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Subiect:

Avizarea anunţată în presă a proiectului minier al RMGC
de către Ministerul Mediului şi Pădurilor

Către:

Domnul Ministru Borbély László,

nr. 01.02/2011
21 februarie 2011

Ministrul Mediului şi Pădurilor
şi
Membrii Comisiei de Analiză Tehnică
din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor
În atenţia:

Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu

Stimate domnule ministru,
stimaţi membri ai Comisiei de Analiză Tehnică,

Ca urmare a recentei declaraţii de presă a directorului executiv al Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Alba, domnul Vasile Todea,1 privitoare la un iminent aviz de mediu
eliberat de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru Proiectul minier al companiei S.C. Roşia
Montană Gold Corporation S.A. (RMGC) vă semnalăm următoarele:
Conform Listei Monumentelor Istorice (LMI 2010), republicată în Monitorul
Oficial din data de 01.10.2010, 2 întregul Masiv Cârnic de la Roşia Montană deţine statutul de
monument istoric.3 Astfel, toate componentele de patrimoniu ale acestui monument sunt
protejate: întregul sistem de exploatări miniere de epocă romană, precum şi exploatările miniere
istorice – medievale şi de epocă modernă.4

http://www.ziarulunirea.ro/2011/02/acord-de-mediu-pentru-proiectul-rmgc/
Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2.361 din 12.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată, şi
a Listei Monumentelor Istorice dispărute, Monitorul Oficial al României, Anexa nr. 1, partea I, nr. 670 / bis / din
01.10.2010.
3 „Galeriile din Masivul Cârnic, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, Masivul Cârnic (datare – Epoca romană,
medievală, modernă)”, cod AB-I-s-A-20329”, OMCPN 2361/12.07.2010. Aceastei încadrări a sitului din Masivul
Cârnic în grupa valorică A, îi este ataşată, conform Legii 422/2000 o „importanţă naţională şi universală”.
4 Vestigiile romane identificate până în prezent la Roşia Montană, dintre care cea mai mare parte se află în masivul
Cârnic, însumează 7 km lungime. Exploatările aparţinând perioadelor ulterioare, însumează 80 km lungime.
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Prin urmare, orice avizare de exploatare minieră contemporană pe masivul
Cârnic este ilegală. În consecinţă şi avizarea proiectului minier promovat de RMGC, în forma
depusă la Ministerul Mediului şi Pădurilor, este ilegală. Pe lângă faptul că o asemenea avizare
ar fi flagrant ilegală, subliniem că proiectul minier RMGC ar urma în mod obiectiv să distrugă
acest monument istoric prin amplasarea chiar pe masivul Cârnic – monument istoric – a unei
cariere de exploatare minieră.
În cazul unui aviz pozitiv al Ministerului Mediului şi Pădurilor, autorizând
această exploatare pe masivul Carnic – monument istoric – de către compania RMGC, se va
încălca atât Legea Monumentelor Istorice5 cât şi Legea Minelor.6
În consecinţă vă solicităm respectarea legilor citate mai sus prin:
Respingerea imediată şi fără rezerve a cererii de emitere a avizului de mediu
pentru proiectul de exploatare minieră promovat de RMGC şi returnarea Studiului de Impact
asupra Mediului depus în acest scop la Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Cu stimă,
dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu,
Preşedinte ARA
cercetător ştiinţific I,
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti

dr. Ştefan Bâlici,
Vicepreşedinte ARA
lector, Catedra de Conservare şi Restaurare, Universitatea
de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

drd. Virgil Apostol,
Secretar ARA
arhitect IA, Muzeul Naţional de Istorie a României

Legea 422 / 2001, art. 10, alin. 4 – „Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă, desfiinţarea, distrugerea parţială
sau degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă”; Legea 422 / 2001, art. 11, alin. 2 –
„Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi degradarea monumentelor istorice, sunt interzise
şi se sancţionează conform legii.”
6 Legea 85 / 2003, art. 11, alin. 1. – „Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente
istorice [...], precum şi instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict
interzise.”
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