaşi minister manifestă în continuare o 

lipsă de transparenţă în luarea deciziilor şi nu 

emite nici o poziţie oficială privitoare la procesul 

EIM, deşi dispune de documente juridice ce 

recomandă oprirea întregii proceduri de evaluare a 

proiectului minier 
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Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

2013  18 aprilie 2013 – Alburnus 

Maior publică o Scrisoare 

deschisă către domnul 

Daniel Barbu, Ministrul 

Culturii, cu ocazia Zilei 

Internaţionale a 

Monumentelor şi Siturilor. 

Scrisoarea îi reaminteşte 

ministrului că includerea 

Roşiei Montane pe lista 

UNESCO are nevoie de o 

ultimă semnatură: a sa.  

  Răspunsul ministrului a fost similar celui al lui 

Kelemen Hunor, alt ministru al culturii ce formula 

în mod aproape identic afirmaţii la fel de eronate 

despre procedura de includere în Lista Tentativă 

pentru UNESCO. Afirmaţiile ministrului Barbu 

coincid, în mod nefericit şi nefiresc, cu punctul de 

vedere al companiei miniere, dar nu şi cu cel al 

specialiştilor ICOMOS, organismul consultativ al 

UNESCO tocmai pe probleme legate de 

Patrimoniu Universal 
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Observaţii 

2013  30 aprilie 2013 – 

Alburnus Maior şi Centrul 

Independent de Mediu 

contestă proiectul de 

hotărâre de guvern 

pentru reorganizarea 

Minvest Deva S.A. în 

vederea desfăşurării 

proiectului minier cu 

cianuri de la Roşia 

Montană. Hotărârea de 

guvern aprobă 

reorganizarea prin 

divizare parţială a 

companiei Minvest Deva 

şi înfiinţarea unei noi 

companii - Minvest Roşia 

Montană S.A. HG-ul 

prevede derogări de la 

normele în vigoare 

privind raportul şi 

examinarea necesare 

unei astfel de proceduri, 

precum şi de la 

întocmirea situaţiilor 

financiare 
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Observaţii 

2013   8 mai 2013 – Mai mulţi 

activişti ai Campaniei 

Salvaţi Roşia Montană 

au participat la 

Adunarea Generală 

Allianz, cel mai mare 

asigurator de 

accidente din lume. 

Scopul acestei 

deplasări a fost 

informarea membrilor 

AGA despre riscurile 

şi ilegalităţile asociate 

proiectului minier 

propus la Roşia 

Montana.  

 Gabriel Resources a început discuţiile cu Allianz 

pentru asigurarea proiectului minier, condiţie 

esenţială pentru obţinerea avizelor necesare. 

După ascultarea argumentelor activiştilor, Michael 

Diekmann, CEO-ul Allianz, a declarat: „Ca urmare 

a celor aflate astăzi, Allianz nu va face afaceri cu 

Gabriel Resources şi nu va asigura proiectul 

propus”
1
 

                                                           
1
 Gabriel Resources nu are o asigurare a proiectului minier, iar garanţiile de mediu promise de RMGC se aplică doar pe amprenta proiectului (aproximativ 1.300 de hectare), nu pe 

întreaga zonă de impact a proiectului, care e de 5 (cinci) ori mai mare. (http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-afacerea-rosia-montana-raport-
manifest-98297.html)  

http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-afacerea-rosia-montana-raport-manifest-98297.html
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-afacerea-rosia-montana-raport-manifest-98297.html
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Observaţii 

2013   15 iulie 2013: Guvernul 

trimite către Senat un 

nou Proiect (PL nr. 

L304/2013
1
) de 

modificare a Legii 

Minelor 83/2003.  

 A doua zi, proiectul ajunge la Senat, pentru 

dezbatere 

                                                           
1
 Procesul legislativ poate fi urmărit aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=17496  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=17496
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Observaţii 

2013   27 august 2013: 

Proiectul de lege 

privind exploatarea 

minieră de la Roşia 

Montană este aprobat 

de Guvernul Ponta
1
. 

Premierul anunţă 

ulterior că proiectul va fi 

trimis la parlament, care 

se va pronunţa prin vot 

asupra lui, precizând 

că, în calitate de 

deputat, va vota 

împotriva lui.  

 Proiectul favorizează într-un mod fără 

precedent o companie privată
2
. Astfel, RMGC 

poate deveni concesionarul oricărui imobil 

necesar exploatării din perimetrul minier Roşia 

Montană asupra cărora statul român deţine un 

drept de proprietate, în 45 de zile și fără licitație 

publică; Agenția Națională de Resurse 

Minerale are obligația de a reconfigura oricând 

perimetrul licenței RMGC la cererea acesteia, 

în afara oricărei proceduri de reglementare etc. 

etc.
3
 

Această lege ar urma să facă derogare de la cel 

puţin 8 legi
4
 în vigoare şi să dea mână liberă 

Guvernului pentru a încheia acordul
5
 (anexă la 

lege) privind unele măsuri aferente exploatării 

minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia 

Montană. Proiectul RMGC ar afecta grav zona 

Roşia Montană din punct de vedere social 

(dispariţia unor sate întregi, strămutări), 

cultural (distrugerea patrimoniului naţional – 

natural şi cultural) şi ecologic (pericolul 

                                                           
1
  Proiectul de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în 

România – poate fi găsit aici: http://www.romanialibera.ro/usr/imagini/2013/09/04//315802-document-2013-09-3-15504165-0-proiectul-lege-privind-rosia-montana.pdf  
2
 Totul despre proiectul RMGC aici: http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/TOTULdespreProiectulRM.pdf  

3
 O analiză detaliată aici: http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/Alburnus%20Maior%20Analiza%20legii%20RM%202013.pdf  

4
 OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare (!), OUG nr 54/2006 

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, OUG 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
5
 Acordul poate fi găsit aici: http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2013-09-3-15504178-0-proiect-acord-rosia-montana.pdf  

http://www.romanialibera.ro/usr/imagini/2013/09/04/315802-document-2013-09-3-15504165-0-proiectul-lege-privind-rosia-montana.pdf
http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/TOTULdespreProiectulRM.pdf
http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/Alburnus%20Maior%20Analiza%20legii%20RM%202013.pdf
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2013-09-3-15504178-0-proiect-acord-rosia-montana.pdf


Roşia Montană: o cronologie a proiectului minier  

taranista.wordpress.com         73 
 

Anul Surse oficiale RMGC 

 

Surse oficiale Asociaţia 

Alburnus Maior 

 

Alte site-uri şi 

publicaţii 

Situaţie politică 

 

Observaţii 

reprezentat de cianură, dispariţia a 4 masive 

muntoase) şi chiar economic
1
 (RMGC promite 

un număr total de 3600 locuri de muncă pe 

perioada operării, dintre care însă doar 880 

locuri de muncă directe, pe perioada 

exploatării; de asemenea, RMGC estimează că 

statul român va beneficia de un aport de 5,3 

miliarde dolari, dintre care însă doar 2,3 

miliarde dolari beneficii directe într-o perioadă 

de 17 ani, adică cca 135 milioane USD pe an). 

Spre comparaţie: Curtea de Conturi a raportat 

pentru ultimii 4 ani o risipă de 900 milioane 

Euro de la bugetul statului, adică cca 1,2 

miliarde USD = 300 milioane dolari pe an
2
!!! 

                                                           
1
 Mai multe detalii pe pagina oficială a RMGC: http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/economie/beneficiile-statului-roman.html  

2
 Detalii aici: http://romaniateiubesc.stirileprotv.ro/emisiuni/2013/sezonul-1/risipa-de-900-de-milioane-de-euro-de-la-buget-pentru-investitii-absurde-la-sate-parcuri-inundate-si-stranduri-

in-comune-fara-canalizare.html  

http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/economie/beneficiile-statului-roman.html
http://romaniateiubesc.stirileprotv.ro/emisiuni/2013/sezonul-1/risipa-de-900-de-milioane-de-euro-de-la-buget-pentru-investitii-absurde-la-sate-parcuri-inundate-si-stranduri-in-comune-fara-canalizare.html
http://romaniateiubesc.stirileprotv.ro/emisiuni/2013/sezonul-1/risipa-de-900-de-milioane-de-euro-de-la-buget-pentru-investitii-absurde-la-sate-parcuri-inundate-si-stranduri-in-comune-fara-canalizare.html
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2013   1 septembrie – 22 

decembrie 2013: 

Urmare a deciziei 

Guvernului Ponta de 

aprobare a proiectului 

RMGC, se declanşează 

cel mai mare protest în 

masă de după 

decembrie 1989 

 Zeci de mii de oameni ies în stradă pentru a 

protesta faţă de distrugerea Roşiei Montane, 

zilnic, vreme de 2 săptămâni
1
, apoi în fiecare 

duminică, protestul extinzându-se la nivel 

global.  

În ţară, printre zecile de localităţi
2
 participante se 

numără: Roşia Montană, Bucureşti, Alba Iulia, 

Timişoara, Iaşi, Cluj, Braşov, Arad, Deva, 

Constanţa, Târgu Mureş, Galaţi, Sibiu, Piatra 

Neamţ, Bistriţa, Baia Mare, Satu Mare, Craiova, 

Ploieşti, Constanţa, Mangalia, Gheorghieni, Satu 

Mare, Sf. Gheorghe, Piteşti, Bârlad, Dorohoi, 

Oradea, Băile Herculane. 

În străinătate, participă oraşe precum: Paris, 

Bruxelles, Viena, Londra, Berlin, Roma, Praga, 

Lisabona, Oslo, Copenhaga, Madrid, Luxemburg, 

Washington, Maastricht, Amsterdam, Budapesta, 

Munchen, Bon, Aarhus, Geneva, Varşovia, 

Helsinki, Chişinău, Fair Isle, New York 

                                                           
1
 Până la momentul hotărârii de a se înfiinţa  Comisia Parlamentară pentru Roşia Montană. Notă: pentru site-ul comisiei, www.comisiarosiamontana.ro, nu s-a făcut selecţie de oferte, iar 

firma cu care s-a făcut contractul pentru site se află în faliment, aparţinând unui afacerist băimărean, Cristian Tecar, care a falimentat de-a lungul timpului 10 firme - informează ziarul 
Gândul online (http://www.gandul.info/stiri/surpriza-site-ului-oficial-creat-de-parlamentari-pentru-dezbaterea-problemei-rosia-montana-11394817)  
2
 Lista oraşelor participante la 1 septembrie aici: http://rosiamontana.org/stiri/lista-oraselor-care-pe-1-septembrie-se-alatura-protestului-impotriva-distrugerii-rosiei  

http://www.comisiarosiamontana.ro/
http://www.gandul.info/stiri/surpriza-site-ului-oficial-creat-de-parlamentari-pentru-dezbaterea-problemei-rosia-montana-11394817
http://rosiamontana.org/stiri/lista-oraselor-care-pe-1-septembrie-se-alatura-protestului-impotriva-distrugerii-rosiei
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Observaţii 

2013   5 septembrie 2013: 

Asociaţia La Maison 

Roumaine-Paris, alături 

de alte 3 organizaţii
1
, 

emite un Comunicat prin 

care se solicită 

înscrierea sitului Roşia 

Montană în patrimoniul 

UNESCO 

  

                                                           
1
 OVR Solidarités, Pro Patrimonio France, Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie (RPER) Comunicat aici: http://lmrdoc.wordpress.com/2013/09/06/communique-de-presse-5-

septembre-2013/  

http://lmrdoc.wordpress.com/2013/09/06/communique-de-presse-5-septembre-2013/
http://lmrdoc.wordpress.com/2013/09/06/communique-de-presse-5-septembre-2013/
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Observaţii 

2013   15 septembrie 2012: 

Comunicat
1
 al La 

Maison Roumaine, 

alături de OVR 

Solidarites, Pro 

Patrimonio şi RPER, 

prin care se solicită din 

nou înscrierea sitului 

Roşia Montană în 

patrimoniul UNESCO, şi 

i se cere Parlamentului 

român să nu voteze 

acest proiect de lege.  

  

                                                           
1
 Comunicatul aici: http://lmrdoc.wordpress.com/2013/09/16/communique-de-presse-solidarite-avec-la-defense-de-rosia-montana-15-septembre-2013/  

http://lmrdoc.wordpress.com/2013/09/16/communique-de-presse-solidarite-avec-la-defense-de-rosia-montana-15-septembre-2013/
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Observaţii 

2013   17 septembrie 2013: 

este înfiinţată Comisia 

Parlamentară pentru 

Roşia Montană
1
  

  

                                                           
1
 Site oficial: http://www.comisiarosiamontana.ro/ 
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Observaţii 

2013   14 octombrie 2013: 

scrisoarea preşedintelui 

La Maison Roumaine, 

Alexandru Herlea, către 

Irina Bokova, director 

general al UNESCO, pe 

tema includerii Roşiei 

Montane pe Lista 

Patrimoniului Universal
1
 

 

 Răspunsul din partea UNESCO vine la 4 

noiembrie 2013, prin vocea lui Francesco 

Bandarin, Director General adjunct pentru cultură, 

care menţionează că autorităţile române au fost 

deja contactate de către Centrul Patrimoniului 

Mondial, care încurajează statul român să asigure 

protecţia Roşiei Montane şi realizarea unor studii 

independente aprofundate privind impactul pe 

care l-ar putea avea anumite proiecte desfăşurate 

în situl în discuţie
2
. 

                                                           
1
 Scrisoarea poate fi găsită aici: http://taranista.wordpress.com/2013/10/24/scrisoare-catre-unesco/   

2
 Răspunsul de la UNESCO poate fi găsit aici: http://taranista.wordpress.com/2013/12/20/raspuns-de-la-unesco/ 

 

http://taranista.wordpress.com/2013/10/24/scrisoare-catre-unesco/
http://taranista.wordpress.com/2013/12/20/raspuns-de-la-unesco/
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Observaţii 

2013   15 octombrie 2013: 

Comunicat de presă
1
 

al Europa Nostra, prin 

care se lansează un 

lansează un apel către 

Parlamentul României  

de a opta pentru o 

dezvoltare alternativă 

și durabilă  a Roşiei 

Montane 

  

                                                           
1
 Comunicatul aici: http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/Rosia%20Montana_Press%20Release_RO.pdf  

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/Rosia%20Montana_Press%20Release_RO.pdf
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Observaţii 

2013   17 octombrie 2013: 

Este publicat raportul 

celor trei profesori 

arheologi de la 

Universităţile Oxford şi 

Leicester
1
, realizat în 

2010,  despre care 

ministrul culturii 

Daniel Barbu afirmase 

că nu există.  

 

 Concluziile raportului arată că Roşia Montană 

îndeplineşte criteriile de includere în 

patrimoniul UNESCO. 

                                                           
1
 Detalii despre raport aici: http://totb.ro/exclusiv-totb-citeste-integral-raportul-specialistilor-straini-despre-importanta-rosiei-montane-pentru-patrimoniul-mondial-a-carui-

existenta-a-fost-negata-de-ministerul-culturii/ 
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2013   22 octombrie 2013: 

Plenul Senatului 

retransmite la comisii 

noul Proiect (PL nr. 

L304/2013) de 

modificare a Legii 

Minelor, trimis la Senat 

de Guvern în 15 iulie 
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Observaţii 

2013   18 noiembrie 2013: 

Senatul primeşte 

raportul
1
 de la Comisia 

Economică, Industrii şi 

servicii privind noul 

Proiect de modificare a 

Legii Minelor (PL 

304/2013) 

 Noul proiect (PL 304/2013)de modificare a Legii 

Minelor 85/2003 ajunge astfel pe masa 

Senatului, pentru dezbatere 

2013   19 noiembrie 2013: 

Proiectul de lege 

privind exploatarea 

 Proiectul rămâne în aşteptare la Camera 

Deputaţilor, cameră decizională
1
.  

                                                           
1
 Raportul aici: http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13L304S1.pdf  

1
 Procesul legislativ în Cameră poate fi urmărit aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=17535 . Ultima înregistrare datează însă din 22.10.2013 

http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13L304S1.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=17535
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Observaţii 

minieră de la Roşia 

Montană este respins 

de Senatul României
1
 

2013  28 noiembrie 2013: 

Alburnus Maior 

reacţionează
3
 la noua 

propunere legislativă (PL 

304/2013) de modificare a 

Legii Minelor.  

  Ştefania Simion, consilier juridic Alburnus Maior: 

"Guvernul confundă interesul public cu cel de 

partid, aruncând România în rândul naţiunilor 

complet subordonate grupurilor de interese" 

                                                           
1
 Înştiinţarea preşedintelui Senatului aici: http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13L475AM.pdf  

3
 Poziţia Alburnul Maior aici: http://www.rosiamontana.org/ro/stiri/alert-guvernul-aduce-din-nou-cianura-n-parlament  

http://www.senat.ro/Legis%5CPDF%5C2013%5C13L475AM.pdf
http://www.rosiamontana.org/ro/stiri/alert-guvernul-aduce-din-nou-cianura-n-parlament
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2013 

  21 decembrie 2013: 

Protestele începute în 

septembrie – pe tema 

Roşiei Montane şi 

extinse asupra altor 

probleme stringente, 

precum exploatarea 

gazelor de şist – îşi 

găsesc o expresie 

programatică în 

Declaraţia de la 

Bucureşti
1
 

  

 

     

2014 
 3 februarie 2014: Sediul 

Minvest Deva ocupat de 

activiştii anti-minerit cu 

cianură
2
 

 Guvernul Ponta II
3
  

2014 

 6 februarie 2014 - Ziua 

Roşiei Montane. Celebrare 

internaţională a 1883 de 

ani de la prima atestare 

documentară a Roşiei 

Montane
4
 

   

                                                           
1
 Detalii aici: http://taranista.wordpress.com/2014/01/21/declaratia-de-la-bucuresti-21-decembrie-2013/ 

2
 Mai multe detalii: http://rosiamontana.org/ro/stiri/minvest-deva-ocupat-de-activi-tii-anti-minerit-cu-cianur  

3
 Componenţa guvernului aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ponta_(2)   

4
 Detalii despre eveniment: http://rosiamontana.org/ro/stiri/ziua-ro-iei-montane-1883-de-ani-de-atestare-documentar-a-ro-iei-montane-aniversa-i-la-nivel  

http://taranista.wordpress.com/2014/01/21/declaratia-de-la-bucuresti-21-decembrie-2013/
http://rosiamontana.org/ro/stiri/minvest-deva-ocupat-de-activi-tii-anti-minerit-cu-cianur
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ponta_(2)
http://rosiamontana.org/ro/stiri/ziua-ro-iei-montane-1883-de-ani-de-atestare-documentar-a-ro-iei-montane-aniversa-i-la-nivel
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Unele dedesubturi ale afacerii Roşia Montană 

Conflicte de interese: 

Mama lui Dan Şova - avocat al RMGC1 

 

 Legea pentru exploatarea minieră de la Roşia Montană - trimisă în parlament de Dan Şova (apropiat al 
lui V. Ponta), Ministru delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine 

 Interesele companiei RMGC în România sunt apărate de firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu 
Petersen (NNDKP), firmă la care mama vitregă a lui Dan şova, Ana Diculescu-şova, este senior 
partener 

 NOTĂ: În prezent, legea compatibilităţilor nu este încălcată2 

Planurile de urbanism votate în consiliul local cu încălcarea reglementărilor 

legale:3 

Din cei 13 consilieri locali care au votat hotararile, 8 se aflau in conflict de interese, deoarece ei insisi sau 

sotiile lor erau angajati ai RMGC. 

Conflict de interese ANRM-RMGC: vizite în străinătate ale funcţionarilor ANRM, 

pe banii RMGC  

 ANRM confirmă faptul că mai mulţi funcţionari ai agenţiei statului au participat la o expoziţie minieră 

la Las Vegas pe banii companiei private Roşia Montană Gold Corporation (RMGC)
4
, 

 Compania Roşia Montană Gold Corporation(RMGC) a sponsorizat deplasări în Las Vegas şi în Rio de 
Janeiro pentru şefi din Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), instituţia statului care a 

aprobat proiectul5 

 Pe lângă vizitele celor patru funcţionari, ANRM mai susţine că RMGC a mai plătit încă 4.498 de dolari 

pentru ca agenţia să cumpere „servicii pentru denominarea monetară a bazei de date existente"6.  

                                                           
1
 Surse: https://www.facebook.com/rosia.montana.in.unesco/posts/519874764769743; 

http://www.rosiamontana.org/ro/istoric-campanie; http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Alina+Mungiu-
Pippidi+Dan+Sova+este+in+conflict+de+interese+pe+fa; http://www.avocatura.com/av.2113-ana-diculescu-sova.html  
2
 cf. Alina Mungiu Pippidi, pe digi24: http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Alina+Mungiu-

Pippidi+Dan+Sova+este+in+conflict+de+interese+pe+fa  
3
 Surse: http://www.cdep.ro/img/rosiam/pdfs/rosia_montana_rev22.pdf ; http://www.ziare.com/rosia-

montana/proiect/razboiul-pentru-rosia-montana-au-sufocat-zona-si-oamenii-au-devenit-tot-mai-saraci-interviu-1256978 
; http://www.formula-as.ro/2013/1093/sub-lupa-41/dezvoltare-durabila-prin-ecoturism-la-rosia-montana-17037  
4
 http://www.hotnews.ro/stiri-15721991-afacerea-rosia-montana-excursii-las-vegas-rio-pentru-functionarii-statului.htm  

5
 http://www.riseproject.ro/articol/afacerea-rosia-montana-excursii-in-las-vegas-si-la-rio-pentru-functionarii-statului/  

6
 http://www.b365.ro/rmcg-le-a-platit-excursii-in-las-vegas-i-la-rio-de-janeiro-mai-multor-func-ionari-ai-

statului_195475.html#sthash.SRDK5peS.dpuf 
 
 

https://www.facebook.com/rosia.montana.in.unesco/posts/519874764769743;
http://www.rosiamontana.org/ro/istoric-campanie;
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Alina+Mungiu-Pippidi+Dan+Sova+este+in+conflict+de+interese+pe+fa
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Alina+Mungiu-Pippidi+Dan+Sova+este+in+conflict+de+interese+pe+fa
http://www.avocatura.com/av.2113-ana-diculescu-sova.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Alina+Mungiu-Pippidi+Dan+Sova+este+in+conflict+de+interese+pe+fa
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Alina+Mungiu-Pippidi+Dan+Sova+este+in+conflict+de+interese+pe+fa
http://www.cdep.ro/img/rosiam/pdfs/rosia_montana_rev22.pdf
http://www.ziare.com/rosia-montana/proiect/razboiul-pentru-rosia-montana-au-sufocat-zona-si-oamenii-au-devenit-tot-mai-saraci-interviu-1256978
http://www.ziare.com/rosia-montana/proiect/razboiul-pentru-rosia-montana-au-sufocat-zona-si-oamenii-au-devenit-tot-mai-saraci-interviu-1256978
http://www.formula-as.ro/2013/1093/sub-lupa-41/dezvoltare-durabila-prin-ecoturism-la-rosia-montana-17037
http://www.hotnews.ro/stiri-15721991-afacerea-rosia-montana-excursii-las-vegas-rio-pentru-functionarii-statului.htm
http://www.riseproject.ro/articol/afacerea-rosia-montana-excursii-in-las-vegas-si-la-rio-pentru-functionarii-statului/
http://www.b365.ro/rmcg-le-a-platit-excursii-in-las-vegas-i-la-rio-de-janeiro-mai-multor-func-ionari-ai-statului_195475.html#sthash.SRDK5peS.dpuf
http://www.b365.ro/rmcg-le-a-platit-excursii-in-las-vegas-i-la-rio-de-janeiro-mai-multor-func-ionari-ai-statului_195475.html#sthash.SRDK5peS.dpuf
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Acuzaţii de mită şi şpagă 

Acuzaţii la adresa lui Ponta 

 Ponta şi apropiaţii lui ar urma să primească 300 mil Euro mită pentru Roşia Montană. Banii ar fi plătiţi 
astfel: 100 de milioane avans, în momentul în care exploatarea va demara, şi alte 200 de milioane în 
următorul an de zile1. NOTĂ: Ştirea a fost preluată cu copy-paste pe Internet, ajungând pe multe site-
uri. Site-ul-sursă pare a fi blogul Secretele sistemului (pagină Facebook aici; blog aici).  

 Ponta: "Probabil Rosia Montana Gold Corporation a cumparat politicieni, dar nu am date"2  

 Băsescu îl acuză pe Ponta că a luat şpagă pentru proiectul Roşia Montană3:  

Acuzaţii la adresa lui Traian Băsescu 

 Sorin Roşca Stănescu susţine că există o listă a politicienilor care au luat şpagă, aflată la Corina Vinţan, 
mâna dreaptă a lui MRU. Printre aceşti politicieni s-ar afla şi Traian Băsescu4.  

 Traian Băsescu l-a dat în judecată pe SRS pentru aceste afirmaţii5 

Protocolul RMCG-Ministerul Culturii – şpagă ascunsă: 

 Practic, prin acest protocol, ministerul culturii se angajează să obțină, contra cost, decizii din partea 
altor ministere, dar și sentințe favorabile din partea unor instanțe ale justiției. Probabil că din acest 
motiv nu există în documentele anexă ale protocolului nici o detaliere care să precizeze dacă 70 de 
milioane de dolari sunt destinați subsolului Cârnicului sau subsolului justiției.6 

 Protocolul semnat în 2011, pe perioada mandatului conducerii numită de Emil Boc, este un document 
ilegal și ilegitim care arată maniera abuzivă a fostei guvernări PDL de a trata subiectul Roșia 
Montană. Mai mult, documentul este lovit de nulitate întrucât a fost semnat de o persoană ce nu avea 
dreptul de a angaja instituția in semnarea unui astfel de document.7 

 Un executor judecătoresc a mers la Institutul Național al Patrimoniului (din subordinea Ministerului 
Culturii) și l-a obligat să prezinte protocolul din 2011 prin care Roșia Montană Gold Corporation 
promite să dea 70 de milioane de dolari Ministerului, dintre care 60 de milioane sunt condiționate de 
obținerea autorizației finale pentru începerea proiectului minier.8 

                                                           
1
 http://stareanatiunii.com/300-milioane-euro-mita-pentru-rosia-montana.html  

2
 http://www.business24.ro/articole/mita+rosia+montana  

3
 http://gazetadebuzau.ro/basescu-il-acuza-pe-ponta-ca-a-luat-spaga-de-la-rosia-montana/ ; 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15494044-traian-basescu-trimiterea-legii-privind-acordul-rosia-montana-parlament-
este-greseala-lasitate-guvernului-ponta-aduce-aminte-stilul-lui-adrian-nastase.htm; 
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/basescu-ponta-cati-bani-ai-luat-de-la-rosia-montana-311430.html  
4
 http://www.realitatea.net/srs-dezvaluiri-despre-rosia-montana-lista-politicienilor-mituiti_1278734.html; 

http://www.gandul.info/politica/sorin-rosca-stanescu-il-ataca-din-nou-pe-basescu-corporatii-i-au-livrat-bani-care-ajung-
in-conturi-in-seychelles-11623728 ; http://www.antena3.ro/romania/sorin-rosca-stanescu-explica-acuzatiile-pe-care-i-le-
aduce-lui-traian-basescu-233783.html  
5
 http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/traian-basescu-l-a-dat-in-judecata-pe-sorin-rosca-stanescu-

316986.html; http://www.pesurse.ro/2013/11/03/basescu-l-a-dat-n-judecat-pe-liberalul-sorin-roca-.html; 
http://www.evz.ro/detalii/stiri/presedintele-traian-basescu-l-a-dat-in-judecata-pe-rosca-stanescu-1065747.html  
6
 http://www.kmkz.ro/investigatii-2/rosia-verde/rmgc-a-mituit-guvernul-boc-cu-43-de-milioane-usd/  

7
 http://www.cotidianul.ro/institutul-national-al-patrimoniului-face-public-protocolul-semnat-de-fosta-conducere-si-rmgc-

224895/  
8
 http://casajurnalistului.ro/protocolul-de-70-milioane-de-dolari-dintre-rmgc-si-ministerul-culturii/  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=583305615070617&set=a.373498919384622.90083.201293409938508&type=1&theater
http://secretele--sistemului.blogspot.ro/
http://stareanatiunii.com/300-milioane-euro-mita-pentru-rosia-montana.html
http://www.business24.ro/articole/mita+rosia+montana
http://gazetadebuzau.ro/basescu-il-acuza-pe-ponta-ca-a-luat-spaga-de-la-rosia-montana/
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15494044-traian-basescu-trimiterea-legii-privind-acordul-rosia-montana-parlament-este-greseala-lasitate-guvernului-ponta-aduce-aminte-stilul-lui-adrian-nastase.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15494044-traian-basescu-trimiterea-legii-privind-acordul-rosia-montana-parlament-este-greseala-lasitate-guvernului-ponta-aduce-aminte-stilul-lui-adrian-nastase.htm
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/basescu-ponta-cati-bani-ai-luat-de-la-rosia-montana-311430.html
http://www.realitatea.net/srs-dezvaluiri-despre-rosia-montana-lista-politicienilor-mituiti_1278734.html
http://www.gandul.info/politica/sorin-rosca-stanescu-il-ataca-din-nou-pe-basescu-corporatii-i-au-livrat-bani-care-ajung-in-conturi-in-seychelles-11623728
http://www.gandul.info/politica/sorin-rosca-stanescu-il-ataca-din-nou-pe-basescu-corporatii-i-au-livrat-bani-care-ajung-in-conturi-in-seychelles-11623728
http://www.antena3.ro/romania/sorin-rosca-stanescu-explica-acuzatiile-pe-care-i-le-aduce-lui-traian-basescu-233783.html
http://www.antena3.ro/romania/sorin-rosca-stanescu-explica-acuzatiile-pe-care-i-le-aduce-lui-traian-basescu-233783.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/traian-basescu-l-a-dat-in-judecata-pe-sorin-rosca-stanescu-316986.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/traian-basescu-l-a-dat-in-judecata-pe-sorin-rosca-stanescu-316986.html
http://www.pesurse.ro/2013/11/03/basescu-l-a-dat-n-judecat-pe-liberalul-sorin-roca-.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/presedintele-traian-basescu-l-a-dat-in-judecata-pe-rosca-stanescu-1065747.html
http://www.kmkz.ro/investigatii-2/rosia-verde/rmgc-a-mituit-guvernul-boc-cu-43-de-milioane-usd/
http://www.cotidianul.ro/institutul-national-al-patrimoniului-face-public-protocolul-semnat-de-fosta-conducere-si-rmgc-224895/
http://www.cotidianul.ro/institutul-national-al-patrimoniului-face-public-protocolul-semnat-de-fosta-conducere-si-rmgc-224895/
http://casajurnalistului.ro/protocolul-de-70-milioane-de-dolari-dintre-rmgc-si-ministerul-culturii/
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Dosarele afacerii Roşia Montană  la DNA 

 Au fost dosare în lucru care au vizat activităţi referitoare la Roşia Montană. O parte din ele au fost 
închise în cursul anilor trecuţi. Pot să vă spun că în acest moment nu avem dosare penale cu 
urmărirea penală începută. – Laura Kowesi, 9.10.20131 

 Suspiciuni de ilegalităţi în transferul licenţei. Comisia specială pentru Roşia Montană a trimis cazul 
la DNA2 - 11.11.2013 

 În urma unei sesizări a SRI din 2003, procurorii militari au demarat acum mai bine de zece ani o 
anchetă la Roşia Montană3. Ancheta avea în vedere infracţiuni împotriva siguranţei naţionale şi 
fapte de corupţie4. Dosarul este actualmente de negăsit. Dosarul a  cunoscut un traseu sinuos, 
început în 2001 şi încheiat în 2010 prin NUP5. 

Proiectul RMGC de la Roşia Montană – prilej pentru speculaţii bursiere 
 Speculația bursieră Roșia Montană Gold Corporation s-a construit prin mită, înaltă corupție 

politică și trădare de țară6  

 Consultantul politic Cozmin Guşă atrage atenţia asupra speculaţiilor bursiere făcute cu acţiunile 
RMGC şi crede că votarea legii pentru proiectul de la Roşia Montană ar genera o “emoţie pozitivă” 
la bursă, printre miliardari, prieteni de-ai lui Ponta.7 

 Senatorul Ecaterina Andronescu si europarlamentarul Renate Weber au declarat ca scopul 
companiei canadiene Gabriel Resources a fost doar profitul obtinut din specularea pe bursa.8 

                                                           
1
 http://www.agerpres.ro/media/index.php/justitie/item/228944-Kovesi-Nu-exista-dosare-penale-referitoare-la-Rosia-

Montana-cu-urmarirea-penala-inceputa.html; http://www.gandul.info/stiri/kovesi-despre-dosarele-penale-care-vizeaza-
afacerea-rosia-montana-nu-aveam-dosare-in-care-sa-fie-inceputa-urmarirea-penala-11487123; 
http://www.romaniatv.net/kovesi-nu-exista-dosare-penale-referitoare-la-rosia-montana-nu-a-fost-nimeni-invinuit-pentru-
fapte-penale_102031.html  
2
 http://www.dcnews.ro/2013/11/dna-sesizata-in-dosarul-rosia-montana-reactia-ceo-ului-rmgc/ ; 

http://www.gandul.info/politica/proiectul-guvernului-privind-rosia-montana-a-fost-respins-comisia-speciala-sesizeaza-
dna-si-parchetul-11663444; http://www.ziarelive.ro/stiri/dna-sesizata-in-dosarul-rosia-montana-reactia-ceo-ului-
rmgc.html  
3
 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Comisia+Rosia+Montana+locul+marilor+dezvaluiri+ramase+fara+urma
r  
4
 http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/dosarul-rosia-montana-tinut-la-sertar-un-dosar-al-parchetului-militar-intocmit-

pentru-incalcarea-secretului-de-stat-si-fapte-de-coruptie-este-de-negasit-652506.html  
5
 http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-cum-a-ingropat-dna-in-4-octombrie-2010-dosarul-rosia-montana-

printr-o-incredibila-solutie-cu-iz-publicitar  
6
 http://www.cotidianul.ro/speculatia-bursiera-rosia-montana-gold-corporation-s-a-construit-prin-mita-inalta-coruptie-

politica-si-tradare-de-tara-224248/  
7
 http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2013/09/30/cozmin-gusa-dezvaluiri-licenta-rmgc-riseproect-rosia-

montana-cianuri-profit/  
8
 http://www.ziare.com/rosia-montana/proiect/rosia-montana-ecaterina-andronescu-si-renate-weber-gabriel-resources-

a-urmarit-doar-profit-din-speculatii-bursiere-1256092  

http://www.agerpres.ro/media/index.php/justitie/item/228944-Kovesi-Nu-exista-dosare-penale-referitoare-la-Rosia-Montana-cu-urmarirea-penala-inceputa.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/justitie/item/228944-Kovesi-Nu-exista-dosare-penale-referitoare-la-Rosia-Montana-cu-urmarirea-penala-inceputa.html
http://www.gandul.info/stiri/kovesi-despre-dosarele-penale-care-vizeaza-afacerea-rosia-montana-nu-aveam-dosare-in-care-sa-fie-inceputa-urmarirea-penala-11487123
http://www.gandul.info/stiri/kovesi-despre-dosarele-penale-care-vizeaza-afacerea-rosia-montana-nu-aveam-dosare-in-care-sa-fie-inceputa-urmarirea-penala-11487123
http://www.romaniatv.net/kovesi-nu-exista-dosare-penale-referitoare-la-rosia-montana-nu-a-fost-nimeni-invinuit-pentru-fapte-penale_102031.html
http://www.romaniatv.net/kovesi-nu-exista-dosare-penale-referitoare-la-rosia-montana-nu-a-fost-nimeni-invinuit-pentru-fapte-penale_102031.html
http://www.dcnews.ro/2013/11/dna-sesizata-in-dosarul-rosia-montana-reactia-ceo-ului-rmgc/
http://www.gandul.info/politica/proiectul-guvernului-privind-rosia-montana-a-fost-respins-comisia-speciala-sesizeaza-dna-si-parchetul-11663444
http://www.gandul.info/politica/proiectul-guvernului-privind-rosia-montana-a-fost-respins-comisia-speciala-sesizeaza-dna-si-parchetul-11663444
http://www.ziarelive.ro/stiri/dna-sesizata-in-dosarul-rosia-montana-reactia-ceo-ului-rmgc.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/dna-sesizata-in-dosarul-rosia-montana-reactia-ceo-ului-rmgc.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Comisia+Rosia+Montana+locul+marilor+dezvaluiri+ramase+fara+urmar
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Comisia+Rosia+Montana+locul+marilor+dezvaluiri+ramase+fara+urmar
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/dosarul-rosia-montana-tinut-la-sertar-un-dosar-al-parchetului-militar-intocmit-pentru-incalcarea-secretului-de-stat-si-fapte-de-coruptie-este-de-negasit-652506.html
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/dosarul-rosia-montana-tinut-la-sertar-un-dosar-al-parchetului-militar-intocmit-pentru-incalcarea-secretului-de-stat-si-fapte-de-coruptie-este-de-negasit-652506.html
http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-cum-a-ingropat-dna-in-4-octombrie-2010-dosarul-rosia-montana-printr-o-incredibila-solutie-cu-iz-publicitar
http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-cum-a-ingropat-dna-in-4-octombrie-2010-dosarul-rosia-montana-printr-o-incredibila-solutie-cu-iz-publicitar
http://www.cotidianul.ro/speculatia-bursiera-rosia-montana-gold-corporation-s-a-construit-prin-mita-inalta-coruptie-politica-si-tradare-de-tara-224248/
http://www.cotidianul.ro/speculatia-bursiera-rosia-montana-gold-corporation-s-a-construit-prin-mita-inalta-coruptie-politica-si-tradare-de-tara-224248/
http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2013/09/30/cozmin-gusa-dezvaluiri-licenta-rmgc-riseproect-rosia-montana-cianuri-profit/
http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2013/09/30/cozmin-gusa-dezvaluiri-licenta-rmgc-riseproect-rosia-montana-cianuri-profit/
http://www.ziare.com/rosia-montana/proiect/rosia-montana-ecaterina-andronescu-si-renate-weber-gabriel-resources-a-urmarit-doar-profit-din-speculatii-bursiere-1256092
http://www.ziare.com/rosia-montana/proiect/rosia-montana-ecaterina-andronescu-si-renate-weber-gabriel-resources-a-urmarit-doar-profit-din-speculatii-bursiere-1256092
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Lista politicienilor care au susţinut / susţin proiectul RMGC1 
1. Teodor Atanasiu – parlamentar PNL Alba 
2. Daniel Barbu, PNL 
3. Elena Băsescu, PDL 
4. Traian Băsescu, PD, PDL 
5.  Gigi Becali, PNG, PRM (actualmente PNL) 
6. Radu Berceanu, PD, PDL 
7. Ionel Blănculescu, consilier al lui Victor Ponta 
8. Mihăiţă Calimente, PNL 
9. Ion Dârzu, deputat PSD Alba 
10. Liviu Dragnea, PSD 
11. Ion Dumitrel, PD, PDL, președinte consiliu județean Alba 
12. Mircea Hava, PDL, primar Alba 
13. Iulian Iancu, PSD 
14. Florin Iordache, deputat PSD de Olt 
15. Mugur Isărescu 
16. Petre Luhan, europarlamentar PDL 
17.  Marian Jean Marinescu, europarlamentar PDL  
18. Iosif Matula, europarlamentar PDL 
19. Catalin Potor, Parlamentar PC 
20. Victor-Viorel Ponta, PSD, prim ministru 
21. Rovana Plumb, PSD, Ministrul Mediului, 
22. Dan Sova, PSD, Ministrul Marilor Proiecte 
23. Calin Popescu-Tariceanu, PNL, în calitate de ministru al Industriei si Comertului 
24. Cristian Preda, europarlamentar PDL 
25. Theodor Stolojan, europarlamentar PDL 
26. Răzvan Theodorescu, în calitate de ministru al Culturi 
27. Gabriela Vrânceanu Firea, PSD,  
28. Adina Vălean, europarlamentar 
29. Toni Greblă, PSD  
30. Ion Ruşeţ, PDL 
31. Dan Radu Ruşanu, PNL 
32. Dan Ioan Popescu, PSD 
33. Alexandru Muraru, PNL 
34. Ioan Dîrzu, PSD 
35. Mihai Razvan Ungureanu, Forta Civica, 
36. Mihai Ianas, preşedinte ANRM 
37. Sorin Horia Rădulescu, vicepreședintele ANRM 
38. Gicu Boroşi, director general în ANRM  
39. Laurențiu Bogatu, director general în ANRM 
40. Adriean Videanu, PDL, în calitate de ministru al Economiei 
41. Ioan Talpeş, fost consilier al preşedintelui Ion Iliescu 

                                                           
1
 Lista detaliată, în actualizare permanentă, aici: http://www.romaniacurata.ro/ltfont-colorblackgtcaptura-statului-la-

purtatorlt-fontgtltbrgt-30-de-n-4178.htm  

http://www.romaniacurata.ro/ltfont-colorblackgtcaptura-statului-la-purtatorlt-fontgtltbrgt-30-de-n-4178.htm
http://www.romaniacurata.ro/ltfont-colorblackgtcaptura-statului-la-purtatorlt-fontgtltbrgt-30-de-n-4178.htm
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Instituţii, organizaţii, grupuri ce s-au pronunţat împotriva 
proiectului minier 

1. Alburnus Maior 
2. 240 organizaţii pentru protecţia mediului din Ungaria   
3. Partidul România Mare 
4. ICOMOS 
5. Academia Română 
6. Bisericile istorice maghiare din Transilvania: unitariană, greco-catolică, romano-catolică 
7. Federaţia Europeană a Partidelor Verzi 
8. Biserica Ortodoxă Română 
9. Guvernul Ungariei, prin ministrul Mediului 
10. 322 cadre didactice din cadrul ASE 
11. Green Peace 
12. Parlamentul European 
13. OAR 
14. UIA 
15. CTHS 
16. ICOHTEC 
17. IUHPS 
18. Peste 70 de ONG-uri româneşti pentru protecţia mediului 
19. Ad Astra - Asociaţia oamenilor de ştiinţă români 
20. 10 Laureaţi ai Premiului Right Livelihood  
21. Pro Patrimonio 
22. Europa Nostra 
23. 77 ONG-uri maghiare din Transilvania 
24. Universitatea Babeş-Bolyai 
25. 100.000 semnatari ai petiţiei împotriva proiectului  
26. 4.500 semnatari ai scrisorii prin care se cere demiterea lui Marin Anton, preşedinte al CAT 
27. Centrul Independent de Mediu 
28. Institutul Geologic din România 
29. Ministerul Justiţiei din România 
30. Asociaţia La Maison Roumaine-Paris 
31. OVR Solidarités 
32. Pro Patrimonio France 
33. RPER  
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Câteva observaţii, concluzii  
 Proiectul legii pentru măsuri de exploatare minieră la Roşia Montană, precum şi cel de modificare a 

Legii Minelor cuprind prevederi neconstituţionale (exproprieri în numele statului efectuate de către 
o firmă privată etc.), derogări de la numeroase legi în vigoare, şi au impact negativ din numeroase 
puncte de vedere: economic, social, ecologic, cultural 

 Prin lege, licenţele de exploatare sunt secrete în toată perioada postdecembristă 

 Prin lege, redevenţele miniere sunt stabilite la 2% încă din 1998. Ultima propunere pentru proiectul 
RMGC este de 6%. Însă costurile de fapt pentru statul român sunt incomensurabile, dacă avem în 
vedere valoarea inestimabilă a monumentelor istorice şi naturale din Roşia Montană. 

 Participaţia statului (stabilită la 25%) poate scădea oricând, printr-o majorare de capital a RMGC 

 De-a lungul timpului, au existat probleme ridicate de guvernul Ungariei, care, în sprijinul poziţiei 
sale anti-proiect, a invocat în mod repetat Convenţia de la Espoo (Ungaria fiind afectată grav de 
dezastrul de la Baia Mare, din 2000, în urma căruia România a fost obligată la plata unor 
despăgubiri importante – cca 100 mil USD) 

 De două ori au fost depuse la Parlamentul României proiecte legislative privind interzicerea 
mineritului cu cianuri (în 2005 – respins în ambele Camere, şi în 2007 –  respins de Senat şi rămas 
în analiză la Camera Deputaţilor) . 

 În Parlament a fost depusă de asemenea şi o moţiune simplă, pe tema Roşia Montană (iniţiată de 
PRM, în 2002). Moţiunea a fost respinsă 

 În mod repetat justiţia s-a pronunţat în privinţa unor documente emise către RMGC, declarându-le 
ilegale prin hotărâri definitive, însă acest lucru a fost ignorat ulterior de către autorităţile române, 
care au continuat să acţioneze în interesul RMGC şi nu al statului. 

 Obligația de a suporta costurile lucrărilor de ecologizare a fostelor exploatări miniere de stat îi 
revine României (prin Minvest). Acest lucru este prevăzut expres în Contractul de societate al 
RMGC.  

 Gabriel Resources nu are o asigurare a proiectului minier, iar garanţiile de mediu (de numai 135 
mil USD

1
) promise de RMGC se aplică doar pe amprenta proiectului (aproximativ 1.300 de 

hectare), nu pe întreaga zonă de impact a proiectului, care e de 5 ori mai mare 

 La 18 noiembrie 2013 ajunge în Senat noul proiect legislativ de modificare a Legii Minelor 85 
/ 2003

2
, propus de Guvern în iulie 2013, care prevede adevărate privilegii pentru operatorii 

minieri (deci, şi pentru RMGC). Printr-o ciudată coincidenţă, a doua zi, la 19 noiembrie 2013, 
Senatul respinge proiectul legislativ privitor la exploatarea de la Roşia Montană.  

 Dacă se iau în calcul beneficiile totale estimate (directe şi indirecte) ale statului român din 
potenţiala exploatare minieră de la Roşia Montană (5,3 miliarde dolari), rezultă un beneficiu pentru 
România de cca 311 milioane USD / an, adică aproximativ totalul sumelor de la bugetul de stat 
risipite anual de autorităţile statului (cf. raportului Curţii de Conturi pe ultimii 4 ani). Dacă se iau în 
calcul doar beneficiile directe (mai "sigure") estimate din proiectul RMGC (cca 135 mil 
USD/an), acestea ar fi de două ori mai mici decât suma risipită anual din bugetul statului!

                                                           
1
 De luat în vedere pagubele de 100 mil USD plătite de România Ungariei, în 2000, după accidentul de la mina 

deschisă din Baia Mare, mult mai mică decât cea de la Roşia Montană 
2
 Cel anterior fiind încă în aşteptare la Camera Deputaţilor, după ce a fost aprobat în 2009 de Senat 
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SURSE 
Surse oficiale RMGC http://www.rmgc.ro/ 

Surse oficiale Asociaţia Alburnus Maior  http://rosiamontana.org/ 

Situaţie politică: http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_romaniei 

Alte site-uri şi publicaţii:  

http://www.riseproject.ro  
http://riddickro.blogspot.ro  
 www.hotnews.ro 
http://www.zf.ro 
http://www.minind.ro/ 
http://www.legex.ro/ 
http://taranista.wordpress.com 
http://mo.0n.ro 
http://en.wikipedia.org/ 
http://www.cdep.ro 
http://ro.wikipedia.org  
http://www.patrimoniu-rper.com 
http://lege5.ro  
http://www.europanostra.org 
http://www.mobilsport.ro 
http://www.lamaisonroumaine.org 
http://voxpublica.realitatea.net 
http://www.romanialibera.ro  
http://romaniateiubesc.stirileprotv.ro  
www.comisiarosiamontana.ro 
www.senat.ro 
www.facebook.com 
www.digi24.ro 
www.b365.ro  
www.stareanatiunii.com 
www.business24.ro 
www.gazetadebuzau.ro 
www.realitatea.net 
www.kmkz.ro 
www.cotidianul.ro 
www.casajurnalistului.ro 
www.agerpres.ro 
www.gandul.info 
www.romaniatv.net 
www.dcnews.ro 
www.jurnalul.ro 
www.luju.ro 
www.razbointrucuvant.ro 
www.ziare.com 
www.romaniacurata.ro 
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ABREVIERI 
RAC - Regia Autonomă a Cuprului 

RMGC – Roşia Montană Gold Corporation 

ANRM – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 

PUG – Planul de Urbanism General 

PUZ – Planul de Urbanism Zonal 

ICOMOS - Comitetul International pentru Conservarea Monumentelor si a Siturilor 

BOR – Biserica Ortodoxă Română 

EIM – Evaluarea impactului asupra mediului 

OAR – Ordinul Arhitecţilor din România 

CAT – Comisia de Analiză Tehnică 

ARA – organizaţia Arhitectură – Restaurare – Arheologie 

UIA – Uniunea Internaţională a Arhitecţilor  

CTHS – Comitetul pentru Lucrări Istorice şi Ştiinţifice 

ICOHTEC - Comitetul Internaţional pentru Istoria Tehnologiei  

IUHPS - Uniunea Internaţională pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei 

RPER - Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie 
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i
 Legea Minelor nr. 61 / 1998, Art. 9:    (1) Explorarea se realizeaza pe baza unei licente exclusive acordate, la cerere, persoanelor juridice romane sau straine interesate, selectionate 
prin concurs semestrial de oferta de catre autoritatea competenta, in baza unui program de lucrari si a constituirii unei garantii bancare corespunzatoare pentru refacerea mediului. 
 
ii
 Legea Minelor nr. 61 / 1998, Art. 10:  

    (1) Exploatarea miniera se realizeaza pe baza unei licente exclusive care se acorda pentru toate resursele minerale dintr-un perimetru de exploatare. 
    (2) Licenta de exploatare se acorda: 
    a) titularului licentei de explorare, la solicitarea acestuia; 
    b) castigatorului unui concurs de oferta publica, organizat de autoritatea competenta in conditiile prezentei legi. 
    (3) Licenta de exploatare se acorda, prin negociere, in baza unei cereri, insotita de: 
    a) studiul de fezabilitate care sa asigure valorificarea resurselor minerale si protectia zacamantului; 
    b) planul de dezvoltare a exploatarii; 
    c) studiul de impact asupra mediului, avizat conform legii; 
    d) planul de refacere a mediului, insotit de o garantie bancara, bazata pe valoarea planului de dezvoltare si a studiului de impact asupra mediului, calculata pe baza normelor de 
aplicare adoptate conform prezentei legi. 
    (4) Licenta de exploatare se acorda pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de cate 5 ani. 
    (5) Titularul licentei de exploatare va plati o taxa anuala pe suprafata si o redeventa miniera, conform prezentei legi. 
 
iii
 Legea Minelor nr. 61 / 1998, Art. 14:     (1) Titularul unei licente poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobandite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea scrisa a 

autoritatii competente. Orice transfer realizat fara aprobare scrisa este nul de drept. 
    (2) Licenta de dare in administrare nu este transferabila. 
 
iv
 Legea Minelor nr. 61 / 1998 - Art. 31 

    (1) Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste la o cota de 2% din valoarea productiei miniere realizate anual. 
v
 Legea Minelor nr. 61 / 1998, Art. 46:    (1) Institutiile publice, companiile nationale miniere si societatile comerciale isi vor continua activitatea numai la acele obiective pe care le au in 

administrare si unde, la data publicarii prezentei legi, desfasoara lucrari autorizate de explorare, dezvoltare sau exploatare. 
    (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, institutiile publice, companiile nationale miniere si societatile comerciale care desfasoara activitati miniere vor 
finaliza actiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare pentru obiectivele stabilite la alin. (1) si vor solicita autoritatii competente atribuirea lor in administrare 
sau concesiune, potrivit prezentei legi. 
vi
 HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, Art. 203 

La clasificarea contractelor se vor aplica următoarele reguli generale: 
a) în toate stadiile de planificare şi execuţie, contractul se clasifică pe niveluri corespunzătoare, în funcţie de conţinutul informaţiilor; 
b) clasificările se aplică numai acelor părţi ale contractului care trebuie protejate; 

c) când în derularea unui contract se folosesc informaţii din mai multe surse, cu niveluri de clasificare diferite, contractul va fi clasificat în funcţie de nivelul cel mai înalt al informaţiilor, iar 
măsurile de protecţie vor fi stabilite în mod corespunzător; 
d) declasificarea sau trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare a unei informaţii din cadrul contractului se aprobă de conducătorul persoanei juridice care a autorizat clasificarea 
iniţială. 
 
vii

 Cf Anexelor din Legea 5 / 2000, zonele protejate şi monumentele de valoare naţională excepţională din Roşia Montană sunt următoarele:  

ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII 
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Rezervatii si monumente ale naturii: Piatra Despicata, Piatra Corbului - Comuna Rosia Montana     

 VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NATIONAL  (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NATIONALA EXCEPTIONALA) 

Ansambluri urbane  

Centrul istoric          Comuna Rosia Montana, satul Rosia Montana  

Monumente de arhitectura populara (locuinte satesti) 

Case - secolele al  XVIII-lea - al XIX-lea     Comuna Rosia Montana, satul Rosia Montana            

Arhitectura industriala; amenajari cai de comunicatie 

Galeriile romane   ale exploatarilor miniere aurifere      Comuna Rosia Montana, satul Rosia Montana 
viii

 Extras din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice: 
ART. 10 
(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea 
lor de conservare. 
(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare 
durabila economico-socialaa turisticaa urbanistica si de amenajare a teritoriuluia la nivel national si local. 
(3) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice si a zonelor de 
protectie a acestora sau instituirea unor servituti poate fi initiata si aplicata numai cu avizul 
Ministerului Culturii si Cultelor. 
(4) Aplicarea de servituti care au drept consecinta desfiintarea, distrugerea partiala sau 
degradarea monumentelor istorice si a zonelor lor de protectie este interzisa. 
ix
 Extras din Legea Minelor nr. 85/2003 > CAPITOLUL VI > Art. 44. 

(1) Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi a unei 
redevenţe miniere. 
(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 25.000 lei/km2. 
(3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 100.000 lei/km2. Aceasta se dublează după 2 ani şi devine de 5 ori mai mare după 4 ani. 
(4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 25.000.000 lei/km2. 
(5) Valoarea taxelor prevăzute la alin. (2)-(4) va fi reactualizată anual, la propunerea autorităţii competente, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. 
(6) Taxele prevăzute la alin. (2)-(4) se datorează anual şi se plătesc anticipat pentru anul viitor, până la data de 31 decembrie a anului în curs. 
 
 
x
 Extras din Legea nr. 85/2003 > CAPITOLUL VI >Art. 45 (1) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileşte la o cotă procentuală din valoarea producţiei miniere, după cum 

urmează: 
a) o cotă de 2% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, 
produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice; 
b) o cotă de 6% pentru substanţe nemetalifere; 
c) o cotă de 6% pentru roci utile, cu excepţia rocilor ornamentale, la care cota este de 10%; 
d) o cotă de 8% pentru săruri haloide. 


