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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Alba Iulia, 31.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0042 

Propunerea 
O evaluare a prejudiciului cauzat de declararea zonei Rosia Montana ca zona industriala, care interzicwe 
initierea oricaror alte afaceri incompatibile cu proiectul minier. 
VEZI CONTINUT CONTESTATIE IN COPIE 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu există nici o asemenea interdicţie cu privire la înfiinţarea de noi afaceri, aşa cum sugerează petentul. 
 
Desemnarea unei părţi a comunei Roşia Montană drept zonă industrială nu împiedică dezvoltarea de 
afaceri în localitate, deoarece zona industrială (sau „ perimetrul proiectului”) cuprinde doar 25% din Roşia 
Montană, şi o porţiune şi mai mică, de 5%, din zona reprezentată de Câmpeni, Roşia Montană şi Abrud. 
Astfel, se pot dezvolta afaceri, în diferite domenii, prin procesul normal de autorizare şi înregistrare de 
către autorităţile locale. 
 
La momentul desemnării zonei drept „zonă defavorizată”, au fost efectuate studii de către autorităţile 
guvernamentale competente, astfel încât să se permită realizarea de investiţii în zonă, proiectul minier 
Roşia Montană fiind un exemplu în acest sens. Modificarea planurilor urbanistice şi desemnarea unei zone 
industriale pentru proiectul Roşia Montană, reprezintă o cerinţă legală obligatorie, în conformitate cu: 

(i) articolul 6 alineatul 1 din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism (“Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele 
decât cele industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate 
conform legii, care conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă”) şi; 

(ii) articolul 41, alineatul 2 din Legea Minelor nr. 85/2003 („consiliile judeţene şi consiliile locale 
vor modifica şi/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice 
generale existente, pentru a permite executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării 
activităţilor miniere concesionate”). 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0062 

Propunerea 
Face urmatoarele observatii si comentarii: 
Este deranjata de stramutarea celor 9 cimitire. Nu i se pare normal ca cimitirele si  bisericile sa se stramute. 

Soluţia de 
rezolvare 

În primul rând, trebuie menţionat că doar 6 cimitire vor fi afectate de proiect. În cazul fiecărui mormânt 
trebuie să existe motive întemeiate pentru a fi strămutat. Pe parcursul dezvoltării lor, comunităţile şi-au 
creat anumite reguli, care mai târziu au devenit legi menite să ofere o soluţie în cazul unor astfel de 
evenimente nefericite. 
 
Contrar afirmaţiilor celor care se opun acestui proiect minier, nu se doreşte distrugerea bisericilor sau a 
cimitirelor. În ceea ce priveşte numărul mormintelor, numai 410 din cele 1.905 existente în Roşia 
Montană vor fi afectate, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa fel încât, 
în măsura posibilului, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Referinte: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul 

oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial, Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0091 

Propunerea Multe biserici si cimitire vor fi stramutate. In ce mai credem noi? Ce putem oferi generatiilor urmatoare? 

Soluţia de 
rezolvare 

De-a lungul istoriei, pe parcursul dezvoltării lor, comunităţile şi-au creat anumite reguli, care mai târziu au 
devenit legi menite să ofere o soluţie unor astfel de evenimente nefericite. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-un sat al cărui 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului-70 %, care se va ridica 
la peste 90 % dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană va dispărea, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va menţine 
satul în viaţă şi va crea oportunităţi economice în regiune. 
 
Contrar afirmaţiilor celor care se opun acestui proiect minier, nu se doreşte distrugerea bisericilor sau a 
cimitirelor. În ceea ce priveşte numărul mormintelor, numai 410 din cele 1.905 existente în Roşia 
Montană vor fi afectate, deoarece compania a făcut tot posibilul ca activitatea de exploatare minieră să nu 
modifice amplasamentul cimitirelor existente. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea companiei, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Nu se poate spune că proiectul nu respectă morala creştină, atâta timp cât principiul său de bază este cel de 
minerit responsabil. Considerăm că exploatarea resurselor nu reprezintă un act împotriva lui Dumnezeu 
dacă este realizată într-o manieră responsabilă. Acest proiect oferă generaţiilor viitoare nu numai locuri de 
muncă, ci şi un mediu mai curat, posibilităţi de dezvoltare personală, asistenţă pentru micii 
întreprinzători, sprijin pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai defavorizate zone din România. 
 
Prin construirea aşezării de la Piatra Albă, vom oferi standarde de viaţă mai ridicate şi servicii sociale şi 
culturale de calitate. Zona centrală va cuprinde clădiri de interes public: primărie, poliţie, poştă, bancă, 
biserică, şcoală, grădiniţă, centru cultural, muzeu, centru medical, farmacie, spaţii comerciale, spaţii de 
recreere şi divertisment, sau spaţii destinate dezvoltării turistice: han, hotel, spaţiu pentru organizarea de 
târguri, teren de sport, sală de gimnastică, patinoar, teren de fotbal, parc, locuri de joacă pentru copii. 
 
Pe de altă parte, trebuie, de asemenea, menţionată zona protejată din Roşia Montană. Aceasta va avea o 
suprafaţă de peste 130 ha şi va cuprinde valori de patrimoniu arhitectural, restaurate şi amenajate sub 
forma unui muzeu în aer liber, a unui muzeu minier incluzând expoziţii din domeniul geologiei, 
arheologiei, etnografiei, exponate de patrimoniu industrial şi cu o importantă componentă subterană, 
reprezentată de ansamblul de galerii Cătălina Monuleşti. În această parte a oraşului vom promova 
dezvoltarea turismului tradiţional (pensiuni, mici afaceri). Lacurile istorice sunt situate în partea de N-E: 



Tăul Mare, Tăul Brazi şi Tăul Anghel. Această zonă este propice dezvoltării unor activităţi turistice de 
agrement. Cu toate acestea, propunerile noastre trebuie să primească, mai întâi, aprobarea comunităţii. 
 
Referinte: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul 

oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0112 

Propunerea Cum vor fi ocolite gospodariile celor din Valea Cornei care nu vor sa fie  relocati? 

Soluţia de 
rezolvare 

În dobândirea terenurilor proprietate privată necesare dezvoltării proiectului minier Roşia Montană, 
abordarea RMGC s-a bazat în primul rând pe principiul „vânzării şi cumpărarii liber consimţite”. În acest 
scop, RMGC a prevăzut pachete de compensare corecte pentru localnicii afectaţi de acest proiect, în deplin 
acord cu politica Bancii Mondiale în domeniu, după cum se prezintă în Planul de Acţiune pentru Strămutare 
şi Relocare, document elaborat de RMGC şi aflat pe site-ul oficial al companiei. 
 
Deasemenea,societatea este în căutare de alternative pentru modificarea planului de dezvoltare a minei, 
astfel încât casele şi terenurile celor care doresc să-şi păstreze proprietăţile să nu fie afectate. În Raportul 
Studiului de Evaluarea a Impactului asupra Mediului, capitolul „Alternative”, se iau în considerare mai 
multe opţiuni, inclusiv în ceea ce priveşte amplasarea iazului de decantare într-o altă zonă decât Valea 
Corna. 
 
Desigur, la capătul acestui proces dificil, există posibilitatea ca un număr foarte mic de proprietari - poate 
doar câteva familii - să refuze să îşi vândă gospodăriile. În acest caz, este de competenţa autorităţilor 
române să decidă dacă vor face uz de instrumentele legale de care dispun, în vederea exproprierii 
proprietăţilor. Este necesar să se decidă dacă dorinţele unui număr restrâns de persoane, o mână de 
oameni doar, (care îşi exercită dreptul de veto deţinut de facto), pot să aibă întâietate în faţa voinţei 
majorităţii locuitorilor din zonă şi a intereselor mai largi de dezvoltare publică, ţinând cont de faptul că 
România va beneficia de investiţii în valoare de 2,5 miliarde $, majoritatea fiind folosiţi într-o regiune 
desemnată „zonă defavorizată”, caracterizată în prezent de o sărăcie cruntă. 
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. De asemenea, art. 1 din 
Legea nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de 
imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează ca 
“sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”. 
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0114 

Propunerea 

Minora, in varsta de 6 ani, face un comentariu referitor la copii din Rosiei Montane, care reprezinta 
viitorul acestei comune.  
Isi exprima dorinta de a bea lapte, nu cianura. Mentioneaza ca are 1 m patrat de pamant in Cetate si in 
Orlea si doreste sa stie cum vor fi exploatate carierele in aceste locatii? 

Soluţia de 
rezolvare 

Copiii din Roşia Montană se vor bucura de un viitor mult mai bun dacă părinţii lor nu vor mai trăi într-o 
comunitate cu o rată a şomajului de 70%, şi dacă nu vor mai avea de suferit efectele negative asupra 
sănătăţii, cauzate de poluarea istorică nesoluţionată. 
 
Persoanele care deţin 1 metru pătrat de teren - o suprafaţă atât de mică încât nu are decât o valoare 
simbolică - trebuie să îşi prezinte situaţia în faţa autorităţilor române şi să dovedească că argumentele lor 
sunt suficiente pentru a opri un proiect care va aduce României un beneficiu de 2,5 miliarde USD. 
 
În plus, în cazul în care petentul face dovada că deţine drept de proprietate asupra unei suprafeţe de teren 
de 1 m2, aflată în perimetrul licenţei de concesiune a exploatării miniere, deţinută de RMGC, titularul 
licenţei are dreptul legal, inclusiv pentru această bucată de teren, să dobândească drept de folosinţă asupra 
terenurilor necesare dezvoltării proiectului minier, în conformitate cu articolul 6 din Legea Minelor nr. 
85/2003. 
 
Cu siguranta, RMGC nu va exploata decat in momentul in care va obtine accesul la teren. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0115 

Propunerea 

Adreseaza urmatoarele intrebari, comentarii si observatii:  
Referitor la programul de stramutare, doreste  sa stie daca intentia RMGC este de a expropria biserici din 
Rosia Montana, intrucat Sfantul Sinod a declarat, pe 11 nov. 2003, ca bisericile si pamanturile lor nu sunt 
de vanzare. 

Soluţia de 
rezolvare 

După cum observă şi reclamantul, comentariile Sfântului Sinod datează din anul 2003. Pornind de la 
aceste observaţii, proiectul Roşia Montană a fost refăcut, în vederea reducerii impactului asupra bisericilor 
din comunitate. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. 
Strămutarea/reconstruirea, va avea loc ţinând seama de dorinţele credincioşilor, pe cheltuiala societăţii 
RMGC. Construirea de biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi 
în Piatra Albă, cu fonduri acordate de RMGC. 
 
Cert este că 98% dintre persoanele care locuiesc în partea de sat inclusă în zona industrială au făcut cerere 
să le fie evaluată proprietatea - un semn că se gândesc în mod serios să îşi vândă proprietăţile. Sperăm ca, 
în cazul în care comunitatea îşi exprimă acordul pentru proiectul Roşia Montană, conducerea bisericilor 
din localitate să ţină seama de dorinţele acesteia. Biserica a fost întotdeauna alături de credincioşi, prin 
slujbele religioase organizate şi sprijinul oferit. 
 
Mai mult, este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres 
exproprierea ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă 
asupra terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. Totodată, art. 1 
din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de 
imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează ca 
“sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”.  
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0120 

Propunerea 
Cum se poate realiza relocarea unei familii cu 450-550 de milioane oferite de Gold, cand la Cluj o 
garsoniera  costa intre 1,2 si 1,7 miliarde lei? 

Soluţia de 
rezolvare 

Metoda aleasă pentru stabilirea valorii proprietăţilor din Roşia Montană respectă recomandările Băncii 
Mondiale şi are la bază „valoarea de înlocuire” în aceleaşi condiţii. În acest scop, valoarea de înlocuire a fost 
stabilită pe baza evaluării pieţei imobiliare din 14 localităţi, pe o rază de 250 km în jurul comunei Roşia 
Montană, făcându-se o medie a costurilor de înlocuire observate. Oraşul Cluj, deşi aflat pe raza respectivă, 
ocupă primul loc pe lista localităţilor luate în considerare. Dacă se aşteaptă ca valoarea de înlocuire să se 
raporteze la piaţa imobiliară din Cluj, stabilirea unei medii nu ar mai avea sens. Urmând aceeaşi logică, nu 
ar fi fost echitabil şi corect ca valoarea de înlocuire să se stabilească pe baza preţurilor înregistrate în 
localitatea aflată pe ultimul loc al clasificării regionale - şi anume Zlatna. S-a considerat că cea mai corectă 
metodă de stabilire a „valorii de înlocuire” este de a face o medie între preţurile înregistrate în cele 14 pieţe 
imobiliare luate în considerare. Preţurile actuale pentru diferite categorii de case şi pământuri au fost 
stabilite ţinându-se seama de nivelul preţurilor din oraşul Alba Iulia. În ultimele 6 luni, preţurile au fost 
revizuite de două ori, în funcţie de rezultatele evaluării menţionate mai sus. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Abrud, 25.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0137 

Propunerea 
Este pentru investii in minerit, dar doreste ca acestea sa se faca in interesul statului roman, al 
comunitatilor locale, fara depopularea zonei si fara amputari sufletesti ale celor afectati. 

Soluţia de 
rezolvare 

Planul de dezvoltare a noii exploatări miniere se limitează doar la 4 dintre cele 16 sate care alcătuiesc 
comuna Roşia Montană. Astfel, Roşia Montană nu va fi depopulată, din contră, volumul investiţiei (care 
va crea 563 locuri de muncă directe şi aproximativ 6.000 locuri de muncă indirecte) va reprezenta un 
puternic catalizator economic într-o zonă care se confruntă în prezent cu o rată a şomajului foarte ridicată 
(peste 70%). 
 
Cât despre suferinţele persoanelor afectate, considerăm că Roşia Montană are şanse mult mai mari de a-şi 
construi un viitor dinamic dacă noua mină va deveni motorul economic al regiunii, dat fiind că, în absenţa 
proiectului, rata şomajului va depăşi 90%.  
 
Statul român, prin intermediul Minvest, este deja parte asociată la acest proiect de dezvoltare minieră, şi 
de asemenea va beneficia în mod considerabil de pe urma acestuia, datorită impozitelor pe care le aplică. 
Comunităţile locale vor cunoaşte o puternică dezvoltare, având în vedere oportunităţile economice care 
vor fi create în faza de exploatare a minei.  
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41 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Abrud, 25.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0139 

Propunerea Unde vor fi relocate cele 410 morminte din cimitirele afectate de exploatare? 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania este conştientă de faptul că aceasta este o problemă sensibilă pentru comunitate. Legislaţia 
românească stabileşte metodele acceptate privind exhumarea rămăşiţelor şi reînhumarea acestora [1], 
compania obligându-se să le respecte întocmai. În ceea ce priveşte numărul mormintelor, numai 410 din 
cele 1.905 existente în Roşia Montană vor fi afectate de proiectul minier, deoarece compania şi-a proiectat 
activitatea de exploatare minieră în aşa fel încât să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente, în 
măsura în care acest lucru este posibil. 
 
Mormintele vor fi strămutate ţinându-se cont de dorinţele familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC. 
Mormintele abandonate vor fi strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din partea companiei, în noul 
cimitir din Piatra Albă. 
 
Referinte: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul 

oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Abrud, 25.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0162 

Propunerea 
Face urmatoarele observatii si comentarii:  
Exista familii care nu doresc sa-si stramute locuintele si mormintele. 

Soluţia de 
rezolvare 

Proiectul nu a fost creat împotriva voinţei comunităţii, până la momentul de faţă fiind elaborat cu sprijinul 
acesteia. 
 
Programul de achiziţionare de proprietăţi, elaborat de companie în conformitate cu recomandările Băncii 
Mondiale, se bazează pe principiul vânzării-cumpărării liber consimţite, oferind posibilităţi de dezvoltare 
personală şi diverse programe de sprijin. În acest scop, RMGC a prevăzut pachete de compensare corecte 
pentru localnicii afectaţi de acest proiect, în deplin acord cu politicile Bancii Mondiale în domeniu, după 
cum se prezintă în Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare, document elaborat de RMGC şi aflat pe 
site-ul oficial al companiei. 
 
Deasemenea,societatea este în căutare de alternative în vederea modificării planului de dezvoltare a minei, 
astfel încât casele şi terenurile celor care doresc să-şi păstreze proprietăţile să nu fie afectate. 
 
Desigur, după toate aceste eforturi, s-ar putea ca un număr foarte mic de proprietari – poate doar câteva 
familii – să refuze să îşi vândă gospodăriile. În acest caz, este de competenţa autorităţilor române să decidă 
dacă vor face uz de instrumentele legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. 
Este necesar să se decidă dacă dorinţele unui număr restrâns de persoane, o mână de oameni doar, (care îşi 
exercită dreptul de veto deţinut de facto), pot să aibă întâietate în defavoarea voinţei majorităţii locuitorilor 
din zonă şi a intereselor mai largi de dezvoltare publică, ţinând cont de faptul că România va avea beneficii 
de 2,5 miliarde $, majoritatea într-o regiune desemnată „zonă defavorizată”, caracterizată în prezent de o 
sărăcie cruntă.  
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. 
 
De asemenea, art. 1 din Legea nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede 
că “exproprierea de imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege 
menţionează ca “sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor 
minerale utile”. 
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-un sat al cărui 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului - 70 %, care se va 
ridica la peste 90 % dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană va dispărea, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va menţine 
satul în viaţă, atât la propriu cât şi la figurat, şi va crea oportunităţi economice în regiune. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0191 

Propunerea 

Doreste sa stie cum va fi realizat proiectul, intrucat ata Sfantul Sinod al bisericii romane, cat si al tuturor 
Episcopiilor, romano-catolica, greco-catolica, unitariana si calvina, au decis ca nu isi vor vinde proprietatile, 
atata timp cat mai exista un enorias in Rosia Montana din religia respectiva. Se va face proiectul peste 
localnici? 

Soluţia de 
rezolvare 

Observaţiile venite din partea Sfântului Sinod şi a reprezentanţilor altor comunităţi religioase datează din 
2003. Pornind de la aceste observaţii, proiectul Roşia Montană a fost refăcut, în vederea reducerii 
impactului asupra bisericilor din comunitate. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Cert este că 98% dintre persoanele care locuiesc în partea de sat inclusă în zona industrială s-au înscris 
pentru a li se evalua proprietatea – un semn că se gândesc în mod serios să vândă aceste proprietăţi. 
Sperăm ca, în cazul în care comunitatea îşi exprimă acordul pentru proiectul Roşia Montană, conducerea 
bisericilor din localitate să ţină seama de dorinţele comunităţii. Biserica a fost întotdeauna alături de 
credincioşi, prin slujbele religioase organizate şi sprijinul oferit. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0199 

Propunerea Doreste sa i se respecte drepturile pentru ca nu vrea sa vanda si sa plece din Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

RMGC recunoaşte dreptul la proprietate al fiecărei persoane. 
 
Dobândirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării proiectului Roşia Montană este 
şi va fi realizată în conformitate cu modalităţile legale prevăzute de art. 6 din Legea Minelor nr. 85/2003, 
şi anume:  

„(i) vânzarea-cumpărarea, la preţul convenit de părţi;  
(ii) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia clădirilor pe 

terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenţiei 
dintre părti; 

(iii) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi; 
(iv) concesionarea terenurilor” etc. 

 
De asemenea, compania va căuta alternative pentru modificarea planului de dezvoltare a minei, astfel 
încât să permită petentului să îşi păstreze proprietatea neafectată de proiectul minier. 
 
În vederea realizării lucrărilor de construcţie şi de exploatare în cadrul Proiectului, RMGC are nevoie să se 
achiziţioneze teren în patru din cele 16 sate din comuna Roşia Montană. Prin urmare, regimul 
proprietăţilor, în cea mai mare parte a comunei, va rămâne neschimbat. 
 
În scopul cumpărării proprietăţilor necesare pentru dezvoltarea proiectului, compania a elaborat un 
program de achiziţii, în conformitate cu recomandările privind strămutarea şi relocarea populaţiei, 
elaborate de Banca Mondială. Abordarea RMGC, în această privinţă, se bazează pe principiul vânzării-
cumpărării liber consimţite. În acest scop, RMGC a prevăzut pachete de compensare corecte pentru 
localnicii afectaţi de proiect, în deplin acord cu politicile Bancii Mondiale în domeniu. Acestea sunt 
detaliate în Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare, document prezentat de RMGC şi aflat pe site-ul 
oficial al companiei. 
 
Dat fiind că proiectul minier se va dezvolta în etape, nu este necesar ca toate proprietăţile să fie 
achiziţionate de la început. Prin urmare, compania şi-a îndreptat atenţia asupra terenurilor necesare 
pentru construirea şi funcţionarea exploatării miniere în primii cinci ani. În prezent, compania deţine 
peste 56% din terenul necesar în faza de construcţie şi în primii cinci ani ai fazei de exploatare. 
 
La momentul de faţă, 98% din proprietarii terenurilor necesare implemetării proiectului, care încă nu au 
fost achiziţionate, au solicitat evaluarea proprietăţilor deţinute, ceea ce indică că se gândesc în mod serios 
să vândă. Această cifră, indică faptul că numărul proprietăţilor deţinute de persoane care se împotrivesc 
ideii de a vinde, este redus. 
 
Cu privire la această ultimă situaţie, unele din aceste proprietăţi sunt situate în zone care nu sunt necesare 
în faza de construcţie şi în etapa iniţială de exploatare. Prin urmare, pentru perioda imediat următoare, nu 
există motiv ca aceşti proprietari să constituie impedimente în calea dezvoltării proiectului minier, ei fiind 
liberi să trăiască aşa cum doresc. 
 
În privinţa numărului şi mai mic de case situate în zonele destinate lucrărilor de construcţie şi de 
exploatare iniţială, compania va căuta soluţii pentru modificarea planului de dezvoltare a minei, astfel 



încât casele şi terenurile celor care doresc să-şi păstreze proprietăţile să nu fie afectate. 
 
Desigur, după toate aceste eforturi, s-ar putea ca un număr foarte mic de proprietari– poate doar câteva 
familii – să refuze să îşi vândă gospodăriile. În acest caz, este de competenţa autorităţilor române să decidă 
dacă vor face uz de instrumentele legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. 
 
Este necesar să se decidă dacă dorinţele unui număr restrâns de persoane, o mână de oameni doar, (care îşi 
exercită dreptul de veto deţinut de facto), pot să aibă întâietate în faţa voinţei majorităţii locuitorilor din 
zonă şi a intereselor mai largi de dezvoltare publică, ţinând cont de faptul că România va beneficia de 
investiţii în valoare de 2,5 miliarde $, majoritatea într-o regiune desemnată „zonă defavorizată”, 
caracterizată în prezent de o sărăcie cruntă. 
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. De asemenea, art. 1 din 
Legea nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de 
imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează ca 
“sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”.  
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0202 

Propunerea 
Pentru a putea realiza proiectul RMGC trebuie sa fie proprietar pe 100% din teren, dar in prezent nu 
detine decat 17% din pamantul din Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că RMGC trebuie să dobândească drept de folosinţă asupra totalităţii terenurilor destinate 
dezvoltării proiectului minier, situate în 4 din cele 16 sate din comuna Roşia Montană. 
 
Acest lucru, nu înseamnă însă, că RMGC trebuie să deţină 100% din terenurile necesare dezvoltării 
proiectului, ci că trebuie să dobândească drept de folosinţă asupra acestor suprafeţe, prin oricare din 
metodele prevăzute la articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003, şi anume:  

„(i) vânzarea-cumpărarea, la preţul convenit de părţi; 
(ii) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia clădirilor pe 

terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenţiei dintre părţi;  
(iii) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi; 
(iv) concesionarea terenurilor” etc. 

 
Mai mult, nu este necesar ca RMGC să dobândească drept de folosinţă asupra totalităţii terenurilor înainte 
de începerea lucrărilor. În prezent, RMGC deţine peste 56% din suprafaţa necesară în faza de construcţie şi 
pentru primii cinci ani de funcţionare. Programul de achiziţionare de terenuri a fost elaborat în 
conformitate cu recomandările Băncii Mondiale.  
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0209 

Propunerea 
Face urmatoarele observatii si comentarii: 
Compania sustine ca modificarea planului de urbanism din anul 2000 afecteaza numai 25% din Rosia 
Montana, dar acest 25% este exact procentul care apartine de drept membrilor Asociatiei Alburnus Maior. 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu există nici o legătură între procentul de 25% din locuitorii Roşiei Montane – reprezentând 4 din cele 16 
sate – care vor fi afectaţi de Proiectul Roşia Montană şi proprietăţile deţinute de susţinătorii organizaţiei 
Alburnus Maior. 
 
Modificarea planurilor de urbanism nu are nici o legătură cu susţinătorii Alburnus Maior sau cu alţi 
locuitori din zonă, aceasta fiind o cerinţă legală obligatorie, în conformitate cu: 

(i) articolul 6 alineatul 1 din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism - “Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele 
decât cele industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate 
conform legii, care conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă” şi; 

(ii) articolul 41, alineatul 2 din Legea Minelor nr. 85/2003 -„ consiliile judeţene şi consiliile 
locale vor modifica şi/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile 
urbanistice generale existente, pentru a permite executarea tuturor operaţiunilor necesare 
desfăşurării activităţilor miniere concesionate”. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0219 

Propunerea 

Adreseaza urmatoarele observatii, comentarii si intrebari: 
Cati oameni stau deocamdata in Piatra Alba, avand in vedere ca procesul de relocare si stramutare a 
inceput in 2002? Vorbitoarea afirma ca nimeni nu a optat pentru stramutare desi compania sustine ca 20 
de familii s-au inscris in program, ceea ce nu apare in raportul la studiul de evaluare. 

Soluţia de 
rezolvare 

Ridicarea noii aşezări Piatra Albă este programată să înceapă în vara anului 2007, data exactă depinzând de 
aprobările necesare din partea autorităţilor locale din Roşia Montană. Până acum, 30 de familii s-au arătat 
interesate să se mute în Piatra Albă (15 au semnat deja contractele în formă finală), dar numărul acestora 
va creşte pe măsură ce se apropie data începerii construcţiei. Aşezarea va cuprinde dotări moderne 
(inclusiv o şcoală nouă, dispensar, magazine, primărie şi zone de agrement) şi va fi construită în stil 
tradiţional. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0220 

Propunerea 
Ce va face compania cu restul persoanelor: adica 20 de persoane vor sa plece in Piatra Alba si restul, pana 
la 2158, ce vor face? Rosia Montana va ramane fara locuitori. 

Soluţia de 
rezolvare 

Noua mină va afecta 4 din cele 16 sate din comuna Roşia Montană, aşadar afirmaţia că în comună nu va 
mai rămâne nici un locuitor nu este corectă – populaţia din Roşia Montană se ridică actualmente la 3.900 
locuitori. 
 
În Piatra Albă vor locui mult mai multe persoane decât micul număr de familii (aproximativ 30) care şi-au 
exprimat până acum dorinţa de a se muta acolo. 
 
De asemenea, locuitorii din Zona Protejată Istorică au cerut companiei ca aceasta să le cumpere 
proprietăţile, ceea ce presupune un important efort financiar, care nu este necesar pentru dezvoltarea 
proiectului. 
 
Începerea lucrărilor la exploatarea minieră propusă de RMGC va duce la crearea de locuri de muncă directe 
şi indirecte în regiune, generând un mare aflux de persoane în zonă. Astfel, situaţia se va modifica radical, 
punându-se capăt depopulării şi declinului înregistrat în zonă în ultimii zece ani. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

88 

Nr. de identificare MMDD pentru 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0221 

Propunerea 

Planul de management al comunitatii nu ia in considerare faptul ca  populatia nu doreste sa locuiasca in 
Piatra Alba si este intocmit fara niciun suport. Populatia care a hotarat sa-si vanda proprietatile a luat bani 
si a plecat cat mai departe de Rosia Montana, ceea ce pune un semn de intrebare foarte mare asupra 
proiectului. 

Soluţia de 
rezolvare 

După cum se prevede în Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare, locuitorii din Rosia Montană 
care îşi vând proprietăţile sunt liberi să se mute oriunde doresc, sau să se stabilească în apropierea fostelor 
locuinţe. Ridicarea localităţii Piatra Albă, care va începe în vara anului 2007, va spori numărul 
alternativelor de relocare deja existente (în număr de 30, până în prezent). Au existat mai multe opţiuni de 
amplasare a noii comunităţi, propunerea aleasă făcând obiectul unui studiu aprofundat şi al unei 
consultări cu autorităţile locale şi cu reprezentanţi ai comunităţii 
 
Locuitorii din Roşia Montană care şi-au vândut casele companiei, s-au mutat din mai multe motive, 
inclusiv pentru a fi mai aproape de rude sau pentru a căuta noi oportunităţi, în diferite oraşe, fiecare după 
propriile preferinţe. Este nedrept să se afirme că decizia acestor locuitori pune la îndoială proiectul minier, 
mai ales având în vedere că exploatarea minieră propusă de RMGC respectă sau chiar depăşeşte 
standardele UE şi cele mai bune practici internaţionale. 
 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că 12 din cele 16 sate din comuna Roşia Montană nu vor fi 
afectate de proiect, iar cei care rămân în zonă vor avea şanse mari să profite de avantajele oferite de noua 
exploatare minieră. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Zlatna, 02.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0321 

Propunerea 

Conform planului de stramutare si relocare (Capitolul 3.52 - 3.59) nu se va recurge la expropriere decat 
daca nu se va ajunge la o intelegere amiabila cu proprietarii. Doresta sa stie daca RMGC se substituie 
Guvernului sau are oameni in Guvern si daca considera ca o afacere privata cu beneficii imense pentru altii 
este de utilitate publica? 

Soluţia de 
rezolvare 

Pentru a plasa discuţia într-un context mai larg, trebuie să menţionăm că lucrările necesare în faza de 
construcţie şi de exploatare a Proiectului necesită achiziţionarea de terenuri în patru din cele 16 sate din 
comuna Roşia Montană. Prin urmare, regimul proprietăţii, în cea mai mare parte a comunei, va rămâne 
neschimbat. 
 
În scopul cumpărării proprietăţilor necesare pentru dezvoltarea proiectului, compania a elaborat un 
program de achiziţii, în conformitate cu recomandările privind strămutarea şi relocarea populaţiei, 
elaborate de Banca Mondială. Abordarea RMGC, în această privinţă, se bazează pe principiul vânzării-
cumpărării liber consimţite. În acest scop, RMGC a prevăzut pachete de compensare corecte pentru 
localnicii afectaţi de proiect, în deplin acord cu politicile Bancii Mondiale în domeniu. 
 
Dat fiind că proiectul minier se va dezvolta în etape, nu este necesar ca toate proprietăţile să fie 
achiziţionate de la început. Prin urmare, compania şi-a îndreptat atenţia asupra terenurilor necesare 
pentru construirea şi funcţionarea minei în primii cinci ani. În prezent, compania deţine peste 56% din 
terenul necesar în faza de construcţie şi în primii cinci ani ai fazei de exploatare. 
 
Un procent de 98% din proprietarii de terenuri necesare şi încă neachiziţionate au solicitat evaluarea 
bunurilor, ceea ce indică că se gândesc în mod serios să vândă aceste proprietăţi. Din datele obţinute în 
urma evaluării, rezultă că există un număr redus de proprietari care s-ar putea dovedi refractari la ideea de 
a-şi vinde gospodăriile. 
 
Cu privire la această ultimă situaţie, unele proprietăţi sunt situate în zone care nu sunt necesare în faza de 
construcţie şi în etapa iniţială de exploatare. Prin urmare, pentru perioda imediat următoare, nu există 
motiv ca aceşti proprietari să constituie impedimente în calea dezvoltării proiectului minier, ei fiind liberi 
să trăiască aşa cum doresc. 
 
În privinţa numărului şi mai mic de case situate în zonele destinate lucrărilor de construcţie şi de 
exploatare iniţială, compania va căuta soluţii pentru modificarea planului de dezvoltare a minei, astfel 
încât casele şi terenurile celor care doresc să-şi păstreze proprietăţile să nu fie afectate. 
 
Desigur, după toate aceste eforturi, s-ar putea ca un număr foarte mic de proprietari – poate doar câteva 
familii – să refuze să îşi vândă gospodăriile. În acest caz, este de competenţa autorităţilor române să decidă 
dacă vor face uz de instrumentele legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. 
Este necesar să se decidă dacă dorinţele unui număr restrâns de persoane, o mână de oameni doar, (care îşi 
exercită dreptul de veto deţinut de facto), pot să aibă întâietate în defavoarea voinţei majorităţii locuitorilor 
din zonă şi a intereselor mai largi de dezvoltare publică, ţinând cont de faptul că România va avea un 
beneficiu de 2,5 miliarde $, majoritatea fiind folosiţi într-o regiune desemnată „zonă defavorizată”, 
caracterizată în prezent de o sărăcie cruntă.  
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. De asemenea, art. 1 din 
Legea nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de 



imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează că 
“sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”.  
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Zlatna, 02.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0336 

Propunerea 
Doreste sa stie daca exista vreo procedura de urmat pentru cineva care nu are proprietati in Rosia 
Montana dar doreste sa isi construiasca o casa in zona Piatra Alba. 

Soluţia de 
rezolvare 

Persoanele interesate să-şi construiască o casă în Piatra Albă trebuie să ia legătura cu administraţia locală 
din Roşia Montană, în vederea aprobării unei cereri de cumpărare de teren şi să primească autorizaţia de 
construire. Compania se ocupă cu proiectarea şi construirea zonelor publice din Piatra Albă, iar autorităţile 
locale române stabilesc modalitatea prin care persoanele private pot cumpăra teren şi pot construi pe 
teritoriul localităţii respective. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0365 

Propunerea 
Sunt familii care nu sunt de acord cu stramutarea din Rosia Montana si sustin va nu vor fi niciodata. Ce se 
va intampla cu proiectul, in aceasta situatie? 

Soluţia de 
rezolvare 

Proiectul nu a fost creat împotriva voinţei comunităţii, până în momentul de faţă fiind elaborat cu 
sprijinul acesteia. 
 
Procesul de achiziţionare de terenuri aflate în proprietate privată, necesare dezvoltării proiectului minier, 
are în vedere o abordare bazată pe principiul vânzării-cumpărării liber consimţite. În acest scop, RMGC a 
prevăzut pachete de compensare corecte pentru localnicii afectaţi de proiect, în deplin acord cu politicile 
Băncii Mondiale în domeniu. Acestea sunt detaliate în Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare, 
document elaborat de RMGC şi aflat pe site-ul oficial al companiei. 
 
Dat fiind că proiectul minier se va dezvolta în etape, nu este necesar ca toate proprietăţile să fie 
achiziţionate de la început. Prin urmare, compania şi-a îndreptat atenţia asupra terenurilor necesare 
pentru construirea şi funcţionarea minei în primii cinci ani. 
 
În privinţa numărului şi mai mic de case situate în zonele destinate lucrărilor de construcţie şi de 
exploatare iniţială, compania va căuta soluţii pentru modificarea planului de dezvoltare a minei, astfel 
încât casele şi terenurile celor care doresc să-şi păstreze proprietăţile să nu fie afectate. 
 
Desigur, după toate aceste eforturi, s-ar putea ca un număr foarte mic de proprietari – poate doar câteva 
familii – să refuze să îşi vândă gospodăriile. În acest caz, este de competenţa autorităţilor române să decidă 
dacă vor face uz de instrumentele legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. 
Este necesar să se decidă dacă dorinţele unui număr restrâns de persoane, o mână de oameni doar, (care îşi 
exercită dreptul de veto deţinut de facto), pot să aibă întâietate în defavoarea voinţei majorităţii locuitorilor 
din zonă şi a intereselor mai largi de dezvoltare publică, ţinând cont de faptul că România va avea beneficii 
de 2,5 miliarde $, majoritatea într-o regiune desemnată „zonă defavorizată”, caracterizată în prezent de o 
sărăcie cruntă.  
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. De asemenea, art. 1 din 
Legea nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de 
imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează ca 
“sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”.  
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

197 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0394 

Propunerea 
Suprafata pe care se va realiza proiectul apartine domeniului public sau privat al comunei Rosia Montana 
si al locuitorilor acesteia? 

Soluţia de 
rezolvare 

În conformitate cu legislaţia românească, dreptul de folosinţă pentru construirea noii mine trebuie 
dobândit de la deţinătorii proprietăţii. Aceste drepturi sunt în curs de a fi obţinute prin intermediul 
Planului de Acţiune pentru Stămutare şi Relocare (PASR), elaborat în conformitate cu recomandările 
Băncii Mondiale.  
 
Unele terenuri necesare proiectului se află în proprietatea autorităţilor locale, fie că e vorba de terenuri de 
interes public sau privat, iar altele sunt deţinute de persoane private. Mai există şi alţi proprietari, precum 
societăţile comerciale Remin Baia Mare, Minvest Deva, Public Mail Service, etc. 
 
Articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede diferite modalităţi legale de obţinere a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării proiectelor miniere, atât din domeniul public cât şi din cel 
privat, şi anume: 

„(i) vânzarea-cumpărarea, la preţul convenit de părţi;  
(ii) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia clădirilor 

pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenţiei 
dintre părti;  

(iii) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi; 
(iv) concesionarea terenurilor”, etc. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0427 

Propunerea Considera ca impactarea bisericilor inseamna, de fapt, distrugerea bisericilor prin relocare. 

Soluţia de 
rezolvare 

Contrar celor susţinute de opozanţii proiectului, nimeni nu vrea să distrugă bisericile din Roşia Montană. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-o localitate a cărui 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului - 70 %, care se va 
ridica la peste 90 % dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană va dispărea, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate miniere abandonate din România. Astfel, Proiectul Roşia 
Montană va menţine comunitatea în viaţă, la propriu şi la figurat, şi va crea oportunităţi economice în 
regiune. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

221 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0449 

Propunerea Daca RMGC ajuta la mutarea a 2000 de oameni din Rosia Montana, pentru cine se mai face proiectul? 

Soluţia de 
rezolvare 

Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare, a fost elaborat de RMGC în scopul relocării şi/sau 
strămutării locuitorilor din zona afectată de proiect, care se limitează la 4 din cele 16 sate din comuna 
Roşia Montană. Proiectul minier propus de RMGC oferă noi oportunităţi de locuri de muncă, precum şi 
alte beneficii persoanelor care rămân să locuiască în Roşia Montană şi în zonele din împrejurimi, precum şi 
celor care se vor muta la Piatra Albă. 
 
Acest proiect oferă generaţiilor viitoare nu numai locuri de muncă, dar şi un mediu înconjurător mai curat, 
oportunităţi de dezvoltare personală, sprijin pentru micii întreprinzători şi susţinere pentru dezvoltarea 
uneia dintre cele mai puţin dezvoltate zone din România. Aşadar, afirmaţia că satul va rămâne fără 
locuitori nu este corectă - Roşia Montană având o populaţie de 3.900 locuitori. 
 
Persoanele care locuiesc în Zona Protejată Istorică din Roşia Montană au cerut companiei să le cumpere 
proprietăţile, ceea ce presupune un important efort financiar, fără ca acest lucru să fi fost necesar pentru 
dezvoltarea proiectului. De asemenea, în Piatra Albă vor locui mult mai multe persoane decât micul număr 
de familii (30) care şi-au exprimat până acum dorinţa de a se muta acolo.  
 
Începerea lucrărilor la exploatare minieră propusă de RMGC va duce la crearea de locuri de muncă directe 
şi indirecte în regiune, generând un mare aflux de persoane în zonă. Astfel, situaţia se va modifica radical, 
punându-se capăt depopulării şi declinului înregistrat în zonă în ultimii zece ani 
 
Prin construirea aşezării de la Piatra Albă, vom oferi un standard de viaţă mai ridicat şi, de asemenea, 
servicii culturale şi sociale de calitate. Zona centrală va cuprinde clădiri de interes public: primărie, poliţie, 
poştă, bancă, biserică, şcoală, grădiniţă, centru cultural, muzeu, centru medical, farmacie, spaţii comerciale, 
spaţii de recreere şi divertisment, sau spaţii destinate dezvoltării turistice: han, hotel, spaţiu pentru 
organizarea de târguri, teren de sport, sală de gimnastică, patinoar, teren de fotbal, parc, locuri de joacă 
pentru copii. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0473 

Propunerea Ce se intelege prin afectarea directa sau indirecta? 

Soluţia de 
rezolvare 

Raportul asupra Studiului de Impact asupra Mediului, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului 
nr. 863/2002-Anexa II “Ghid Metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a 
raportului la studiul de evaluare” - Partea II “Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului”, răspunde în detaliu la această întrebare, evaluând atât impacturile directe, cât şi cele indirecte. 
 
În acest sens, vă rugăm să consultaţi Raportul asupra Studiului de Impact asupra Mediului, Capitolul 4-
Impactul potenţial, unde sunt evaluate impacturile privind: Apa-Subcapitolul 4.1; Aerul-Subcapitolul 4.2; 
Zgomotul şi vibraţiile-Subcapitolul 4.3; Solul-Subcapitolul 4.4; Geologia subsolului-Subcapitolul 4.5; 
Biodiversitatea-Subcapitolul 4.6; Peisajul-Subcapitolul 4.7, Mediul economic şi social-Subcapitolul 4.8; 
Condiţiile culturale şi etnice, patrimonial cultural-Subcapitolul 4.9 şi Transporturile-Subcapitolul 4.10. 
 
Fiecare din aceste subcapitole conţine o prezentare a impacturilor potenţiale (directe şi indirecte), a 
acţiunilor de atenuare a acestora, cât şi planurile de management corespunzătoare. De exemplu, 
impacturile socio-economice, generate de proiect, sunt împărţite în două categorii: 
1. Impacturi directe- impacturi socio-economice legate de achiziţionarea de pământuri (strămutare 

din punct de vedere fizic şi economic), aspect care este tratat în Planul de Strămutare şi Relocare 
(PASR); 

2. Impacturi indirecte: impacturi socio-economice care nu sunt cauzate de achiziţionarea de 
pământuri, aspect tratat în Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0474 

Propunerea 
O biserica va fi afecta direct sau indirect daca preotii sau comunitatea nu vor fi de acord cu mutarea ei? 
Turistii care vor vizita o biserica dintr-un lac de cianura vor fi afectati direct sau indirect in timp ce vor 
traversa inot acest lac. 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu vor exista lacuri de cianură în Roşia Montană, prin urmare petentul nu trebuie să se teamă pentru 
sănătatea sa sau a altor persoane care pătrund în zona de impact, de-a lungul duratei de viaţă a proiectului. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-o localitate a cărui 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului - 70 %, care se va 
ridica la peste 90 % dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană va dispărea, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va menţine 
comunitatea în viaţă şi va crea oportunităţi economice în regiune.  
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0531 

Propunerea 
Titularul trebuie sa cumpere si terenurile pe care se va dezvolta proiectul, nu numai casele. Cat din acest 
teren apartine companiei? 

Soluţia de 
rezolvare 

Petentul are dreptate când spune că RMGC trebuie să cumpere atât casele cât şi pământul. În conformitate 
cu recomandările Băncii Mondiale, RMGC este în plin proces de achiziţionare a terenului necesar 
construirii şi funcţionării exploatării miniere. 
 
Acest lucru nu înseamnă, însă, că RMGC trebuie să deţină 100% din terenurile necesare dezvoltării 
proiectului, ci că trebuie să dobândească drept de folosinţă asupra acestor suprafeţe, prin oricare din 
metodele prevăzute la articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003, şi anume:  

„(i) vânzarea-cumpărarea, la preţul convenit de părţi;  
(ii) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia clădirilor pe 

terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenţiei dintre părti;  
(iii) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi;,  
(iv) concesionarea terenurilor”, etc. 

 
În prezent, peste 56% din numărul total de proprietăţi şi mai bine de 60% din suprafaţa totală necesară în 
faza de construcţie şi de exploatare a proiectului au fost achiziţionate deja. Petentul poate monitoriza noile 
achiziţii de proprietăţi pe care compania le va face în viitor, urmărind rapoartele trimestriale care sunt 
publicate pe website-ul societăţii. 
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262 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0544 

Propunerea 
Face urmatoarele observatii si comentarii: 
Compania trebuie sa realizeze 4 cariere: Carnic, Orlea, Jig si Cetate, dar vorbitorul detine Carnicul si 3 ha 
de teren din Orlea, motiv pentru care compania trebuie sa refaca proiectul si sa reia dezbaterile publice. 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că RMGC trebuie să achiziţioneze terenul necesar exploatării celor 4 cariere. 
 
Totuşi, acest aspect a fost luat în considerare în faza de proiectare, astfel încât proiectul nostru multianual 
nu necesită achiziţionarea întregii suprafeţe de la început. Întrucât proiectul elaborat a anticipat aceste 
aspecte, nu este nevoie să fie refăcut şi nici să se reia procesul de consultare a opiniei publice.  
 
Nu este posibil ca persoana care a făcut acest comentariu să deţină în proprietate zona Cârnic, deoarece 
RMGC a obţinut deja drept de folosinţă asupra acestor terenuri de la proprietarii înregistraţi în cartea 
funciară. 
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272 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0576 

Propunerea 

Face comentarii cu privire la stramutare si afirma ca nu se va muta din Rosia Montana, locul in care s-a 
nascut. Nu va parasi mormintele unicului sau copil - mort la varsta de 18 ani - si a sotului sau, nu va parasi 
mormintele fratilor, parintilor si bunicilor. Nu vrea si nu accepta sa fie mutati cu mormintele nicaieri si 
doreste sa ramana pe veci acolo unde sunt inmormantati. 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania o cunoaşte pe petentă, ca fiind o femeie care locuieşte în Zona Protejată Istorică, respectată ca 
atare prin proiect. Mormintele membrilor familiei sale se află, de asemenea, în zona protejată. Prin 
urmare, nu este nevoie ca această persoană să-şi părăsească locuinţa sau ca mormintele să fie strămutate. 
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279 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0595 

Propunerea 

Face urmatoarele comentarii: 
Nu este impotriva proiectelor benefice omului, dar este impotriva stramutarii. Subliniaza ca nu poate sa-si 
parasesca gospodaria si nu poate sa participe la daramarea bisericii, a mormintelor parintilor si a mosilor si 
stramosilor. Mentioneaza ca este crestin convins si nu poate participa la daramarea muntilor, creatia lui 
Dumnezeu! 
 

Soluţia de 
rezolvare 

Afirmaţia de la începutul acestui comentariu este deosebit de relevantă: evaluând nevoile de dezvoltare a 
zonei, petentul afirmă că nu se opune proiectului minier propus de companie, deşi în ceea ce-l priveşte, nu 
i-ar plăcea să părăsească zona. 
 
Strategia de achiziţionare de proprietăţi, elaborată de companie, a luat în considerare acest tip de abordare 
şi de atitudine, oferind: 

- oportunităţi de dezvoltare personală; 
- compensaţii şi sprijin financiar pentru micii întreprinzători; 
- pregătire profesională şi posibilitatea formării unei cariere profesionale; 
- compensaţii în vederea refacerii gospodăriilor, inclusiv costuri de refacere a terenurilor şi 

compensanţii pentru posibilele recolte pierdute; 
- burse; 
- alternative de strămutare atât în zona rurală (Piatra Albă – Roşia Montană), cât şi în zona urbană 

(Dealul Furcilor - Alba Iulia); 
- în cazul relocării/strămutării, sprijin în căutarea de noi locuinţe, îndeplinirea formalităţilor de 

înregistrare, asistenţă medicală, sprijin în căutarea de locuri de muncă şi cursuri de formare 
profesională, sprijin pentru realizarea de investiţii şi de conturi de mici economii. 

 
Nu se poate spune că proiectul nu respectă morala creştină, atâta timp cât principiul său de bază este cel de 
minerit responsabil. Considerăm că exploatarea resurselor nu reprezintă un act împotriva lui Dumnezeu 
dacă este realizată într-o manieră responsabilă. Acest proiect oferă generaţiilor viitoare nu numai locuri de 
muncă, ci şi un mediu înconjurător mai curat, posibilităţi de dezvoltare personală, asistenţă pentru micii 
întreprinzători, sprijin pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai dezavantajate zone din România.  
 
Cu privire la îngrijorările de ordin religios, exprimate de petent, trebuie remarcat faptul că mineritul a fost 
practicat de generaţii întregi de români cu credinţă în Dumnezeu, iar târnăcopul minerului apare pe multe 
cruci din cimitirele rurale româneşti. Şi, în ciuda afirmaţiilor celor care se opun proiectului minier, nimeni 
nu doreşte să distrugă biserici sau cimitire.  
 
În ceea ce priveşte mormintele, marea majoritate a celor 1.905 existente în Roşia Montană nu vor fi 
afectate, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa fel încât, în măsura 
posibilului, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Cu toate acestea, 410 morminte trebuie 
să fie strămutate de-a lungul perioadei de dezvoltare a proiectului. Reînhumările se vor face la cererea 
familiilor, pe cheltuiala RMGC, în deplină conformitate cu legislaţia românească cu privire la reînhumări 
[1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi consideraţie. Mormintele abandonate vor fi de 
asemenea, strămutate de către companie, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Două din cele 10 biserici din Roşia Montană trebuie să fie mutate conform planului de dezvoltare minieră. 
Aceste biserici vor fi strămutate în conformitate cu dorinţele enoriaşilor, pe cheltuiala RMGC. Construirea 
de biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 



fonduri acordate de RMGC. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-o localitate a cărui 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului - 70 %, care se va 
ridica la peste 90 % dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană va dispărea, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va menţine 
comunitatea în viaţă, la propriu şi la figurat şi va crea oportunităţi economice în regiune, iar acest lucru nu 
înseamnă că locuitorii din zonă vor fi obligaţi să renunţe la tradiţiile şi valorile lor spirituale. 
 
Referinte: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul 

oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial, Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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292 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Turda, 09.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0620 

Propunerea Cum se poate trece asa usor peste parerea bisericii care, asa cum se stie, nu este de acord cu stramutarea? 

Soluţia de 
rezolvare 

Comentariile Sfântului Sinod datează din 2003. Pornind de la aceste observaţii, proiectul Roşia Montană a 
fost refăcut, în vederea reducerii impactului asupra bisericilor din comunitate. 
 
Ca urmare, numai 2 dintre cele 10 biserici din Roşia Montană trebuie strămutate conform planului de 
dezvoltare minieră. Bisericile vor fi strămutate /reconstruite ţinându-se seama de dorinţele credincioşilor 
şi pe cheltuiala companiei RMGC. Construirea de biserici reprezintă un element central al procesului de 
creare a noii comunităţi de la Piatra Albă, cu fonduri acordate de RMGC. 
 
Cert este că 98% dintre persoanele care locuiesc în partea din localitate inclusă în zona industrială au făcut 
cerere să le fie evaluată proprietatea – un semn că se gândesc în mod serios să îşi vândă proprietăţile. 
Sperăm ca, în cazul în care comunitatea îşi exprimă acordul pentru proiectul Roşia Montană, conducerea 
bisericilor din localitate să ţină seama de preferinţele credincioşilor. 
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292 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Turda, 09.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0621 

Propunerea 
De ce nu a cumparat RMGC case in zona protejata, care nu vor fi impactate de proiect: este vorba de casele 
de patrimoniu si de alte case? Ele se gasesc in stare foarta preasta din cauza activitatii desfasurate de 
companie in zona. 

Soluţia de 
rezolvare 

În urma consultării opiniei publice, compania a cumpărat multe case în zona protejată, deşi aceste 
proprietăţi nu vor fi afectate de proiectul minier propus. Oamenii care trăiesc în această parte a satului au 
cerut să li se ofere posibilitatea să-şi vândă proprietăţile companiei. Printre achiziţiile realizate de 
companie, se numără şi case monument istoric, aflate în momentul cumpărării într-o stare proastă de 
conservare. 
 
Starea actuală a caselor din localitate nu se datorează activităţilor companiei, ci, mai degrabă, declinului 
economic înregistrat în zona Roşia Montană. Compania întocmeşte un plan de urbanism zonal pentru 
centrul istoric din Roşia Montană, care prezintă în detaliu lucrările de restaurare necesare pentru fiecare 
casă declarată monument istoric - lucrări care vor fi executate de companie. La momentul de faţă se 
lucrează deja în vederea restaurării a 11 asemenea case. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Turda, 09.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0632 

Propunerea 
Care este suprafata destinata agriculturii din zona Piatra Alba, precum si raportul dintre aceasta suprafata 
si actuala suprafata agricola - unde este mentionata in EIA, la ce pagina, si daca nu se mentioneaza de ce? 

Soluţia de 
rezolvare 

În conformitate cu prevederile legale, publicul interesat poate prezenta propuneri bine argumentate cu 
privire la procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Articolul 44, alineatul (2) din Ordinul nr. 
860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu 
prevede următoarele: pe baza rezultatelor dezbaterii publice, titularul proiectului pregăteşte o evaluare a 
propunerilor motivate ale publicului, conţinând soluţii de rezolvare a problemelor semnalate, pe care o 
înaintează autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, conform formularului prezentat în 
anexa nr. IV.2. 
 
Această întrebare, adresată în cadrul dezbaterilor publice, nu face referire la un aspect supus procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, ci solicită informaţii cu privire la localitatea în curs de construire de 
la Piatra Albă, destinată relocării persoanelor afectate de proiect, informaţii care nu sunt prevăzute a fi 
incluse în Raportul la Studiul de Impact asupra Mediului. 
 
Cu toate acestea, dat fiind că RMGC şi-a exprimat disponibilitatea de a discuta orice problemă relevantă 
pentru proiectul propus, vă aducem la cunoştinţă următoarele: proiectul aşezării de la Piatra Albă include 
60 de hectare de teren pentru activităţi agricole, în afară de cele 58 de hectare din zona PUZ. Mai mult, în 
spiritul tradiţiei locului, fiecare gospodărie include, pe lângă bucata de teren destinată locuinţei şi o mică 
parcelă agricolă. Persoanele interesate să locuiască în Piatra Albă pot, de asemenea, să solicite acordarea 
unei suprafeţe de teren agricol. Cele 60 de hectare (chiar mai multe, dacă este nevoie) fac parte dintr-un 
acord cu administraţia locală din Roşia Montană, tocmai pentru a răspunde acestui tip de solicitări. 
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298 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Turda, 09.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0637 

Propunerea 

Cate hectare a cumparat pana in prezent compania, in afara de cele 48% pe care le detine compania, din 
suprafata totala care este necesara pentru realizarea intregului proiect, excluzand zona protejata?  Cate 
hectare are RMGC din cele 1248 de care are nevoie pentru proiect? Unde este mentionat in EIM acest 
lucru si daca nu este mentionat, de ce? 

Soluţia de 
rezolvare 

Până în momentul de faţă, compania a achiziţionat peste 56% din proprietăţile necesare în faza de 
construcţie şi în primii cinci ani de exploatare. Deoarece acest procent se modifică în timp, el apare în 
rapoartele trimestriale ale companiei, publicate pe site-ul oficial al companiei, şi nu în Raportul asupra 
Evaluării Impactului asupra Mediului (EIM). 
 
Ordinul nr. 863/2002-Anexa II “Ghid Metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de 
realizare a raportului la studiul de evaluare”- Partea II “Structura raportului la studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului”, care stabileşte structura şi conţinutul raportului EIM, nu prevede includerea 
unor astfel de informaţii în raportul EIM. 
 
Este de menţionat faptul că RMGC nu trebuie să deţină 100% din terenurile necesare dezvoltării 
proiectului, ci că trebuie să dobândească drept de folosinţă asupra acestor suprafeţe, prin oricare din 
metodele prevăzute la articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003, şi anume:  

„(i) vânzarea-cumpărarea, la preţul convenit de părţi;  
(ii) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia clădirilor pe 

terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenţiei dintre părti;  
(iii) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi; 
(iv) concesionarea terenurilor” etc. 

 
În total, compania a cumpărat peste 60% din terenul de care are nevoie în acest sens. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0696 

Propunerea 
Cele 4 biserici care trebuie stramutate trebuie duse asa cum sunt, nu construite cazemate din blocuri de 
beton. 

Soluţia de 
rezolvare 

Doar două biserici – nu patru – trebuie să fie strămutate. Celelalte două sunt case de rugăciune. Ele vor fi 
reconstruite/refăcute conform dorinţelor credincioşilor, cu maxim de respect şi consideraţie. De 
asemenea, dorim să subliniem faptul că proiectul a fost conceput şi refăcut pentru a ne asigura că nici una 
din cele 41 de clădiri cu valoare de monument istoric din Roşia Montană nu va fi afectată. În cazul în care 
bisericile vor fi reconstruite, vor fi folosite tehnici de construcţie şi materiale specifice locului. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0716 

Propunerea 
Ar prefera sa plece din zona in schimbul unei despagubiri de la companie, decat sa fie afectata de poluare si 
sa sufere din cauza proiectului. 

Soluţia de 
rezolvare 

Orice persoană care locuieşte în Roşia Montană şi care îndeplineşte condiţiile necesare poate să-şi vândă 
proprietatea companiei RMGC. 
 
În dobândirea terenurilor proprietate privată necesare dezvoltării proiectului Minier Roşia Montană, 
abordarea RMGC s-a bazat în primul rând pe principiul „vânzării şi cumpărarii liber consimţite”. În acest 
scop, RMGC a prevăzut pachete de compensare corecte pentru localnicii afectaţi de acest proiect, în deplin 
acord cu politicile şi recomandările Băncii Mondiale în domeniu. 
 
Trebuie să menţionăm că noul proiect va remedia poluarea existentă (şi nu va genera o poluare 
suplimentară), deoarece va funcţiona în conformitate cu cele mai ridicate standarde europene şi va aplica 
cele mai bune practici din domeniu. Proprietarii care vor alege să se mute la Piatra Albă, vor putea constata 
o îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător în zona Roşia Montană, ca urmare a tehnicilor moderne de 
minerit aplicate. Nu recomandăm persoanelor care locuiesc în interiorul sau în afara perimetrului 
proiectului să părăsească zona. Oportunităţile de dezvoltare create aici de companie, fac din zonă o locaţie 
atrăgătoare. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

341 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0717 

Propunerea 

Popune ca in proiectul de relocare sa fie prevazuta si o clinica veterinara la care comunitatile din 
imprejurimi sa aiba acces, atat cu animale mari, cat si cu cele mici, tinand cont de faptul ca minerii cresc 
animale.  
Considera ca acest lucru ar fi benefic pentru comunitate. 

Soluţia de 
rezolvare 

În conformitate cu prevederile legale, publicul interesat poate prezenta propuneri bine argumentate cu 
privire la procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Articolul 44, alineatul (2) din Ordinul nr. 
860/2002 pentru aprobarea Procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului şi de emitere a acordului 
de mediu prevede următoarele: pe baza rezultatelor dezbaterii publice, titularul proiectului pregăteşte o 
evaluare a propunerilor motivate ale publicului, conţinând soluţii de rezolvare a problemelor semnalate, pe 
care o înaintează autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, conform formularului 
prezentat în anexa nr. IV.2. 
 
Această întrebare, adresată în cadrul dezbaterilor publice, nu face referire la un aspect supus procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, ci solicită informaţii cu privire la localitatea în curs de construire de 
la Piatra Albă, destinată relocării persoanelor afectate de proiect, informaţii care nu sunt prevăzute a fi 
incluse în raportul EIM. Cu toate acestea, dat fiind că RMGC şi-a exprimat disponibilitatea de a discuta 
orice problemă relevantă pentru proiectul propus, această sugestie a fost supusă atenţiei echipei de 
constructori de la Piatra Albă. 
 
Compania doreşte ca aşezarea de la Piatra Albă să răspundă în cea mai mare măsură posibilă, 
îndeletnicirilor, intereselor şi ocupaţiilor comunităţii. Totuşi, în mod normal, se acordă asistenţă 
veterinară în locul unde sunt crescute animalele, mai ales în zonele în care accesul e mai dificil, cum este şi 
cazul zonei Roşia Montană. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

349 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0723 

Propunerea 
Sunt atatea biserici si atatea cimitire in zona Rosia Montana care vor dispare de pe fata pamantului. Ce va 
face compania cu mortii de la Rosia: cum vor fi scosi din morminte si unde vor fi mutati? 

Soluţia de 
rezolvare 

Unele cimitire sunt situate în zona propusă pentru dezvoltarea proiectului şi, ca în cazul altor proiecte 
industriale sau autostrăzi care traversează astfel de perimetre, se vor purta discuţii cu familiile celor 
decedaţi şi cu reprezentanţii bisericii, precum şi cu autorităţile locale, în vederea strămutării acestor 
cimitire, respectându-se legislaţia în vigoare şi practicile bisericii respective. Contrar afirmaţiilor celor care 
se opun acestui proiect minier, nimeni nu doreşte să distrugă bisericile sau cimitirele. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
În ceea ce priveşte numărul mormintelor, numai 410 din cele 1.905 existente în Roşia Montană vor fi 
afectate de proiect, deoarece compania a făcut tot posibilul ca activitatea de exploatare minieră să nu 
modifice amplasamentul cimitirelor existente. Astfel, 6 cimitire din totalul de 12 vor fi afectate de proiect. 
În cazul fiecărui mormânt, trebuie să existe un motiv bine întemeiat pentru ca respectivul mormânt să fie 
strămutat. Pe parcursul dezvoltării lor, comunităţile şi-au creat anumite reguli, care mai târziu au devenit 
legi menite să ofere o soluţie unor astfel de evenimente nefericite. Pe de altă parte, comunităţile sunt, ele 
însele, nişte entităţi vii. În condiţiile în care rata şomajului, în prezent de 70 %, ar putea creşte la peste 90 
%, refuzul Proiectului, şi implicit al posibilităţii de dezvoltare a zonei, ar putea antrena sfârşitul unei 
perioade în care oamenii din sat puteau să îşi câştige traiul în mod independent. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea companiei, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul 

oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 



cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

357 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0735 

Propunerea 

De ce a cumparat compania case in Rosia Montana inainte de a fi demarat proiectul? Casele cumparate de 
Rosia Montana Gold Corporation sunt intr-o stare din ce in ce mai precara, de la an la an, aproape ca nu 
mai exista. Compania a zis ca le va conserva, ca va avea grija de patrimoniu. Sunt case din sec. XVIII, XIX, 
sunt 9 biserici, de care RMGC nu a avut grija pana acum si  nu va avea grija nici daca va demara proiectul. 

Soluţia de 
rezolvare 

Dobândirea dreptului de folosinţă, de către titularul proiectului, asupra tuturor terenurilor necesare 
pentru dezvoltarea activităţilor miniere, în conformitate cu articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003, este 
un proces de durată, care se desfăşoară în paralel cu procesul de obţinere a autorizaţiilor necesare, astfel 
încât compania să poată să respecte termenele stabilite. 
 
Practic, cererea proprietarilor de a le fi cumpărate proprietăţile aflate în zona protejată se bazează pe faptul 
că aceştia deţineau alte proprietăţi în perimetrul proiectului, care au fost deja cumpărate de RMGC. 
 
RMGC s-a angajat să conserve patrimoniul cultural din Roşia Montană, prin urmare, proiectul a fost 
conceput în aşa fel încât să nu afecteze cele 41 de clădiri monument istoric existente în Roşia Montană. 
Contrar celor afirmate de acest petent, procesul de conservare a clădirilor, situate atât în zona protejată, 
cât şi în afara ei, a început deja. A fost angajată o echipă de arhitecţi în vederea restaurării a 11 clădiri 
monument istoric din zona protejată, precum şi o echipă de 10 persoane pentru efectuarea de lucrări de 
întreţinere a proprietăţilor din zona protejată şi din afara ei, şi în special a clădirilor monument istoric. 
Compania şi-a propus să desfăşoare un amplu şi cuprinzător program de restaurare/conservare, pe toată 
durata de viaţă a proiectului, acest program fiind deja în curs de desfăşurare.  
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Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0759 

Propunerea Ce face compania cu proprietatile private, cu cele publice, cu bisericile si cimitirele? 

Soluţia de 
rezolvare 

Articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede diferite metode legale pentru obţinerea dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare pentru dezvoltarea proiectului minier, metode aplicabile atât în 
domeniul public cât şi în cel privat, după cum urmează: 

(i) vânzarea-cumpărarea, la preţul convenit de părţi;  
(ii) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia 

clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, 
conform convenţiei dintre părti;  

(iii) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi; 
(iv) concesionarea terenurilor”, etc. 

 
Proprietăţile deţinute de stat, necesare proiectului, vor fi obţinute folosindu-se instrumentele legale, prin 
încheierea de contracte de concesiune şi/sau realizarea de achiziţii directe, în urma organizării de licitaţii 
publice, procedură folosită în toate administraţiile locale din România. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
În ceea ce priveşte mormintele, marea majoritate a cestora nu vor fi afectate, deoarece compania a făcut 
tot posibilul pentru ca activităţile de exploatare proiectate să nu modifice amplasamentul cimitirelor 
existente. Totuşi, 410 morminte trebuie strămutate pe parcursul duratei de viaţă a proiectului. 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea companiei, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-o localitate a cărui 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului - 70 %, care se va 
ridica la peste 90 % dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană se va destrăma, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate miniere abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va 
menţine satul în viaţă, la propriu şi la figurat, şi va crea oportunităţi economice în regiune.  
 
Referinte: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul 

oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 



modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 
(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0785 

Propunerea 
Proiectul implica procedura de expropriere in interes public. Avand in vedere consideratiile de beneficii 
versus riscuri si costuri pentru statul roman, care este interesul public in acest caz? De ce crede compania 
ca statul roman va declara acest proiect de utilitate publica? 

Soluţia de 
rezolvare 

Prin intermediul programului său de achiziţii, elaborat în conformitate cu standardele Băncii Mondiale, 
RMGC face tot posibilul să achiziţioneze proprietăţile necesare în faza de construcţie şi exploatare a 
proiectului Roşia Montană. De asemenea, în măsura în care acest lucru este posibil, compania se angajează 
să refacă planul de dezvoltare minieră, pentru a exclude proprietăţile celor care nu doresc să vândă. 
 
În cele din urmă, este posibil ca unii proprietari de pământuri să încerce să oprească proiectul refuzând să-
şi vândă terenurile. În acest caz, este de competenţa autorităţilor române să facă uz de instrumentele 
legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. Autorităţile vor decide astfel dacă 
exploatarea resurselor minerale din România, la cele mai înalte standarde europene şi internaţionale, în 
cadrul unui proiect care va aduce beneficii de 2,5 miliarde USD, majoritatea într-o zonă desemnată “zonă 
defavorizată” reprezintă sau nu, un obiectiv de interes naţional strategic. 
 
Având în vedere sărăcia înregistrată în zonele rurale din România, precum şi experienţa altor state în curs 
de dezvoltare, RMGC consideră că exploatarea raţională a resurselor minerale poate fi un catalizator 
pentru dezvoltarea economică în România. 
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. Totodată, art. 1 din Legea 
nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de imobile, […], 
se poate face numai pentru cauză de utilitate publică”, iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează că “sunt de 
utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”. 
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale şi constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0787 

Propunerea 
Stramutarea si relocarea populatiei au un impact social, evident major. Din perspectiva castigurilor si 
pierderilor statului roman, in acest proiect, stramutarea populatiei nu are nicio justificare. De ce crede 
RMGC ca statul roman va permite acest fapt? 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu e un fapt neobişnuit ca unele proiecte să necesite strămutarea şi relocarea populaţiei. În ultimii 10 ani, 
Banca Mondială a finanţat direct peste 500 de proiecte de acest gen. Impactul social generat de astfel de 
proiecte este prezentat în Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare, întocmit de companie în 
conformitate cu recomandările Băncii Mondiale, acestea fiind cele mai bune practici disponibile. 
 
Considerăm că proiectul va avea un impact social pozitiv, deoarece vor fi create noi oportunităţi economice 
într-o comunitate cu o rată a şomajului de 70%, iar nivelul de sănătate al locuitorilor se va îmbunătăţi, 
datorită remedierii daunelor aduse mediului în trecut. Este, de asemenea, important de remarcat faptul că 
proiectul va aduce beneficii economice întregii ţări. 
 
În cele din urmă, este posibil ca unii proprietari de pământuri să încerce să oprească proiectul refuzând să-
şi vândă terenurile. Dacă se va întâmpla astfel, este de competenţa autorităţilor române să facă uz de 
instrumentele legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. Autorităţile vor decide 
astfel dacă exploatarea resurselor minerale din România, la cele mai înalte standarde europene şi 
internaţionale, în cadrul unui proiect care va aduce beneficii de 2,5 miliarde USD, majoritatea într-o zonă 
desemnată “zonă defavorizată”, reprezintă sau nu un obiectiv de interes naţional strategic. 
 
În acest sens, este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres 
exproprierea ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă 
asupra terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. Totodată, art. 1 
din Legea nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de 
imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează ca 
“sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”. 
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

383 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0797 

Propunerea 
Acum doreste sa exproprieze locuitorii,  sa ii mute cu forta. Subliniaza ca este locuitor al Rosiei Montane, 
are proprietati acolo si nu vrea sa se mute. Ce va face compania cu el? 

Soluţia de 
rezolvare 

Planul de acţiune pentru relocare şi strămutare, elaborat de companie în conformitate cu standardele 
Băncii Mondiale, prevede vânzarea, de bună voie, a proprietăţilor, de către proprietarii acestora. Pentru a 
discuta acest aspect la un nivel mai general însă, este de remarcat faptul că Proiectul Roşia Montană va 
necesita, în faza de construcţie şi exploatare, achiziţionarea de terenuri în 4 din cele 16 sate de pe teritoriul 
comunei Roşia Montană. Prin urmare, în cea mai mare parte a comunei, regimul proprietăţii va rămâne 
neschimbat. 
 
În vederea achiziţionării proprietăţilor necesare, compania a elaborat un program de achiziţii, în 
conformitate cu recomandările Băncii Mondiale privind Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare. 
Dat fiind că proiectul minier se va dezvolta în etape, nu este necesar ca toate proprietăţile să fie 
achiziţionate de la început. Prin urmare, compania şi-a îndreptat atenţia asupra terenurilor necesare 
pentru construirea şi funcţionarea exploatării miniere în primii cinci ani. În prezent, compania deţine 
peste 56% din terenul necesar în faza de construcţie şi în primii cinci ani ai fazei de exploatare. 
 
În momentul de faţă, 98% dintre proprietarii terenurilor necesare proiectului, care încă nu au fost 
achiziţionate, au solicitat evaluarea proprietăţilor deţinute, ceea ce sugerează faptul că sunt interesaţi să 
vândă. Această cifră indică faptul că numărul proprietăţilor deţinute de persoane care se împotrivesc ideii 
de a vinde este redus. 
 
În privinţa numărului şi mai mic de gospodării situate în zonele destinate lucrărilor de construcţie şi de 
exploatare iniţială, compania va căuta soluţii pentru modificarea planului de dezvoltare a minei, astfel 
încât casele şi terenurile celor care doresc să-şi păstreze proprietăţile să nu fie afectate. 
 
În cele din urmă, este posibil ca unii proprietari să încerce să oprească proiectul refuzând să-şi vândă 
terenurile. În această situaţie, este de competenţa autorităţilor române să facă uz de instrumentele legale 
pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. Autorităţile vor decide astfel dacă 
exploatarea resurselor minerale din România, la cele mai înalte standarde europene şi internaţionale, în 
cadrul unui proiect care va genera beneficii de 2,5 miliarde USD, majoritatea într-o zonă desemnată “zonă 
defavorizată”, reprezintă sau nu un obiectiv de interes naţional strategic. 
 
În acest sens, este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres 
exproprierea ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă 
asupra terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. Totodată, art. 1 
din Legea nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de 
imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează că 
“sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”. 
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0798 

Propunerea 
Ce face compania cu 10 biserici si 10 cimitire care sunt in Rosia Montana. Ce face cu mortii din 10 
cimitire? Baga sterilul peste ei? 

Soluţia de 
rezolvare 

Contrar afirmaţiilor celor care se opun proiectului, nimeni nu doreşte distrugerea bisericilor sau a 
cimitirelor. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
În ceea ce priveşte numărul mormintelor, numai 410 din cele 1.905 existente în Roşia Montană vor fi 
afectate, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa fel încât, în măsura în 
care este posibil, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Astfel şase cimitire din totalul de 
doisprezece vor fi afectate de proiect. 
 
În cazul fiecărui mormânt, trebuie să existe un motiv bine întemeiat pentru a fi strămutat. Pe parcursul 
dezvoltării lor, comunităţile şi-au creat anumite reguli, care mai târziu au devenit legi menite să ofere o 
soluţie în cazul unor astfel de evenimente nefericite. De asemenea, comunităţile sunt, ele însele, entităţi 
vii, şi, dat fiind că rata actuală a şomajului de 70 % ar putea creşte la 90 %, refuzul proiectului şi implicit, al 
unor noi oportunităţi de dezvoltare în Roşia Montană, va însemna sfârşitul capacităţii comunităţii de a se 
întreţine prin propriile mijloace. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 



nr. 16.285/31.12.1981. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0804 

Propunerea 
De asemenea, sa le fie rusine celor ce-si demoleaza casele pe baza acordului tacit al autoritatilor locale si 
care isi dezhuma mortii, mai ales pana nu exista un acord in acest sens. 

Soluţia de 
rezolvare 

Demolarea caselor se face doar după obţinerea autorizaţiei de demolare din partea autorităţile locale. 
 
Contrar afirmaţiilor celor care se opun proiectului, nimeni nu doreşte distrugerea caselor sau a cimitirelor. 
Casele sunt vândute de bună voie, iar achiziţionarea lor de către companie respectă regulile impuse de 
Banca Mondială. 
 
În ceea ce priveşte mormintele, cea mai mare parte din cele 1.905 existente în Roşia Montană nu vor fi 
afectate de proiectul minier, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa fel 
încât, în măsura în care este posibil, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Totuşi, este 
necesară strămutarea a 410 morminte. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-o localitate al cărei 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului - 70%, care se va 
ridica la peste 90% dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană se va destrăma, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va menţine 
satul în viaţă şi va crea oportunităţi economice în regiune. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de 

igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
completată şi modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările 
privind mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 
317/16.11.1994, modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea 
cimitirelor şi crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0823 

Propunerea 
Mentioneaza ca reprezentantii companiei dezinformeaza cand afirma ca de la Rosia Montana a fost 
stramutat un mort, cand de fapt au fost 5 si subliniaza ca deshumarile se fac la 7 ani. 

Soluţia de 
rezolvare 

Lăsând la o parte orice neînţelegere cu privire la numărul de morminte strămutate până în prezent, facem 
precizarea că toate mormintele strămutate ca urmare a proiectului Roşia Montană vor fi tratate cu respect 
şi consideraţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti. În ceea ce priveşte posibilitatea 
efectuării de reînhumări mai devreme de 7 ani de la înmormântare, acest lucru este prevăzut în mod 
expres la articolul 22 din Ordinul 261/1981 şi articolul 151 din Ordinul nr. 536/1997. Pentru a răspunde 
însă cât mai corect la afirmaţia dumneavoastră vă comunicăm că până la această dată, numărul 
mormintelor strămutate se ridică la 20. 
 
În ceea ce priveşte mormintele afectate de proiect, cea mai mare parte din cele 1.905 morminte existente 
în Roşia Montană nu vor fi afectate, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în 
aşa fel încât, în măsura în care este posibil, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Totuşi, 
este necesară strămutarea a 410 morminte. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de 

igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
completată şi modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările 
privind mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 
317/16.11.1994, modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea 
cimitirelor şi crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0841 

Propunerea 
Ce se va intampla cu oamenii care nu vor sa plece de la Rosia Montana daca, totusi, se va obtine acordul de 
mediu pentru acest proiect? Compania a spus ca daca exista astfel de oameni, nu se va continua proiectul 
sau se va face alt proiect. O sa se faca o stramutare fortata? 

Soluţia de 
rezolvare 

În vederea realizării lucrărilor de construcţie şi de exploatare în cadrul Proiectului, este nevoie să se 
achiziţioneze teren în 4 din cele 16 sate din comuna Roşia Montană. Prin urmare, regimul proprietăţilor, 
în cea mai mare parte a comunei, va rămâne neschimbat. 
 
În scopul cumpărării proprietăţilor necesare pentru dezvoltarea proiectului, compania a elaborat un 
program de achiziţii, în conformitate cu recomandările privind strămutarea şi relocarea populaţiei, 
elaborate de Banca Mondială. Abordarea RMGC, în această privinţă, se bazează pe principiul vânzării-
cumpărării liber consimţite. În acest scop, RMGC a prevăzut pachete de compensare corecte pentru 
localnicii afectaţi de proiect, în deplin acord cu politicile Băncii Mondiale în domeniu. 
 
Astfel, 98% din proprietarii terenurilor necesare proiectului, care încă nu au fost achiziţionate, au solicitat 
evaluarea proprietăţilor deţinute, ceea ce indică că se gândesc în mod serios să vândă. Această cifră indică 
faptul că numărul proprietăţilor deţinute de persoane care se împotrivesc ideii de a vinde, este redus. Cu 
privire la această ultimă situaţie, unele din aceste proprietăţi sunt situate în zone care nu sunt necesare în 
faza de construcţie şi în etapa iniţială de exploatare. Prin urmare, pentru perioda imediat următoare, nu 
există motiv ca aceşti proprietari să constituie impedimente în calea dezvoltării proiectului minier, ei fiind 
liberi să trăiască aşa cum doresc. 
 
În privinţa numărului şi mai mic de case situate în zonele destinate lucrărilor de construcţie şi de 
exploatare iniţială, compania va căuta soluţii pentru modificarea planului de dezvoltare a minei, astfel 
încât casele şi terenurile celor care doresc să-şi păstreze proprietăţile să nu fie afectate. 
 
În cele din urmă, este posibil ca unii proprietari să încerce să oprească proiectul refuzând să îşi vândă 
terenurile. Dacă se va întâmpla astfel, este de competenţa autorităţilor române să facă uz de instrumentele 
legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. Autorităţile vor decide astfel dacă 
exploatarea resurselor minerale din România, la cele mai înalte standarde europene şi internaţionale, în 
cadrul unui proiect care va genera beneficii de 2,5 miliarde USD, majoritatea într-o zonă desemnată “zonă 
defavorizată” reprezintă sau nu, un obiectiv de interes naţional strategic. 
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. De asemenea, art. 1 din 
Legea nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de 
imobile, […], se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează că 
“sunt de utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”.  
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0842 

Propunerea 

Doreste sa reitereze mesajul pe care Sfintul Sinod l-a transmis tuturor celor preocupati de proiectul Rosia 
Montana in 2003 si anume ca, din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Romane, stramutarea bisericilor 
si cimitirelor este inacceptabila. Potrivit comunicatului pe care Sfintul Sinod il sustine in cadrul acestei 
dezbateri publice, stramutarea bisericilor si cimitirelor constituie o impietate, este inacceptabila si, din 
acest motiv, Biserica Ortodoxa Romana se pronunta impotriva realizarii proiectului RMGC. Solicita 
reprezentantilor companiei sa nu ironizeze public credinta celor peste 20 milioane de romani. 

Soluţia de 
rezolvare 

Contrar afirmaţiilor celor care se opun proiectului, nimeni nu doreşte distrugerea bisericilor sau a 
cimitirelor. 
 
În ceea ce priveşte mormintele, marea majoritate a celor 1.905 morminte existente în Roşia Montană nu 
vor fi afectate de proiectul minier, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa 
fel încât, în măsura în care este posibil, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Criticile 
aduse de Sfântul Sinod în 2003 sunt anterioare procesului de reproiectare a activităţilor miniere, în urma 
căruia s-a redus numărul de biserici şi morminte care trebuie strămutate, ceea ce explică susţinerea locală 
de care se bucură proiectul Roşia Montană din partea comunităţilor religioase din Roşia Montană. Totuşi, 
410 morminte vor trebui strămutate. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-o localitate al cărei 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului - 70 %, care se va 
ridica la peste 90 % dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană se va destrăma, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va menţine 
satul în viaţă şi va crea oportunităţi economice în regiune. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 



administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0853 

Propunerea 
Ce vor face localnicii care nu pot trai din minerit si care s-au ocupat de agricultura? Lipseste din EIA 
descrierea impactului generat de schimbarea destinatiilor terenurilor agricole. 

Soluţia de 
rezolvare 

Deoarece proiectul minier afectează doar 4 din cele 16 sate din comuna Roşia Montană, activităţile 
agricole vor rămâne, în cea mai mare parte, neschimbate. Totuşi, în cazul în care cineva doreşte să se mute 
în Piatra Albă, facem precizarea că, în afara celor 58 de hectare destinate zonei locuite, sunt prevăzute alte 
60 de hectare pentru activităţi agricole. Mai mult, în spiritul tradiţiei locale, fiecare bucată de teren 
destinată locuirii include o mică parcelă agricolă. 
 
Agricultura din Roşia Montană a fost dintotdeauna o agricultură de subzistenţă, fiind practicată în special 
în zona Vârtop şi pe suprafeţe reduse în Corna. 
 
În ceea ce priveşte impactul asupra agriculturii, generat de Proiectul Roşia Montană, acesta este descris în 
Raportul EIM, capitolul 4 Impactul potenţial, subcapitolul 4.8, Mediul economic şi social. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0854 

Propunerea 

Suprafata zonei stramutate, Piatra Alba, nu este suficienta pentru a reface toate culturile agricole ale 
fermierilor. Aceasta constituie un aspect negativ si de durata, deoarece nu toata populatia poate fi angajata 
in minerit, iar o parte din localnici trebuie sa continuie muncile agricole. Schimbarea folosintei terenurilor 
se refera doar la partea de infrastructura dar sunt probleme de ordin social. Oamenii sunt constienti de 
toate riscurile, si-au vindut casele si s-au mutat departe deoarece zona Rosia Montana nu prezinta un 
potential economic atat de mare cum sustine compania. 

Soluţia de 
rezolvare 

Desigur, este adevărat că nu toţi localnicii vor munci în mină, nici nu ar fi de dorit aşa ceva. Cât despre cei 
care se ocupă cu agricultura, activitatea lor nu va fi, aproape deloc, afectată, deoarece proiectul minier 
vizează doar 4 din cele 16 sate din Roşia Montană. De asemenea, proiectul noii aşezări de la Piatra Albă 
prevede o suprafaţă de 60 de hectare pentru activităţi agricole, în afară de cele 58 de hectare destinate 
zonei locuite. Mai mult, în spiritul tradiţiei locului, terenul alocat fiecărei gospodării include şi o mică 
parcelă agricolă. 
 
Agricultura din Roşia Montană a fost dintotdeauna o agricultură de subzistenţă, fiind practicată în special 
în zona Vârtop şi pe suprafeţe reduse în Corna. 
 
În ceea ce priveşte impactul asupra agriculturii, generat de Proiectul Roşia Montană, acesta este descris în 
Raportul EIM, capitolul 4 Impactul potenţial, subcapitolul 4.8, Mediul economic şi social. 
 
Având în vedere situaţia economică dificilă înregistrată în prezent la Roşia Montană, proiectul minier 
propus va avea un impact enorm asupra regiunii, generând beneficii de 2,5 miliarde USD în economia 
românească, de-a lungul întregii durate de viaţă a proiectului. 

 



Domeniul RRAP 
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403 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0872 

Propunerea 
Cat costa stramutarea, ce pret are un mormant pentru reprezentantii companiei? Daca cineva ar dori sa 
cumpere mormantul bunicilor celor de la companie, cat ar costa? 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu încape nici o îndoială, compania nu plăteşte mormintele. Desigur, există un cost, în înţelesul mai larg al 
cuvântului, pentru fiecare mormânt strămutat, şi trebuie să existe motive bine întemeiate pentru ca 
strămutarea să aibă loc. 
 
Contrar afirmaţiilor oponenţilor acestui proiect minier, nimeni nu doreşte distrugerea bisericilor sau a 
cimitirelor. 
 
În ceea ce priveşte mormintele, marea majoritate a celor 1.905 morminte existente la Roşia Montană nu 
vor fi afectate de proiectul minier, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa 
fel încât, în măsura în care este posibil, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Totuşi, vor 
fi strămutate 410 morminte. Acestea vor fi strămutate ţinându-se cont de dorinţele familiilor şi pe 
cheltuiala companiei RMGC. Mormintele abandonate vor fi strămutate [1], cu tot respectul şi consideraţia 
din partea companiei, în noul cimitir din Piatra Albă. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 

 



Domeniul RRAP 
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414 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0883 

Propunerea 
Compania nu respecta credinta ortodoxa a poporului roman. La Rosia Montana sunt biserici, morminte si 
nu este posibil sa se mute atatea cimitire si biserici, asa cum s-a facut cu cimitirul de la Giulesti, cum s-a 
facut cu lacul Ciurel. 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania respectă credinţa ortodoxă, precum şi orice altă confesiune religioasă care respectă prevederile 
legale. Compania nu ar accepta niciodată ca mormintele să fie strămutate altfel decât prin respectarea 
prevederilor legale şi a practicilor religioase. 
 
Nu este adevărat că legislaţia din România interzice strămutarea mormintelor. În multe zone din ţară au 
fost efectuate astfel de strămutări. Legislaţia română stabileşte metodele acceptate pentru exhumarea şi 
reînhumarea rămăşiţelor pământeşti [1], iar compania s-a angajat să respecte întocmai aceste prevederi. 
 
În ceea ce priveşte mormintele, marea majoritate a celor 1905 morminte existente la Roşia Montană nu 
vor fi afectate de proiectul minier, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa 
fel încât, în măsura în care este posibil, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Totuşi, vor 
trebui strămutate 410 morminte. Acestea vor fi strămutate ţinându-se cont de dorinţele familiilor şi pe 
cheltuiala companiei RMGC. Mormintele abandonate vor fi strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea companiei, în noul cimitir din Piatra Albă. 
 
Cei care se opun proiectului uită că la Roşia Montană mineritul şi tradiţiile creştine coexistă de mii de ani. 
Simbolul minier şi imaginea Sfintei Varvara, considerată a fi protectoarea minerilor, mai apar încă pe 
crucile şi casele din Roşia Montană. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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428 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0925 

Propunerea 
De ce foarte multi din cei care si-au vandut proprietatile au plecat cat mai departe de Rosia: pentru ca au 
incredere in proiect sau pentru ca le este teama de un posibil dezastru? 

Soluţia de 
rezolvare 

Locuitorii din Roşia Montană care şi-au vândut casele companiei RMGC s-au mutat din mai multe motive, 
de exemplu pentru că au dorit să fie aproape de rude sau să profite de oportunităţile existente în alte 
oraşe. Nu este corect să se afirme că aceste persoane au plecat de frica unui dezastru, mai ales că proiectul 
propus de RMGC a fost conceput să respecte şi să depăşească normele impuse de legislaţia Uniunii 
Europene şi cele mai bune practici internaţionale. 
 
Cei care au plecat au ales cu precădere judeţul Alba, în special localităţile Abrud, Câmpeni şi Alba Iulia 
(62%). Un procent de 16% dintre cei care s-au mutat, au ales localităţi în judeţul Hunedoara. 
 
De asemenea, mai multe familii au ales să se mute în noua aşezare de la Piatra Albă, care va dispune de 
facilităţi moderne (şcoală nouă, centru medical, primărie, locuri de agrement) şi va fi construită în stil 
tradiţional. 
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433 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0932 

Propunerea 
Isi exprima dezacordul cu cei care sunt de acord cu stramutarea mormintelor si care dovedesc astfel ca nu 
sunt crestini. 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania respectă credinţa ortodoxă, precum şi orice altă confesiune religioasă care respectă prevederile 
legale. 
 
Nu este adevărat că legislaţia din România interzice strămutarea mormintelor. În multe zone din ţară au 
fost efectuate astfel de strămutări. Legislaţia română stabileşte metodele acceptate pentru exhumarea şi 
reînhumarea rămăşiţelor pământeşti [1], iar compania s-a angajat să respecte întocmai aceste prevederi. 
RMGC nu ar accepta niciodată ca mormintele să fie strămutate altfel decât prin respectarea prevederilor 
legale şi a practicilor religioase. 
 
În ceea ce priveşte mormintele, marea majoritate a celor 1.905 morminte existente la Roşia Montană nu 
vor fi afectate de proiectul minier, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa 
fel încât, în măsura în care este posibil, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Totuşi, vor 
trebui strămutate 410 morminte. Acestea vor fi strămutate ţinându-se cont de dorinţele familiilor şi pe 
cheltuiala companiei RMGC. Mormintele abandonate vor fi strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea companiei, în noul cimitir din Piatra Albă. 
 
Cei care se opun proiectului uită că la Roşia Montană mineritul şi tradiţiile creştine există în paralel de mii 
de ani. Simbolul minier şi imaginea Sfintei Varvara, considerată a fi protectoarea minerilor, mai apar încă 
pe crucile şi casele din Roşia Montană.  
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981 
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442 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Deva, 23.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0943 

Propunerea Doreste sa stie cui apartine terenul pentru investitie si daca este legal. 

Soluţia de 
rezolvare 

Regimul proprietăţilor din Roşia Montană este destul de complicat. Există proprietăţi private, proprietăţi 
deţinute de stat, de instituţii, de biserici, sau de companii private. În cadrul procesului de achiziţionare de 
proprietăţi, compania a alocat resurse considerabile în vederea clarificării şi stabilirii statutului legal al 
diferitelor proprietăţi. 
 
RMGC respectă întocmai prevederile legale referitoare la achiziţionarea de proprietăţi în Roşia Montană. 
În acest sens, compania respectă metodele legale de care dispune titularul proiectului în vederea dobândirii 
dreptului de folosinţă asupra terenurilor necesare activităţilor miniere, atât din domeniul public cât şi din 
cel privat, în conformitate cu articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003, şi anume: 

(i) vânzarea-cumpărarea, la preţul convenit de părţi; 
(ii) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia 

clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul 
eliberat, conform convenţiei dintre părti; 

(iii) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi, 
(iv) concesionarea terenurilor, etc. 

 
Construirea şi operarea exploatării miniere necesită achiziţionarea de terenuri în 4 din cele 16 sate din 
comuna Roşia Montană. Programul de achiziţii, elaborat de companie în conformitate cu recomandările 
Băncii Mondiale, este menit să ofere un preţ corect pentru toate proprietăţile, în conformitate cu valoarea 
de înlocuire înregistrată pe o rază de 250 km în jurul comunei Roşia Montană. 
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459 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0974 

Propunerea 
De ce sunt mituiti locuitorii din Rosia Montana cu sume exorbitante, mult peste pretul pietei, date de 
RMGC pentru case, grajduri, terenuri? 

Soluţia de 
rezolvare 

Înainte de demararea Planului de acţiune pentru relocare şi strămutare, elaborat de RMGC, în Roşia 
Montană practic nu exista o piaţă imobiliară. Atunci când plecau din zonă, de cele mai multe ori, localnicii 
pur şi simplu îşi abandonau casele, situaţie des întâlnită de-a lungul ultimilor 20 de ani, din cauza situaţiei 
economice dificile. Proiectul RMGC a oferit posibilitatea cunoaşterii valorii acestor proprietăţi, construite 
şi întreţinute de-a lungul unei întregi vieţi. 
 
Preţurile oferite pentru proprietăţi, în conformitate cu recomandările Băncii Mondiale, sunt stabilite pe 
baza valorii de înlocuire – şi anume, nu valoarea pe care o are casa pe piaţa imobiliară din Roşia Montană, 
ci costurile necesare refacerii (sau în unele cazuri construirii pentru prima oară) a unui mod de viaţă 
comparabil şi acceptabil, oriunde altundeva în zonă (pe o arie de 250 km în jurul localităţii Roşia 
Montană). Preţurile înregistrate în zonele învecinate sunt considerabil mai mari decât cele din Roşia 
Montană, unde preţurile proprietăţilor au scăzut dramatic datorită situaţiei economice dificile. 
 
Prin urmare, compensaţiile acordate acoperă costurile de înlocuire a proprietăţilor în zona menţionată, şi 
nu valoarea reală pe piaţa imobiliară din Roşia Montană, care este mult mai scăzută. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
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prin codul intern RMGC 

459 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0979 

Propunerea De ce sa se distruga biserici si morminte? 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania respectă credinţa ortodoxă, precum şi orice altă confesiune religioasă care respectă prevederile 
legale. Compania nu ar accepta niciodată ca mormintele să fie strămutate altfel decât prin respectarea 
prevederilor legale şi a practicilor religioase. 
 
Cei care se opun proiectului uită că la Roşia Montană mineritul şi tradiţiile creştine există în paralel de mii 
de ani. Simbolul minier şi imaginea Sfintei Varvara, considerată a fi protectoarea minerilor, mai apar încă 
pe crucile şi casele din Roşia Montană. 
 
Contrar afirmaţiilor oponenţilor acestui proiect minier, nu se doreşte distrugerea bisericilor sau a 
cimitirelor. 
 
În ceea ce priveşte mormintele, marea majoritate a celor 1905 morminte existente la Roşia Montană nu 
vor fi afectate de proiectul minier, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa 
fel încât, în măsura in care este posibil, să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Totuşi, vor 
trebui strămutate 410 morminte. Acestea se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, 
în deplină conformitate cu legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să 
acţioneze cu respect şi consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot 
respectul şi consideraţia din partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-o localitate al cărei 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului – 70%, care se va 
ridica la peste 90% dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană se va destrăma, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va menţine 
satul în viaţă şi va crea oportunităţi economice în regiune.  
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 



Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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460 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0982 

Propunerea 
Subliniaza faptul ca proiectul nu este de interes national si cetatenii nu pot fi obligati sa plece, chiar daca 
unul singur nu doreste sa plece. Daca ar fi fost de interes national ar fi fost implicata Banca Nationala a 
Romaniei, dar aceasta nu doreste aurul de la Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Susţinerea acordată de Banca Naţională a României (BNR) unui proiect nu este relevantă atunci când se 
stabileşte dacă respectivul proiect este sau nu de interes naţional. De fapt, BNR are atribuţii limitate şi 
precise [1], în conformitate cu Legea nr. 312/2004 privind statutul Băncii Naţionale a României, iar 
participarea în proiecte de interes naţional nu face parte din sfera de activitate şi atribuţiile de care 
dispune BNR prin lege. 
 
Discutând această problemă într-un context mai larg, este de remarcat faptul că pentru construirea şi 
funcţionarea proiectului Roşia Montană este nevoie să se achiziţioneze teren în 4 din cele 16 sate din 
comuna Roşia Montană. Prin urmare, regimul proprietăţii, în cea mai mare parte a localităţii Roşia 
Montană, nu va fi afectat de proiect. 
 
Pentru a putea achiziţiona proprietăţile de care are nevoie, compania a elaborat un program de achiziţii, în 
conformitate cu indicaţiile privind Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare elaborat de Banca 
Mondială. Dat fiind că proiectul minier se va dezvolta în etape, nu este necesar ca toate proprietăţile să fie 
achiziţionate de la început. Prin urmare, compania şi-a îndreptat atenţia asupra terenurilor necesare 
pentru construirea şi funcţionarea exploatării miniere în primii cinci ani. În prezent, compania deţine 
peste 56% din terenul necesar în faza de construcţie şi în primii cinci ani ai fazei de exploatare. 
 
De asemenea, 98% din proprietarii terenurilor necesare proiectului, care încă nu au fost achiziţionate, au 
solicitat evaluarea proprietăţilor deţinute, ceea ce indică că se gândesc în mod serios să vândă. Această cifră 
indică faptul că numărul proprietăţilor deţinute de persoane care se împotrivesc ideii de a vinde este redus. 
Cu privire la această ultimă situaţie, unele din aceste proprietăţi sunt situate în zone care nu sunt necesare 
în faza de construcţie şi în etapa iniţială de exploatare. Prin urmare, pentru perioda imediat următoare, nu 
există motiv ca aceşti proprietari să constituie impedimente în calea dezvoltării proiectului minier, ei fiind 
liberi să trăiască aşa cum doresc. 
 
În cele din urmă, este posibil ca unii proprietari să încerce să oprească proiectul refuzând să îşi vândă 
terenurile. Dacă se va întâmpla astfel, este de competenţa autorităţilor române să facă uz de instrumentele 
legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. Autorităţile vor decide astfel dacă 
exploatarea resurselor minerale din România, la cele mai înalte standarde europene şi internaţionale, în 
cadrul unui proiect care va genera beneficii de 2,5 miliarde USD, majoritatea într-o zonă desemnată “zonă 
defavorizată” reprezintă sau nu un obiectiv de interes naţional strategic. 
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. Totodată, art. 1 din Legea 
nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de imobile, […], 
se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează că “sunt de 
utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”. 
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale şi constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 



 
References: 
[1] Principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României sunt: 
a. elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb; 
b. autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi 

monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare; 
c. emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; 
d. stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia; 
e. administrarea rezervelor internaţionale ale României. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
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Codul intern  RMGC unic MMGA_0984 

Propunerea 
Proprietatea este garantata de Constitutie si sunt oameni care nu vor sa paraseasca Rosia Montana. Daca 
RMGC nu gaseste alte metode, in afara celor cu buldozerele, atunci sa astepte pana le va gasi. 

Soluţia de 
rezolvare 

Planul de Acţiune pentru strămutare şi relocare, elaborat de companie în conformitate cu standardele 
Băncii Mondiale, presupune vânzarea liber consimţită a proprietăţilor de către deţinătorii acestora. 
 
Discutând această problemă într-un context mai larg, este de remarcat faptul că pentru construirea şi 
funcţionarea proiectului Roşia Montană este nevoie să se achiziţioneze teren în 4 din cele 16 sate din 
comuna Roşia Montană. Prin urmare,regimul proprietăţii, în cea mai mare parte a localităţii Roşia 
Montană, nu va fi afectat de proiect. 
 
Pentru a putea achiziţiona proprietările de care are nevoie, compania a elaborat un program de achiziţii, în 
conformitate cu indicaţiile privind Planul de Acţiune pentru strămutare şi relocare elaborat de Banca 
Mondială. Dat fiind că proiectul minier se va dezvolta în etape, nu este necesar ca toate proprietăţile să fie 
achiziţionate de la început. Prin urmare, compania şi-a îndreptat atenţia asupra terenurilor necesare 
pentru construirea şi funcţionarea exploatării miniere în primii cinci ani. În prezent, compania deţine 
peste 56% din terenul necesar în faza de construcţie şi în primii cinci ani ai fazei de exploatare. 
 
De asemenea, 98% din proprietarii terenurilor necesare proiectului, care încă nu au fost achiziţionate, au 
solicitat evaluarea proprietăţilor deţinute, ceea ce indică că se gândesc în mod serios să vândă. Această cifră 
indică faptul că numărul proprietăţilor deţinute de persoane care se împotrivesc ideii de a vinde este redus. 
Cu privire la această ultimă situaţie, unele din aceste proprietăţi sunt situate în zone care nu sunt necesare 
în faza de construcţie şi în etapa iniţială de exploatare. Prin urmare, pentru perioada imediat următoare, 
nu există motiv ca aceşti proprietari să constituie impedimente în calea dezvoltării proiectului minier, ei 
fiind liberi să trăiască aşa cum doresc. 
 
În cele din urmă, este posibil ca unii proprietari să încerce să oprească proiectul refuzând să îşi vândă 
terenurile. Dacă se va întâmpla astfel, este de competenţa autorităţilor române să facă uz de instrumentele 
legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. Autorităţile vor decide astfel dacă 
exploatarea resurselor minerale din România, la cele mai înalte standarde europene şi internaţionale, în 
cadrul unui proiect care va genera beneficii de 2,5 miliarde USD, majoritatea într-o zonă desemnată “zonă 
defavorizată”, reprezintă sau nu un obiectiv de interes naţional strategic. 
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. Totodată, art. 1 din Legea 
nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de imobile, […], 
se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează ca “sunt de 
utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”. 
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0994 

Propunerea Satul nou, propus de companie, seamana cu un sat american iar noi suntem romani. 

Soluţia de 
rezolvare 

Deşi unii dintre membrii echipei de ingineri proiectanţi sunt originari din Munţii Stâncoşi, o regiune din 
Statele Unite, arhitectura aşezării de la Piatra Albă este evident una românească, respectând în special 
stilul tradiţional din Transilvania. De fapt, echipa de proiectanţi este condusă de un român. 
 
Forma finală a proiectului s-a bucurat de numeroase contribuţii din exterior, exprimate în cadrul a 
numeroase consultări publice şi şedinte de informare, contribuţii privind alegerea formei şi înclinaţiei 
acoperişurilor, dimensiunea ferestrelor, forme, proporţii, etc. Cunoscătorii vor putea observa elemente 
caracteristice zonei istorice din Roşia Montană care se regăsesc în arhitectura aşezării de la Piatra Albă – 
piaţa centrală, zonele destinate activitătilor publice, etc. Comunitatea locală şi-a exprimat dorinţa ca 
aşezarea Piatra Albă să aibă un aspect mai modern (fiind proiectată o şcoală nouă, cabinet medical, 
primărie, zone de agrement), nedorindu-se păstrarea întocmai a stilului tradiţional specific. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1006 

Propunerea 
Se stie ca inca de la inceputul proiectului au existat persoane care sunt impotriva plecarii din Rosia 
Montana. Avand in vedere ca nu este un proiect la nivel national si nu este un proiect de interes national, 
ce se va intampla cu persoanele care se opun stramutarii? 

Soluţia de 
rezolvare 

Planul de Acţiune pentru strămutare şi relocare, elaborat de companie în conformitate cu standardele 
Băncii Mondiale, presupune vânzarea liber consimţită a proprietăţilor de către deţinătorii acestora. 
 
Pentru a plasa problema într-un context mai larg, construirea şi funcţionarea proiectului Roşia Montană 
necesită achiziţionarea de teren în 4 din cele 16 sate din comuna Roşia Montană. Prin urmare, regimul 
proprietăţii, în cea mai mare parte a localităţii Roşia Montană, nu va fi afectat de proiect. 
 
Pentru a putea achiziţiona proprietările de care are nevoie, compania a elaborat un program de achiziţii, în 
conformitate cu indicaţiile privind Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare elaborat de Banca 
Mondială. Dat fiind că proiectul minier se va dezvolta în etape, nu este necesar ca toate proprietăţile să fie 
achiziţionate de la început. Prin urmare, compania şi-a îndreptat atenţia asupra terenurilor necesare 
pentru construirea şi funcţionarea exploatării miniere în primii cinci ani. În prezent, compania deţine 
peste 56% din terenul necesar în faza de construcţie şi în primii cinci ani ai fazei de exploatare. 
 
De asemenea, 98% din proprietarii terenurilor necesare proiectului, care încă nu au fost achiziţionate, au 
solicitat evaluarea proprietăţilor deţinute, ceea ce indică că se gândesc în mod serios să vândă. Această cifră 
indică faptul că numărul proprietăţilor deţinute de persoane care se împotrivesc ideii de a vinde este redus. 
 
Cu privire la această ultimă situaţie, unele din aceste proprietăţi sunt situate în zone care nu sunt necesare 
în faza de construcţie şi în etapa iniţială de exploatare. Prin urmare, pentru perioda imediat următoare, nu 
există motiv ca aceşti proprietari să constituie impedimente în calea dezvoltării proiectului minier, ei fiind 
liberi să trăiască aşa cum doresc. 
 
În cele din urmă, este posibil ca unii proprietari să încerce să oprească proiectul refuzând să îşi vândă 
terenurile. Dacă se va întâmpla astfel, este de competenţa autorităţilor române să facă uz de instrumentele 
legale pe care le au la dispoziţie în vederea exproprierii proprietăţilor. Autorităţile vor decide astfel dacă 
exploatarea resurselor minerale din România, la cele mai înalte standarde europene şi internaţionale, în 
cadrul unui proiect care va genera beneficii de 2,5 miliarde USD, majoritatea într-o zonă desemnată “zonă 
defavorizată” reprezintă sau nu un obiectiv de interes naţional strategic. 
 
Este de remarcat faptul că articolul 6 din Legea Minelor nr. 85/2003 prevede în mod expres exproprierea 
ca una din modalităţile legale prin care titularul licenţei poate dobândi dreptul de folosinţă asupra 
terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de exploatare. Totodată, art. 1 din Legea 
nr. 33/1994 privind.exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prevede că “exproprierea de imobile, […], 
se poate face numai pentru cauză de utilitate publică” iar art. 6 din aceeaşi lege menţionează că “sunt de 
utilitate publică: prospecţiuni şi explorări geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile”.  
 
În concluzie, expropierea, în schimbul unei compensaţii corecte, oferite anticipat, realizată în conformitate 
cu prevederile legale si constituţionale, reprezintă una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării unui proiect minier, fiind prevăzută în mod expres de art. 
6 din Legea Minelor nr. 85/2003 şi de art. 6 din Legea nr. 33/1994. 
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Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1007 

Propunerea Ce va stramuta compania cimitirele si ce va face cu ele? 

Soluţia de 
rezolvare 

Contrar afirmaţiilor oponenţilor acestui proiect minier, nu se doreşte distrugerea bisericilor sau a 
cimitirelor. În ceea ce priveşte numărul mormintelor, 410 din cele 1.905 morminte existente în Roşia 
Montană vor fi afectate, deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa fel încât 
să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Astfel, proiectul va duce la strămutarea a şase 
cimitire. În cazul fiecărui mormânt trebuie să existe motive bine întemeiate pentru a fi strămutat. Pe 
parcursul dezvoltării lor, comunităţile şi-au creat anumite reguli, care mai târziu au devenit legi menite să 
ofere o soluţie în cazul unor astfel de evenimente nefericite. De asemenea, comunităţile sunt, ele însele, 
entităţi vii, şi, dat fiind că rata actuală a şomajului de 70 % ar putea creşte la 90 %, refuzul proiectului şi 
implicit, al unor noi oportunităţi de dezvoltare în Roşia Montană, va însemna sfârşitul capacităţii satului 
de a se întreţine prin propriile mijloace. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
Referinţa: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 
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Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1016 

Propunerea 
Sustine proiectul si doreste sa stie daca RMGC a luat in calcul si posibilitatea ca oamenii care nu doresc sa 
paraseasca Rosia Montana sa se mute in locuintele parasite din zona protejata. 

Soluţia de 
rezolvare 

În conformitate cu prevederile legale, publicul interesat poate prezenta propuneri bine argumentate cu 
privire la procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Articolul 44, alineatul (2) din Ordinul nr. 
860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu 
prevede următoarele: pe baza rezultatelor dezbaterii publice titularul proiectului pregăteşte o evaluare a 
propunerilor motivate ale publicului, conţinând soluţii de rezolvare a problemelor semnalate, pe care o 
înaintează autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, conform formularului prezentat în 
anexa nr. IV.2. 
 
Dat fiind că această întrebare, adresată în cadrul dezbaterilor publice, nu face referire la un aspect legat de 
proiectul propus de RMGC, supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, RMGC nu este 
abilitată să ofere un răspuns în acest sens. Cu toate acestea, dat fiind că RMGC şi-a exprimat 
disponibilitatea de a discuta orice problemă relevantă pentru proiectul propus, vă aducem la cunoştinţă 
următoarele: chiar şi casele abandonate se află în proprietatea cuiva. Persoanele care doresc să 
achiziţioneze astfel de case pot lua legătura cu autorităţile locale din Roşia Montană pentru a stabili cine 
este proprietarul proprietăţii părăsite. 
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Nr. 110351/24.08.2006, Nr. 110350/24.08.2006, Nr. 110273/24.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1158 

Propunerea 
Petentul nu este de acord cu promovarea proiectului Rosia Montana formuland urmatoarele observatii si 
comentarii : 
Completarea raportului cu harta regimului de proprietate actual in cadrul comunei Rosia Montana; 

Soluţia de 
rezolvare 

O hartă “la zi” prezentând regimul proprietăţilor din Roşia Montană ar necesita o permanentă actualizare. 
Prin urmare, RMGC elaborează rapoarte trimestriale în care se arată procentul proprietăţilor achiziţionate 
în zonele din Roşia Montană care vor fi afectate de proiectul minier. Aceste rapoarte sunt publicate pentru 
consultare pe site-ul de internet al companiei (vezi Harta privind regimul proprietăţilor). 
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Nr. 110274/24.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1191 

Propunerea distrugerea bisericilor si cimitirelor din Corna si Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Contrar afirmaţiilor oponenţilor acestui proiect minier, nimeni nu doreşte distrugerea bisericilor sau a 
cimitirelor. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
În ceea ce priveşte mormintele, numai 410 din cele 1.905 existente în Roşia Montană vor fi afectate, 
deoarece compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa fel încât să nu se modifice 
amplasamentul cimitirelor existente.Astfel, proiectul va duce la strămutarea a şase cimitire. În cazul 
fiecărui mormânt trebuie să existe motive bine întemeiate pentru a fi strămutat. Pe parcursul dezvoltării 
lor, comunităţile şi-au creat anumite reguli, care mai târziu au devenit legi menite să ofere o soluţie în 
cazul unor astfel de evenimente nefericite. De asemenea, comunităţile sunt, ele însele, entităţi vii, şi, dat 
fiind că rata actuală a şomajului de 70% ar putea creşte la 90%, refuzul proiectului şi implicit, al unor noi 
oportunităţi de dezvoltare în Roşia Montană, va însemna sfârşitul capacităţii satului de a se întreţine prin 
propriile mijloace. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

1510, 1514 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111063/25.08.2006 si Nr. 75904/04.09.2006, Nr. 111059/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1209 

Propunerea Efect social negativ prin dezradacinare, strmutare asezari, biserici, cimitire; 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania a considerat că diminuarea impacturilor sociale negative reprezintă un element central în 
elaborarea strategiei de strămutare şi relocare. În ceea ce priveşte impactul real al proiectului Roşia 
Montană în acest sens, vă rugăm să consultaţi, de asemenea, Raportul la Studiul de evaluare a Impactului 
asupra mediului, capitolul 4, Impactul Potenţial, Subcapitolul 4.8, Mediul economic şi social. 
 
Pe plan individual, cu privire la oportunităţile de dezvoltare personală, planul de strămutare şi relocare 
oferă: 

- compensaţii şi sprijin financiar pentru micii întreprinzători; 
- pregătire profesională şi posibilitatea formării unei cariere; 
- compensaţii în vederea refacerii gospodăriilor, inclusiv costuri de refacere a terenurilor şi 

compensanţii pentru posibilele recolte pierdute; 
- burse; 
- în cazul relocării/strămutării, sprijin în căutarea de noi locuinţe, îndeplinirea formalităţilor de 

înregistrare, asistenţă medicală, sprijin în căutarea de noi locuri de muncă şi oferirea de cursuri de 
formare profesională, sprijin pentru realizarea de investiţii şi de mici economii. 

 
La nivelul comunităţii în general, compania propune alternative de relocare atât în zona rurală (Piatra Albă 
– Roşia Montană), cât şi în zona urbană (Dealul Furcilor - Alba Iulia), nivelul de trai fiind aici mai ridicat. 
 
Proiectul oferă generaţiilor viitoare nu numai locuri de muncă, ci şi un mediu înconjurător mai curat, 
oportunităţi de dezvoltare personală, sprijin pentru dezvoltarea de mici afaceri, sprijin în general pentru 
dezvoltarea uneia dintre cele mai dezavantajate zone din România. 
 
În prezent, printre cele mai negative aspecte sociale înregistrate în Roşia Montană se numără rata 
şomajului de 70 % şi declinul economic din zonă. Dacă proiectul minier propus de RMGC nu va fi aprobat, 
rata şomajului în Roşia Montană va depăşi 90%. Luând în considerare situaţia economică din regiune, în 
absenţa proiectului, şansele de supravieţuire pe termen lung, a localităţii, sunt mici. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 



(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 
sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

1723, 1870, 1871, 1872, 1873, 2613, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3233 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 110779/25.08.2006, Nr. 110933/25.08.2006, Nr. 110932/25.08.2006, Nr. 
110931/25.08.2006, Nr. 110930/25.08.2006, Nr. 112385/25.08.2006, Nr. 
112880/25.08.2006, Nr. 112875/25.08.2006, Nr. 112868/25.08.2006, Nr. 
112873/25.08.2006, Nr. 112874/25.08.2006, Nr. 111448/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1217 

Propunerea Stramutarea masiva a populatiei, bisericilor si cimitirelor este intolerabila; 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania a considerat că diminuarea impacturilor sociale negative reprezintă un element central în 
elaborarea strategiei de strămutare şi relocare. În ceea ce priveşte impactul real al proiectului Roşia 
Montană în acest sens, vă rugăm să consultaţi, de asemenea, Raportul la Studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului, capitolul 4, Impactul Potenţial, Subcapitolul 4.8, Mediul economic şi social. 
 
Pe plan individual, cu privire la oportunităţile de dezvoltare personală, planul de strămutare şi relocare 
oferă: 

- compensaţii şi sprijin financiar pentru micii întreprinzători; 
- pregătire profesională şi posibilitatea formării unei cariere; 
- compensaţii în vederea refacerii gospodăriilor, inclusiv costuri de refacere a terenurilor şi 

compensanţii pentru posibilele recolte pierdute; 
- burse; 
- în cazul relocării / strămutării, sprijin în căutarea de noi locuinţe, îndeplinirea formalităţilor de 

înregistrare, asistenţă medicală, sprijin în căutarea de noi locuri de muncă şi oferirea de cursuri de 
formare profesională, sprijin pentru realizarea de investiţii şi de mici economii. 

 
La nivelul comunităţii în general, compania propune alternative de relocare atât în zona rurală (Piatra Albă 
– Roşia Montană ), cât şi în zona urbană (zona Dealul Furcilor - Alba Iulia), nivelul de trai fiind aici mai 
ridicat. 
 
Nu se poate spune că proiectul nu respectă morala creştină, atâta timp cât principiul său de bază este cel de 
minerit responsabil. Considerăm că exploatarea resurselor nu reprezintă un act împotriva lui Dumnezeu 
dacă este realizată într-o manieră responsabilă. Proiectul oferă generaţiilor viitoare nu numai locuri de 
muncă, ci şi un mediu înconjurător mai curat, oportunităţi de dezvoltare personală, sprijin pentru 
dezvoltarea de mici afaceri, sprijin în general pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai dezavantajate zone 
din România. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
În prezent, printre cele mai negative aspecte sociale înregistrate în Roşia Montană se numără rata 
şomajului de 70% şi declinul economic din zonă. Dacă proiectul minier propus de RMGC nu va fi aprobat, 
rata şomajului în Roşia Montană va depăşi 90%. Luând în considerare situaţia economică din regiune, în 
absenţa proiectului, şansele de supravieţuire pe termen lung, a localităţii sunt mici. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 



Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

1922 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 110902/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1252 

Propunerea Deasemenea in zona exista biserici ortodoxe si greco-romane care sunt deja protejate prin lege 

Soluţia de 
rezolvare 

Înainte ca raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, elaborat de RMGC, să fie prezentat 
publicului în 2006, proiectul de exploatare minieră a fost refăcut astfel încât Biserica Greco-Catolică, 
declarată monument istoric, să nu fie inclusă în zona afectată de proiect. Acest fapt este ilustrativ pentru 
modul în care sugestiile exprimate în cadrul procesului de consultare a părţilor implicate în proiect au dus 
la modificarea proiectului, astfel încât să se ţină seama de opinia comunităţii. Această biserică, împreună 
cu cea Romano-Catolică din Zona Protejată Istorică sunt singurele clădiri de acest fel care sunt protejate 
prin lege. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111857/25.08.2006, Nr. 111863/25.08.2006, Nr. 111864/25.08.2006, Nr. 
111865/25.08.2006, Nr. 111866/25.08.2006, Nr. 111867/25.08.2006, Nr. 
111759/25.08.2006, Nr. 111758/25.08.2006, Nr. 111757/25.08.2006, Nr. 
112163/25.08.2006, Nr. 112164/25.08.2006, Nr. 112165/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1261 

Propunerea Nu exista in EIM un studiu referitor la stramutare si relocare; 

Soluţia de 
rezolvare 

Recomandările privind elaborarea raportului de evaluare a impactului asupra mediului (şi anume Ordinul 
nr. 863/2002-Anexa II “Ghid Metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a 
raportului la studiul de evaluare”- Partea II “Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului”) nu prevăd realizarea unui Plan de acţiune pentru strămutare şi relocare (PASR). Cu toate 
acestea, pe site-ul de internet al companiei, există un astfel de plan, elaborat in conformitate cu 
recomandările Băncii Mondiale. Pe toată durata procesului de consultare a opiniei publice, RMGC a 
recomandat persoanelor interesate să consulte documentul menţionat, prin intermediul internetului. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3020 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112893/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1304 

Propunerea Proiectul duce la stramutarea unei mari parti ale populatiei locale 

Soluţia de 
rezolvare 

Discutând acest aspect într-un context mai larg, este de remarcat faptul că, pentru realizarea lucrărilor de 
construcţie şi de exploatare în cadrul Proiectului, este nevoie să se achiziţioneze teren în 4 din cele 16 sate 
din comuna Roşia Montană. Prin urmare, regimul proprietăţilor, în cea mai mare parte a comunei, va 
rămâne neschimbat. În ceea ce priveşte impactul real al proiectului Roşia Montană în acest sens, vă rugăm 
să consultaţi, de asemenea, Raportul EIM, capitolul 4, Impactul Potenţial, Subcapitolul 4.8, Mediul 
economic şi social. 
 
În scopul cumpărării proprietăţilor necesare pentru dezvoltarea proiectului, compania a elaborat un 
program de achiziţii, în conformitate cu recomandările privind strămutarea şi relocarea populaţiei, 
elaborate de Banca Mondială. Abordarea RMGC, în această privinţă, se bazează pe principiul vânzării - 
cumpărării liber consimţite. În acest scop, RMGC a prevăzut pachete de compensare corecte pentru 
localnicii afectaţi de proiect, în deplin acord cu politicile Băncii Mondiale în domeniu, astfel cum sunt 
detaliate în Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare, document elaborat de RMGC şi aflat pe site-
ul oficial al companiei. 
 
Dat fiind că proiectul minier se va dezvolta în etape, nu este necesar ca toate proprietăţile să fie 
achiziţionate de la început. Prin urmare, compania şi-a îndreptat atenţia asupra terenurilor necesare 
pentru construirea şi funcţionarea exploatării miniere în primii cinci ani. În prezent, compania deţine 
peste 56% din terenul necesar în faza de construcţie şi în primii cinci ani ai fazei de exploatare. 
 
De asemenea, 98% din proprietarii terenurilor necesare proiectului, care încă nu au fost achiziţionate, au 
solicitat evaluarea proprietăţilor deţinute, ceea ce indică că se gândesc în mod serios să vândă. Această cifră 
indică faptul că numărul proprietăţilor deţinute de persoane care se împotrivesc ideii de a vinde este redus. 
 
Cu privire la această ultimă situaţie, unele din aceste proprietăţi sunt situate în zone care nu sunt necesare 
în faza de construcţie şi în etapa iniţială de exploatare. Prin urmare, pentru perioda imediat următoare, nu 
există motiv ca aceşti proprietari să constituie impedimente în calea dezvoltării proiectului minier, ei fiind 
liberi să trăiască aşa cum doresc. 
 
În privinţa numărului şi mai mic de case situate în zonele destinate lucrărilor de construcţie şi de 
exploatare iniţială, compania va căuta soluţii pentru modificarea planului de dezvoltare a minei, astfel 
încât casele şi terenurile celor care doresc să-şi păstreze proprietăţile să nu fie afectate. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3029 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111761/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1338 

Propunerea Stramutarea de populatii, biserici si cimitire constituie un genocid social si spiritual; 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania a considerat că diminuarea impacturilor sociale negative reprezintă un element central în 
elaborarea strategiei de strămutare şi relocare. În ceea ce priveşte impactul real al proiectului Roşia 
Montană în acest sens, vă rugăm să consultaţi, de asemenea, Raportul EIM, capitolul 4, Impactul 
Potenţial, Subcapitolul 4.8, Mediul economic şi social. 
 
Pe plan individual, cu privire la oportunităţile de dezvoltare personală, planul de strămutare şi relocare 
oferă: 

- compensaţii şi sprijin financiar pentru micii întreprinzători; 
- pregătire profesională şi posibilitatea formării unei cariere; 
- compensaţii în vederea refacerii gospodăriilor, inclusiv costuri de refacere a terenurilor şi 

compensanţii pentru posibilele recolte pierdute; 
- burse; 
- în cazul relocării / strămutării, sprijin în căutarea de noi locuinţe, îndeplinirea formalităţilor de 

înregistrare, asistenţă medicală, sprijin în căutarea de noi locuri de muncă şi oferirea de cursuri de 
formare profesională, sprijin pentru realizarea de investiţii şi de mici economii. 

 
La nivelul comunităţii în general, compania propune alternative de relocare atât în zona rurală (Piatra Albă 
– Roşia Montană), cât şi în zona urbană (zona Dealul Furcilor - Alba Iulia), nivelul de trai fiind aici mai 
ridicat. 
 
Nu se poate spune că proiectul nu respectă morala creştină, atâta timp cât principiul său de bază este cel de 
minerit responsabil. Considerăm că exploatarea resurselor nu reprezintă un act împotriva lui Dumnezeu 
dacă este realizată într-o manieră responsabilă. Proiectul oferă generaţiilor viitoare nu numai locuri de 
muncă, ci şi un mediu înconjurător mai curat, oportunităţi de dezvoltare personală, sprijin pentru 
dezvoltarea de mici afaceri, sprijin în general pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai dezavantajate zone 
din România. 
 
Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină conformitate cu 
legislaţia românească cu privire la reînhumări [1], compania angajându-se să acţioneze cu respect şi 
consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din 
partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
În prezent, printre cele mai negative aspecte sociale înregistrate în Roşia Montană se numără rata 
şomajului de 70% şi declinul economic din zonă. Dacă proiectul minier propus de RMGC nu va fi aprobat, 
rata şomajului în Roşia Montană va depăşi 90%. Luând în considerare situaţia economică din regiune, în 
absenţa proiectului, şansele de supravieţuire pe termen lung, a localităţii, sunt mici. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Strămutarea 
va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala societăţii RMGC. Construirea de 
biserici reprezintă un element central al procesului de creare a unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu 
fonduri acordate de RMGC. 
 



Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 

(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3115 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112129/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1390 

Propunerea 
Sunt incalcate drepturile omului in cadrul comunitatilor de la Rosia Montana (referire la stramutarile 
fortate) 

Soluţia de 
rezolvare 

Banca Mondială a finanţat în ultimii 10 ani peste 500 de proiecte care au necesitat planuri de strămutare a 
populaţiei, unele dintre ele la o scară mult mai largă decât cele propuse în cadrul proiectului Roşia 
Montană. Nu este neobişnuit ca proiectele de mari dimensiuni să genereze astfel de strămutări de 
populaţie, iar acestea, dacă sunt realizate în conformitate cu prevederile legale, nu reprezintă în sine 
încălcări ale drepturilor omului. De regulă, trebuie să existe o hotărâre definitivă, dată de un tribunal 
competent, pentru ca o anumită acţiune să poată fi considerată o încălcare a drepturilor omului. 
 
Fiind preocupată de respectarea drepturilor omului şi a locuitorilor din Roşia Montană, compania a 
elaborat un plan de acţiune pentru strămutare şi relocare, bazat pe vânzarea liber consimţită a proprietăţii, 
în conformitate cu standardele Băncii Mondiale. De-a lungul procesului de implementare a acestui plan, 
etapa consultărilor publice şi a prezentării proiectului a constituit cel mai important instrument în 
identificarea celor mai bune soluţii şi căi de urmat. 
 
Discutând problema strămutărilor într-un context mai larg, este de remarcat faptul că, pentru realizarea 
lucrărilor de construcţie şi de exploatare în cadrul Proiectului, este nevoie să se achiziţioneze teren în 4 din 
cele 16 sate din comuna Roşia Montană. Prin urmare, regimul proprietăţilor, în cea mai mare parte a 
comunei, va rămâne neschimbat. 
 
De asemenea, 98% din proprietarii terenurilor necesare proiectului, care încă nu au fost achiziţionate, au 
solicitat evaluarea proprietăţilor deţinute, ceea ce indică că se gândesc în mod serios să vândă. Această cifră 
indică faptul că numărul proprietăţilor deţinute de persoane care se împotrivesc ideii de a vinde este redus. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3135 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112122/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1405 

Propunerea se incalca flagrant dreptul proprietatii 

Soluţia de 
rezolvare 

În conformitate cu prevederile legale, publicul interesat poate prezenta propuneri bine argumentate cu 
privire la procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Articolul 44, alineatul (2) din Ordinul nr. 
860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu 
prevede următoarele: “pe baza rezultatelor dezbaterii publice titularul proiectului pregăteşte o evaluare a 
propunerilor motivate ale publicului, conţinând soluţii de rezolvare a problemelor semnalate, pe care o 
înaintează autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, conform formularului prezentat în 
anexa nr. IV.2”. 
 
Deoarece această întrebare, adresată în cadrul dezbaterilor publice, nu conţine nici o indicaţie precisă cu 
privire la faptele semnalate, şi nu face referire la un aspect al Proiectului supus procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, RMGC nu poate să facă nici un comentariu în acest sens. 
 
Cu toate acestea, dat fiind că RMGC şi-a exprimat disponibilitatea de a discuta orice problemă relevantă 
pentru proiectul propus, vă aducem la cunoştinţă următoarele: RMGC respectă întocmai prevederile legale 
privind achiziţia de proprietăţi în Roşia Montană. În acest sens, RMGC respectă metodele legale prin care 
titularul de proiect poate dobândi drept de folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării proiectului, 
atât din domeniul public, cât şi din cel privat, în conformitate cu articolul 6 din Legea Minelor nr. 
85/2003, şi anume: 

i) vânzarea-cumpărarea, la preţul convenit de părţi;  
ii) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia 

clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul 
eliberat, conform convenţiei dintre părti;  

iii) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi,  
iv) concesionarea terenurilor”, etc 

 
Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare, elaborat de companie în conformitate cu standardele 
Băncii Mondiale, are în vedere vânzarea liber consimţită a proprietăţilor. În cazul numărului redus de 
gospodării situate în zonele de desfăşurare a activităţilor de construcţie şi de operare, în primii 5 ani, 
compania va căuta soluţii pentru reproiectarea planului de dezvoltare minieră, astfel încât proprietăţile 
celor care nu doresc să vândă, să nu fie afectate. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3227 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111146/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1408 

Propunerea 

Luand in considerare faptul ca proiectul minier Rosia Montana vizeaza stramutarea bisericilor si a 
cimitirelor din zona, ceea ce este inadmisibil din punct de vedere al culturii si traditiilor ortodoxe, Sfantul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se pronunta impotriva realizarii proiectului Rosia Montana Gold 
Corporation si spera ca aceasta zona sa ramana intacta in sfintenia, puritatea si frumusetea ei. 

Soluţia de 
rezolvare 

Această afirmaţie, făcută de Sfântul Sinod în 2003, are o importanţă majoră în ceea ce priveşte acţiunile 
trecute şi viitoare ale companiei. În ultimii ani, proiectul minier a fost refăcut de mai multe ori, astfel încât 
să se reducă impactul asupra bisericilor şi mormintelor. 
 
Această afirmaţie este importantă, de asemenea, pentru că ne oferă ocazia să ne exprimăm încă o dată 
atitudinea şi principiile. Compania s-a angajat să dezvolte proiectul minier împreună şi în folosul 
comunităţii, şi în acelaşi timp respectând valorile acesteia. Considerăm că dezvoltarea economică nu 
trebuie să intre în conflict cu spiritualitatea şi valorile tradiţionale. 
 
Acţiunile noastre nu se bazează pe principiul că, în schimbul beneficiilor economice pe care le oferim 
(locuri de muncă, un nivel de trai ridicat), comunitatea ar trebui să renunţe la valorile sale morale de bază. 
Acest set de valori include, de asemenea, mineritul, care a existat în paralel cu credinţa creştină de mii de 
ani. Simbolul minier şi imaginea Sfintei Varvara, protectoarea minerilor, fac încă parte din viaţa 
comunităţii, fiind înscrise pe case şi pe crucile mormintelor.  
 
Compania nu doreşte să distrugă biserici, monumente sau cimitire – principala noastră preocupare este 
aceea de a reduce impacturile generate de proiect. 

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3245 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111115/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1434 

Propunerea 
proiectul va afecta proprietatile a 2000 de persoane, 730 de case, 138 de apartamente, 16000 de hectare de 
teren agricol, vestigii romane remarcabile, mai multe biserici si 9 cimitire antice 
 

Soluţia de 
rezolvare 

Cifrele citate de către petent sunt incorecte, deoarece certificatul de urbanism nr 78/26.04.2006 oferă 
următoarele date privind perimetrul proiectului Roşia Montană: 

− 489 de case, 126 apartamente; 
- 1.258 hectare, având diverse întrebuinţări. 

 
Realizarea şi operarea proiectului Roşia Montană necesită achiziţionarea de teren în 4 din cele 16 sate din 
Roşia Montană. Prin urmare, în cea mai mare parte din Roşia Montană, regimul proprietăţilor nu va fi 
afectat de proiect. 
 
În vederea cumpărării terenului necesar, societatea a elaborat un plan de achiziţii în conformitate cu 
recomandările privind planul de acţiune pentru strămutare şi relocare, elaborate de Banca Mondială.  

 



Domeniul RRAP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

50 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 114888/05.10.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1494 

Propunerea Daramarea si stramutarea populatiei vii si moarte a jumatate din Rosia Montana ; 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu este un fapt neobişnuit ca unele proiecte de mari dimensiuni să necesite strămutarea şi relocarea 
populaţiei, astfel de exemple fiind porturile, aeroporturi, autostrăzi, hidrocentrale, mine. 
 
Banca Mondială a elaborat o procedură standard în acest sens, respectată îndeaproape de persoanele 
responsabile de asemenea investiţii de mari dimensiuni. Se pune accent îndeosebi pe luarea unor măsuri 
de diminuare a impacturilor generate, măsuri elaborate şi aplicate pe durata implementării proiectelor, în 
beneficiul şi împreună cu comunitatea. 
 
Planurile şi măsurile de diminuare a impacturilor uşurează procesul de adaptare la noua situaţie a 
comunităţii  afectate de proiect, şi pot să se desfăşoare de-a lungul unei perioade de timp îndelungate, din 
momentul strămutării populaţiei. Prin adoptarea unor măsuri eficiente de monitorizare şi evaluare, 
planurile iniţiale de atenuare a impactului pot fi corectate şi îmbunătăţite. 
 
Programul de achiziţionare de terenuri elaborat de societate a fost conceput în conformitate cu 
recomandările Băncii Mondiale, şi are la bază principiul vânzării –cumpărării liber consimţite. 
 
În pofida unei opoziţii venite din afara zonei, în Roşia Montană proiectul se bucură de o largă susţinere şi 
este dorit de comunitate, fiind considerat, la nivel regional, drept singura soluţie viabilă pentru a face faţă 
dificultăţilor din zonă, capabilă să ofere o gamă largă de beneficii individuale şi colective. 
 
Contrar celor susţinute de cei ce se opun acestui proiect, nimeni nu vrea să distrugă casele şi mormintele 
din Roşia Montană. În ceea ce priveşte mormintele, marea majoritate a celor 1.905 morminte din Roşia 
Montană nu vor fi afectate de proiectul minier întrucât societatea a făcut tot posibilul pentru ca 
operaţiunile miniere să fie proiectate în aşa fel încât să nu necesite strămutarea mormintelor. Totuşi, este 
necesară strămutarea a 410 morminte. Acestea se vor face la solicitarea familiilor şi pe cheltuiala RMGC. 
Întreaga operaţiune se va face cu respectarea întocmai a legislaţiei româneşti [1] privind strămutarea 
mormintelor, societatea angajându-se să acţioneze cu respect şi consideraţie. Mormintele abandonate vor 
fi, de asemenea, strămutate, cu tot respectul şi consideraţia din partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra 
Albă. 
 
Proiectul Roşia Montană oferă generaţiilor viitoare şansa de a continua să trăiască într-un sat al cărui 
viitor este, în momentul de faţă, în pericol, ţinând seama de rata actuală a şomajului-70%, care se va ridica 
la peste 90% dacă proiectul de exploatare auriferă propus de RMGC nu va fi aprobat. În cazul în care 
comunitatea din Roşia Montană va dispărea, mormintele şi bisericile existente vor fi, fără îndoială, 
părăsite, aşa cum s-a întâmplat în alte sate abandonate din România. Proiectul Roşia Montană va menţine 
satul în viaţă şi va crea oportunităţi economice în regiune.  
 
Referinţe: 
[1] în cazul strămutării mormintelor şi cimitirelor se aplică următoarele legi: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007; 
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994); 



(iii) Ordinul nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind 
mediul de viaţă al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, 
modificat şi completat ulterior (“Ordinul 536/1997”); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 
1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983; 

(vi) Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din 
cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor 
nr. 16.285/31.12.1981 
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