Roșia Montană – unde ne aflăm?
Problema cu Roşia MontanăMEDIU
1. Exploatarea la suprafaţă a zăcământului implică decopertarea unei suprafeţe mari de teren, transportarea
şi depozitarea unor cantităţi uriaşe de rocă sterilă, cu efecte deplorabile asupra mediului, prin modificarea în
sens negativ a peisajului, poluarea atmosferei, solului şi a apelor cauzată de transportul masiv şi exploatarea
cu utilaje grele, perturbarea echilibrului ecologic prin zgomotul anormal care ar afecta fauna, într-o zonă
geografică de o mare frumuseţe, care ar fi astfel sacrificată. Iar dacă roca deplasată conţine şi uraniu - după
cum se afirmă în unele surse - dispersarea acestui material ar provoca şi o poluare radioactivă a unei arii
însemnate, cu efecte greu de anticipa asupra sănătăţii populaţiei şi asupra florei şi faunei din zonă.
2. Tehnologia de extragere a aurului cu ajutorul cianurilor reprezintă un pericol ce nu poate fi ignorat.
Scurgeri şi poluări cu cianurare sunt cunoscute în mai multe ţări unde se aplică procedeul pentru extragerea
aurului şi care au avut loc în SUA, Australia, Africa de Sud, etc.
3. Din punct de vedere arheologic Roşia Montană reprezintă vestigii istorice de pe vremea romanilor, unice
în Europa, care ar fi distruse în mod ireparabil. Importanţa ştiinţifică a acestora este inestimabilă şi se
impune protejarea lor necondiţionată.
Zăcământul de aur de la Roşia Montană să fie lăsat moştenire geneaţiilor viitoare, care vor neneficia cu
siguranţă de o tehnologie mult mai perfecţionată, lipsită de riscuri, ce va putea fi aplicată fără să se sacrifice
frumuseţea inegalabilă a Munţilor Apuseni.
Stadiul proiectului
Rosia Montana Gold Corporation încearcă obținerea avizelor pentru un nou Plan Urbanistic Zonal pentru
Zona de Dezvoltare Industrială RMGC. În absența unui asemenea plan aprobat, RMGC nu poate obține nici
acordul de mediu pentru proiect.
Proiectul Rosia Montana Gold Corporation este foarte dificil de finanțat. Conform propriilor declaraţii,
RMGC are nevoie de încă aproximativ 1,5 miliarde de dolari pentru a demara investiţia. Principalul
acţionar, Gabriel Resources, nu dispune de această sumă. Mai multe tentative de asociere s-au soldat cu un
eșec pentru companie chiar şi în perioada în care preţul aurului ajunsese la aproape 1.900 de dolari/uncie. La
momentul de față, prețul aurului fiind de sub 1.500 de dolari/uncia de aur, marile companii miniere din
domeniu au mari probleme să-şi menţină pe linia de plutire propriile exploatări afate deja în lucru. O scădere
suplimentară a prețului aurului ar face ca profitabilitatea minei Roșia Montană să fie pusă la îndoială.
Proiectul RMGC nu este asigurat pentru riscuri de mediu, așa cum prevede legislația europeană.
Refuzul grupului Allianz de a se asocia la acest proiect reduce semnificativ șansele de găsire ale unui alt
asigurator. Soluția ce s-ar întrevede pentru a respecta prevederea europeană este de asigurare a proiectului
tocmai de Statul Român, ceea ce ar ridica serioase semne de întrebare asupra incoruptibilității membrilor
guvernului.
Aprobarea proiectului de către guvernul Ponta ar putea să însemne un grav fapt de corupție. Un
membru al guvernului, ministrul delegat Dan Șova, în ale cărui atribuții ar intra gestionarea activelor
statului în RMGC, s-ar afla intr-o stare de conflict de interese datorită relațiilor de rudenie cu unul din
asociații firmei de avocatură Nestor Nestor Diculescu Petersen ce reprezintă RMGC.
Opinia publică din România este extrem de nefavorabilă începerii proiectului minier al RMGC.
Instituții, organizații ne-guvernamentale, reprezentanți ai cultelor religioase, cetățeni activi și-au arătat în
mai multe ocazii opoziția față de proiect. Speculând sprijinul larg pe care Campania Salvați Roșia Montană
îl are în rândul publicului, înainte de a ajunge la putere, partidul de guvernământ fiind în opoziție, și-a luat
angajamentul de a opri proiectul minier și de a nu-l aviza.

