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Referitor la:

Evaluarea impactului asupra mediului pentru
„Proiectul minier Roşia Montană”

18 aprilie 2011

Stimate domnule ministru,
Ca răspuns la invitaţia anunţată de Ministerul Mediului şi Pădurilor la data
de 5 aprilie a.c. pentru formularea de propuneri, comentarii şi observaţii privind
completările la documentaţia iniţială de evaluare a impactului asupra mediului depuse de
SC RMGC SA la sfârşitul anului 2010 pentru „Obiectivul minier Roşia Montană”,

Vă solicităm să nu propuneţi emiterea acordului de mediu pentru Proiectul
minier Roşia Montană, din următoarele motive:
1.

Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, prevede, la art. 2 (10):

„Emiterea acordului de mediu se face numai după emiterea avizului Ministerului
Culturii şi Cultelor, pentru aplicarea principiului conservării integrate.” Ca atare,
propunerea emiterii unui acord de mediu pentru proiectul minier Roşia Montană – care
implică distrugerea unor monumente istorice – înaintea existenţei unui astfel de aviz
contravine legii. Întreaga procedură de evaluare a impactului asupra mediului a
Proiectului minier Roşia Montană, precum şi consultarea publică rămân deci fără obiect:
proiectul nu poate să fie propus pentru obţinerea acordului de mediu înainte de a avea un
aviz din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

1/3

2.

Documentaţia nu consemnează statutul complet şi actual al elementelor

aparţinând patrimoniului naţional aflate pe teritoriul care face obiectul proiectului
minier şi nu consemnează zonele de protecţie prevăzute de lege ale acestor obiective.
Astfel, Masivul Cârnic este înregistrat în Documentaţie în forma cuprinsă în
Lista Monumentelor Istorice (LMI) publicată în 2004 - restrânsă doar la o mică parte din
masiv, zona Piatra Corbului şi cuprinzând doar vestigiile datând din epoca romană - pe
când în LMI revizuită, actualizată şi republicată în 2010 (modificată prin Ordinul
Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2361/12 iulie 2010, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 670 bis / 1 octombrie 2010) Masivul Cârnic este cuprins în
întregime, cu toate elementele sale, atât în ceea ce priveşte extinderea teritorială, cât şi
tipologia şi cronologia a vestigiilor - cod LMI: AB-I-s-A-20329, denumire: „Galeriile din
Masivul Cârnic”, localizare: „Masivul Cârnic”, datare: epocă romană, medievală, modernă.
Documentaţia ignoră extinderea teritorială a Masivul Orlea, care este
înregistrat doar punctual. În forma actualizată a LMI (2010), Masivului Orlea i se precizează
extinderea astfel: AB-I-m-A-00065.01 „Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona Orlea”,
localizare: „«Orlea» întreaga localitate, pe o rază de 2 km”; AB-I-m-A-00065.02 „Exploatarea
minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea”, localizare: „«Orlea» întreaga
localitate, pe o rază de 2 km”.
De asemenea Documentaţia nu înregistrează zonele de protecţie impuse de
lege în jurul monumentelor istorice (delimitate pe bază de studii de specialitate sau, în lipsa
acestor studii, stabilite la 200 m în localitate şi 500 m în afara localităţii, măsuraţi de jurîmprejurul imobilului clasat).
Constatăm că gravele omisiuni semnalate aici nu au fost remediate prin
completările aduse Documentaţiei în cursul anului 2010, depuse în 26 octombrie 2010 şi 30
noiembrie 2010, deci ulterior actualizării LMI şi publicării sale în Monitorul Oficial al
României.

3.

Documentaţia prevede amplasarea de obiective industriale aparţinând

proiectului minier al RMGC peste monumente istorice clasate şi peste zonele lor de
protecţie.
Peste Masivele Cârnic şi Orlea, monumente istorice clasate, este prevăzută
amplasarea de cariere de extragere a minereului. Alte monumente istorice şi zonele lor de
protecţie sunt suprapuse de obiective ale proiectului minier. Efectul acestor propuneri ale
Documentaţiei - dinamitarea masivelor muntoase respective şi excavarea pe amplasamentul
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lor a unor cariere deschise, amplasarea altor obiective industriale direct peste sau alături de
celelalte monumente istorice în cauză - echivalează cu distrugerea (totală sau parţială) a
acelor monumente istorice şi a zonelor lor de protecţie, acţiune interzisă prin lege:
„Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă desfiinţarea, distrugerea parţială sau
degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă” (Legea
privind protejarea monumentelor istorice nr. 422/2001, art. 10.4.).
Suprapunerea carierelor şi a altor obiective industriale peste monumente
clasate încalcă prevederile Legii minelor nr. 85/2003, care prevede la art. 11, alin.1:
„Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice,
culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit […], precum şi instituirea
dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.”
OUG 195 / 2005, actualizată, privind protecţia mediului prevede la art. 70:
„Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii: [...] e) să respecte
regimul de protecţie specială [...] a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a
monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi
cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora.”

În concluzie,
având în vedere observaţiile formulate,

Vă solicităm să nu propuneţi emiterea acordului de mediu pentru
Proiectul minier Roşie Montană
Cu stimă,

Dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu,
Preşedinte, Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”

Prof. Şerban Cantacuzino
Preşedinte, Fundaţia Pro Patrimonio

Notă: Prezenta scrisoare reia conţinutul celei transmise prin e-mail la adresa:
gabriela.osiceanu@mmediu.ro, în data de 31 martie 2011, a cărei primire nu ne-a fost confirmată.
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