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Sinteza  

lucrărilor şedinţei din ziua de 20 august 2013 
 
 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO a avut loc în ziua de marti, 20 august 2013, la Roşia 
Montană, şi a fost condusă de domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al 
comisiei. 

Invitat să participe la această şedinţă a fost domnul ministru Daniel Barbu, 
Ministerul Culturii. 

Au mai fost invitaţi să participe la această şedinţă următorii : domnul 
Gheorghe Feneser, prefect al judeţului Alba; domnul Ion Dumitrel, preşedinte al 
Consiliului Judeţean Alba; domnul Tiberiu Petru Todea, primar al localităţii Albac; 
domnul Danuţ Vasile Barzan, primar al localităţii Lupşa; domnul Radu Marcel Tuhuţ, 
primar al localităţii Ciuruleasa; domnul Nicolae Simina, primar al localităţii Abrud; 
domnul Cornel Napau, primar al localităţii Bucium; domnul Ioan Călin Andreş, primar 
al localităţii Câmpeni; domnul Eugen Furdui, primar al localităţii Roşia Montană. De 
asemenea, au mai participat la dezbatere şi domnii academicieni Răzvan 
Theodorescu şi Alexandru Vulpe, membri ai Grupului Independent pentru 
Monitorizarea Patrimoniului Cultural din Roşia Montană. 

Ordinea de zi a şedinţei comisiei a avut un singur punct: valoarea 
patrimoniului cultural al Roşiei Montane şi oportunitatea includerii acesteia pe Lista 
tentativă UNESCO. De asemenea, dată fiind existenţa unui proiect de exploatare 
minieră care ar influenta patrimoniul cultural din zonă, s-a decis extinderea dezbaterii 
şi în acest sens. 

Discuţiile au început cu punctele de vedere exprimate de către autorităţile 
locale. Domnul Ioan Călin Andreş, primar al localităţii Câmpeni, şi-a exprimat dorinţa 
de revigorare economică a zonei prin crearea de locuri de munca. Domnul 
academician Răzvan Theodorescu a estimat că aproximativ 85 - 90% din patrimoniul 
cultural al Roşiei Montane va fi salvat şi că singurele soluţii de dezvoltare sunt 
mineritul şi turismul cultural. Domnul academician Alexandru Vulpe, în calitate de 
director al Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, a apreciat că majoritatea 
vestigiilor arheologice au fost deja salvate şi că lucrările de restaurare a 
monumentelor istorice efectuate până acum sunt semnificative.  

Domnul Nicolae Simina, primar al localităţii Abrud, a apreciat viitorul zonei ca 
fiind marcat de depopulare, somaj şi degradare a condiţiilor de viaţă în lipsa unui 
proiect viabil de dezvoltare socio-economic.  

Domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, şi-a exprimat 
preocuparea pentru viitorul judeţului Alba date fiind problemele cu care se confruntă 
locuitorii din zona. Din punctul de vedere al domniei sale, implicarea companiei Roşia 
Montană Gold Corporation în restaurarea clădirilor de patrimoniu este benefică, 
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deoarece fără investiţii substanţiale niciun monument istoric nu poate fi restaurat şi 
promovat, un exemplu elocvent în acest sens fiind Palatul Principilor din Alba Iulia. 

Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a solicitat ca 
reprezentanţii autorităţilor locale să continue a-şi exprima punctul de vedere, dar dat 
fiind acordul tacit al acestora faţă de cele prezentate anterior, a decis ca dezbaterea 
să continue cu prezentarea proiectului minier de către domnii Dragoş Tănase, 
Director General al Roşia Montană Gold Corporation S.A., şi Adrian Gligor, 
Vicepreşedinte al Departamentului Patrimoniu şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Roşia 
Montană Gold Corporation S.A. 

Domnul deputat Paul Victor Dobre i-a mulţumit doamnei senator Gabriela 
Firea, vicepreşedinte al comisiei, pentru ideea de a veni şi a vizita Roşia Montană. De 
asemenea, a subliniat necesitatea adoptării unei poziţii a comisiei faţă de propunerea 
de a include patrimoniul de la Roşia Montană pe Lista tentativă UNESCO în care să se 
ţină cont de punctul de vedere exprimat de membrii Academiei Române precum şi de 
poziţia  Ministerului Culturii.  

Domnul deputat Ioan Dîrzu a subliniat necesitatea proiectului minier de la 
Roşia Montană deoarece trebuie avut grijă de oameni în primul rând. (Domnul 
deputat Voicu Mădălin Ştefan a fost înlocuit la lucrările comisiei de către domnul 
deputat Dîrzu Ioan, reprezentant al Grupului Parlamentar al Partidului Social 
Democrat) 

Domnul deputat Florin Pâslaru a precizat că înainte de vizita la Roşia Montană 
avea un alt punct de vedere faţă de includerea Roşiei Montane pe Lista tentativă 
UNESCO dar că acum, analizând toate informaţiile primite, are o viziune mai aproape 
de realitate şi că şi-a schimbat perspectiva. 

Domnul Gheorghe Feneser, prefect al judeţului Alba, a spus că iniţial a fost un 
opozant al exploatării miniere dar că venind şi vizitând zona Roşiei Montane, şi-a 
schimbat părerea. 

Domnul Daniel Barbu, ministru al Culturii, a mulţumit Comisiei permanente 
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO pentru iniţiativa 
şi a precizat că reindustrializarea zonei este o şansă pentru dezvoltare. Domnia sa a 
precizat că, în acest moment, Guvernul României a alocat fonduri pentru alte 
proiecte (2 miliarde pentru Oltchim, 1 miliard pentru autostrăzi) şi că protejarea 
patrimoniului înseamnă şi crearea de locuri de muncă. În ceea ce priveşte includerea 
Roşiei Montane pe Lista tentativă UNESCO, acest lucru va fi posibil peste 7 sau chiar 
10 ani. Depunerea unui dosar de candidatura la UNESCO în acest moment ar fi o 
iniţiativă fără şanse de succes, blocând şi proiectul minier.  

Doamna senator Gabriela Firea, vicepreşedinte al comisiei, a mulţumit tuturor 
celor prezenţi iar domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a 
solicitat o pauză. 

Partea a doua a dezbaterilor a fost dedicată discuţiei membrilor comisiei cu 
organizaţiile neguvernamentale. Astfel, în data de 24 iulie 2013 au fost transmise 
invitaţii următoarelor ONG-uri: Asociaţia Alburnus Maior, Asociaţia Sindicatul Viitorul 
Mineritului, Asociaţia Pro Roşia Montană, Asociaţia Heritage. Printr-un fax transmis în 
data de 11 august 2013, Asociaţia Heritage a condiţionat participarea 
reprezentanţilor săi la dezbatere de prezenţa altor asociaţii profesionale şi organizaţii 
neguvernamentale ce nu fuseseră incluse în program. Asociaţia Sindicatul Viitorul 
Mineritului şi Asociaţia Pro Roşia Montană au confirmat prezenţa la dezbatere 
telefonic. În data de 19 august 2013 Asociaţia Alburnus Maior a transmis prin fax 
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refuzul de a participa la dezbatere deoarece aceasta avea loc în vechiul sediu al 
primăriei din Roşia Montană ce fusese cedat companiei Roşia Montană Gold 
Corporation S.A. şi a propus ca întâlnirea dintre membrii asociaţiei şi comisie să aibă 
loc în sediul asociaţiei din Roşia Montană.  

Domnul dr. Andrei Jurcă, preşedinte al asociatiei Pro Roşia Montană a făcut o 
prezentare a valorilor sociale şi culturale din Roşia Montană, subliniind necesitatea 
conservării culturii miniere şi a dezvoltării zonei prin crearea de locuri de muncă. 
Astfel, domnia sa şi-a exprimat susţinerea pentru proiectul minier al companiei Roşia 
Montană Gold Corporation S.A. şi a prezentat un dosar cu 25 000 de semnături 
împotriva înscrierii patrimoniului de la Roşia Montană pe Lista tentativă UNESCO.  

Domnul Cristian Albu, preşedintele Sindicatului Viitorul Mineritului, a precizat 
că aproximativ 80% dintre locuitorii Roşiei Montane îşi doresc exploatarea 
zăcămintelor de aur şi argint de acolo.  

Doamna senator Gabriela Firea, vicepreşedinte al comisiei, a subliniat faptul că 
proiectul de la Roşia Montană nu poate fi privit doar prin perspectiva problematicii 
legata de patrimoniu, ci trebuie evaluat şi pe celelalte planuri - social, economic şi de 
mediu. În acest sens, foarte importantă este atitudinea faţă de proiect a comunităţii 
locale. 

Domnul Ştefan Oprisa, vicepreşedintele Pro Dreptatea Roşia Montană a spus 
că datorită investiţiilor făcute de către compania Roşia Montană Gold Corporation 
S.A., patrimoniul de la Roşia Montană a putut fi salvat. 

Doamna Dana Petaca, preşedinte al Asociatiei Studenţilor din Roşia Montană, 
a solicitat membrilor comisiei să facă demersuri pentru dezvoltarea zonei şi crearea 
de locuri de muncă, astfel încât studenţii să se întoarcă acasă şi nu să plece în alte 
ţări.  

Reprezentantul comunităţii de romi din Munţii Apuseni a precizat că pentru 
dezvoltarea zonei este necesară crearea de locuri de muncă.  

Preşedintele Asociaţiei Pensionarilor din Roşia Montană, şi-a exprimat punctul 
de vedere în favoarea exploatării miniere, explicând că nu există riscuri majore de 
mediu.  

Domnul Adrian Nicolae a mulţumit membrilor comisiei pentru prezenţa lor la 
Roşia Montană şi a subliniat că este nevoie de investiţii pentru dezvoltarea Roşiei 
Montane.  

Domnul Viorel Bumbu, preşedintele Uniunii Democratice a Romilor din Alba, a 
subliniat susţinerea pe care domnia sa o acordă proiectului de exploatare minieră.  

Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a mulţumit 
celor prezenţi pentru punctele de vedere exprimate şi a solicitat o pauză de 
consultări înainte de conferinţa de presă. Astfel, comisia s-a întrunit în şedinţă închisă 
publicului pentru a analiza informaţiile obţinute. Urmare a consultărilor dintre 
membrii comisiei, s-a hotărât să se amâne luarea unei decizii a comisiei privind 
propunerea de înscriere a Roşiei Montane pe Lista tentativa UNESCO, datorită 
faptului că nu au putut fi audiate toate părţile şi evidenţiate toate punctele de 
vedere.   

După aceste consultări, a fost organizată o conferinţa de presă în care 
membrii comisiei şi-au expus punctul de vedere.  

La lucrările comisiei au participat: domnul senator Igaş Traian Constantin, 
doamna senator Firea Gabriela, domnul senator Dobra Dorin-Mircea, domnul deputat 
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Antal Istvan, domnul deputat Dobre Victor Paul, domnul deputat Palar Ionel,  domnul 
deputat Pâslaru Florin-Costin, domnul senator Popa Constantin, doamna deputat 
Turcan Raluca, domnul deputat Dîrzu Ioan.    

Au fost absenţi: domnul deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, domnul deputat 
Caloianu Mario-Ernest, domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, domnul 
senator Draghici Damian, domnul deputat Ghiveciu Marian, domnul senator Nasta 
Nicolae, domnul deputat Necula Cosmin,  domnul deputat Paleologu Theodor.   

 

 

Preşedinte          
Senator Traian Constantin Igaş 
   

 


