
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 mai 2000 

 

Domnului Nicolae Popa, la interpelarea privind "Proiectul EUROGOLD de la Roşia Montană" trebuie să îi 
răspundă domnul Ion Caramitru, ministrul Culturii, şi din partea dumnealui este aici domnul Hunor Kelemen, 
secretar de stat. 

Domnule Nicolae Popa, vreţi să dezvoltaţi interpelarea sau aţi dezvoltat-o către minister? Aşteptăm doar 
răspunsul. Dacă nu este nimic de adăugat şi este ceea ce am trimis, cerem direct răspunsul ministrului. 

Domnul Nicolae Popa (din sală): 

Dacă am ceva de adăugat, îmi daţi după aceea cuvântul? 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz: 

Da, vă rog, aveţi o intervenţie după aceea. 

Vă rog, domnule secretar de stat. 

Domnul Hunor Kelemen: 

Domnule preşedinte de şedinţă, 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

În ceea ce priveşte interpelarea domnului deputat Nicolae Popa, încerc să răspund la cele două puncte 
importante din această interpelare. 

Reprezentanţii Ministerului Culturii din cadrul Direcţiei monumentelor istorice au purtat discuţii cu domnul 
Frank Timis, preşedintele firmei GOLD CORPORATION Roşia Montană, investitorul străin implicat în acest 
proiect, precum şi cu domnul Ionas, preşedintele Agenţiei Naţionale a Resurselor Minerale, în urma cărora 
s-a decis deplasarea la faţa locului a unei comisii de specialişti, în scopul stabilirii unui punct de vedere 
competent privind situaţia existentă. 

Menţionăm, de asemenea, faptul că este în curs de perfectare un contract între firma GOLD 
CORPORATION şi Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional pentru realizarea unui studiu 
de fezabilitate privind siturile arheologice şi inventarierea construcţiilor - monument care necesită a fi 
strămutate. 

În urma acestor studii se va întocmi studiul de fezabilitate final pe care beneficiarul GOLD CORPORATION 
îl va transmite spre avizare Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, urmând ca aceasta să decidă 
asupra oportunităţii deschiderii exploatării miniere şi asupra implicaţiilor pe care aceasta le va avea asupra 
zonei protejate şi asupra monumentelor istorice. 

În acordarea avizului, Ministerul Culturii va ţine seama şi de contextul general al problemei - Roşia Montană 
se află într-o zonă defavorizată, investiţia respectivă ar putea crea multe locuri de muncă pentru cei din 
zonă, iar această investiţie este, se pare, singura şansă a acestei localităţi în curs de urbanizare, iar 
relansarea economică prin retehnologizare şi derularea de investiţii pentru realizarea exploatărilor aurifere 
este absolut necesară. 

În condiţiile în care statul român ar face această investiţie în vederea relansării economice a zonei, ar trebui 
realizată tot o exploatare de suprafaţă în vederea căreia localitatea tot ar trebui să fie mutată. Statul român 
ar avea de câştigat în urma acestei investiţii, nemaifiind necesar să plătească anual 35 de miliarde de lei, 
cât primeşte acum localitatea ca subvenţie. 
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Reprezentanţii sindicatelor din industria minieră sprijină această investiţie, precum şi Biserica Ortodoxă 
Română este de acord cu strămutarea lăcaşurilor de cult. 

Localităţile din această zonă au luat fiinţă şi s-au menţinut tocmai datorită existenţei şi a exploatării 
zăcămintelor de metale rare. 

Articolul publicat în presa locală în ziarul "Unirea" din data de 7 aprilie 2000, semnat de domnul Dorin 
Ovidiu Dan, consilier şef al Inspectoratului pentru cultură al judeţului Alba, în legătură cu acest proiect, pune 
în evidenţă următoarele aspecte: istoricul localităţii � peste 1850 de ani de la atestarea sa, personalităţile 
care au avut legătură cu aceasta, continuitatea exploatării miniere, importanţa patrimoniului cultural existent 
în zonă, rezervaţia monumentelor istorice � cetatea mică şi cetatea mare, muzeul mineritului, galeria 
romană, lapidariumul, muzeul în aer liber, cele şase biserici şi casa parohială, implicarea aproximativ a 
1000 de locuitori din totalul de 4500 în exploatarea minieră, strămutarea unei pătrimi din localitate pe o altă 
zonă, pe o altă proprietate a primăriei prin demontarea şi mutarea celor 6 biserici, a centrului istoric şi a 
caselor de mineri plus zona muzeului, a galeriei romane şi a lapidariumului, care nu vor fi afectate prin 
această exploatare. 

Considerăm că menirea Inspectoratului pentru cultură nu este epurarea valorilor naţionale, ci păstrarea şi 
promovarea valorilor culturii din România, şi asta a făcut şi domnul Dorin Ovidiu Dan, dar urmează şi o altă 
analiză a comisiei. aşa cum am spus la început, Ministerul Culturii nu va fi de acord cu o demontare şi cu o 
distrugere a patrimoniului din această zonă. 

Nu am luat încă o hotărâre şi nu am dat un aviz, fiindcă analizele nu sunt terminate, nu sunt făcute sută la 
sută. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz: 

Domnule deputat Popa, 

Aveţi două minute. 

Domnul Nicolae Popa: 

Domnule preşedinte de şedinţă, 

Domnule secretar de stat, 

Aş vrea să precizez, de la bun început, că şi interpelarea pe care am adresat-o domnului ministru Berceanu 
şi interpelarea adresată domnului ministru Caramitru n-au avut ca obiect înlăturarea investitorilor străini şi 
nici nu urmăresc acest lucru, pentru că ne dăm seama, şi avem datoria morală, noi, deputaţii, să susţinem 
prin toate puterile noastre ca investitorii străini să vină în România şi creeze locuri de muncă şi să ne 
susţină din punct de vedere economic. Dar, nu cu sacrificii. Şi nu cu sacrificiile noastre. 

Spuneam că la Roşia Montană lucrurile sunt destul de tensionate: din cei 500 locuitori, jumătate doresc 
acest lucru, jumătate nu doresc acest lucru. 

din declaraţiile inspectorului şef de la cultura Judeţului Alba, am rămas surprins că Ministerul Culturii nici 
până acum nu şi-a dat avizul şi nici nu a luat nici o poziţie oficială: dacă este sau nu este de acord. 

Sigur că am aflat-o astăzi, dar cred că la Roşia Montană din Judeţul Alba se impune de urgenţă realizarea 
unui referendum, în aşa fel încât oamenii să fie consultaţi dacă doresc sau nu acest lucru, pentru că este 
vorba de o situaţie deosebită � este vorba de strămutarea localităţii, în primul rând, şi-n al doilea rând, este 
vorba de nişte vestigii istorice şi culturale de o mare, inestimabilă valoare şi pe care nu putem să le tratăm 
cu indiferenţă. 

Sigur că aici nu este vorba de o simplă exploatare a aurului, ci este vorba de strămutarea unui nucleu 
cultural în altă parte, ceea ce, trebuie să recunoaştem, îi pierde din valoare şi strălucire. 
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De aceea, eu cred că la Roşia Montană trebuie să susţinem drepturile morţilor şi a celor care locuiesc pe 
acele meleaguri şi, chiar dacă pe moment, suntem tentaţi că vom câştiga din punct de vedere economic, să 
vedem ceva mai departe, în viitor, care sunt consecinţele şi care sunt efectele unei asemenea investiţii. 

Vă mulţumesc. 

 

 


