
 
 

          

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 21 iunie 2011 

 

 

Şedința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 21 iunie 2011 şi a fost condusă 

de dl. deputat Mădălin Voicu, secretar al comisiei. 

Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de 

zi: 

 

1.  Priorităţile României la UNESCO pentru 2011-2012; 

2.  Stadiul întocmirii propunerilor pentru Lista tentativă UNESCO; 

3.  Situaţia actuală în care se găsesc Fortăreţele dacice din Munţii Orăştiei; 

4.   Poziţia Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional faţă de proiectul 

Roşia Montană; 

5.  Poziţia autorităţilor locale din Roşia Montană şi judeţul Alba faţă de 

proiectul Roşia Montană. 

 

         Au fost invitaţi la această şedinţă:  

1. Domnul Kelemen Hunor, Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional,  

2. Domnul Eugen Furdui, Primar Roşia Montană 

3. Domnul Călin Andreş, Primar Cîmpeni 

4. Domnul Tiberiu Raţiu, Primar Abrud 

5. Domnul Cornel Napău, Primar Bucium  

 

În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor art. 54, litera (1) și a 

Regulamentului Senatului art. 61 literele (1) și (2), la şedinţa comisiei din data de 21 

iunie 2011 a fost invitat şi domnul Kelemen Hunor, ministrul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional. Deoarece domnul ministru nu a fost prezent nici de această dată, s-a trecut 

 

Parlamentul Romaniei 
 

Comisia permanentă comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO 
  



direct la punctul 5 de pe Ordinea de zi: Prezentarea poziţiei autorităţilor locale din 

Roşia Montană şi judeţul Alba faţă de proiectul Roşia Montană. 

 În calitate de preşedinte de şedinţă, domnul deputat Mădălin Voicu a deschis 

discuţiile, rugând reprezentanţii autorităţilor locale să-şi exprime punctul de vedere 

faţă de viitorul zonei Roşia Montană. 

 A luat cuvântul dl. Eugen Furdui, primarul localităţii Roşia Montană, care a  

argumentat în favoarea exploatării miniere a zonei de către compania Roşia Montană 

Gold Corporation. Domnia sa a subliniat avantajele economice ale exploatării dar şi 

faptul ca RMGC a investit în descoperirile arheologice ale zonei şi că se angajează să 

susţină conservarea patrimoniului de la Roşia Montană.  

 În continuare, domnul deputat Madalin Voicu l-a întrebat pe domnul primar 

Eugen Furdui dacă singura modalitate de exploatare miniere a zonei este cu cianuri 

sau mai există şi alte variante. 

 Domnul primar Eugen Furdui a precizat că nu este specialist în această 

problemă şi că experţii în domeniu ar trebui să se pronunţe asupra tipului de 

exploatare. 

 Domnul senator Petru Başa a remarcat că au fost distruse foarte multe dovezi 

arheologice ale prezenţei dacilor şi romanilor în zona Transilvaniei. De asemenea, a 

subliniat necesitatea păstrării şi conservării acelor elemente de patrimoniu care 

reprezintă o valoare pentru istoria şi identitatea naţională. 

 Domnul primar Eugen Furdui a spus că nu cunoaşte concret care sunt 

măsurile de conservare ale patrimoniului din zonă dar că ele sunt prezente pe site-ul 

internet al companiei RMGC. 

 Domnul Tiberiu Raţiu, primarul localităţii Abrud, a răspuns spunând că  

exploatarea patrimoniului istoric nu este o alternativă la exploatarea cu cianuri 

deoarece fără o finanţare corespunzătoare vestigiile se deteriorează oricum şi că nu 

toate au o valoare semnificativă deci nu are sens să fie conservate. De asemenea, a 

menţionat că în cazul în care proiectul de exploatare minieră nu ar avea loc, 

populaţia zonei ar fi împinsă la sărăcie. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Mădălin Voicu a intervenit punând 

întrebarea dacă nu există o soluţie viabilă atât pentru exploatarea minieră cât şi 

pentru conservarea patrimoniului care să respecte o serie de condiţii absolut 



necesare: reducerea poluării miniere, garantarea protecţiei împotriva nocivităţii şi 

conservarea patrimoniului naţional. 

 Domnul senator Nicolae Dobra a susţinut că ar putea exista o cale de mijloc 

între partea economică şi cea de patrimoniu, prin salvarea a 15 km din galeriile 

romane, restul putând fi atribuiţi pentru exploatare. 

 Reprezentanţii autorităţilor locale au subliniat faptul că din punct de vedere al 

mediului nu ar fi probleme, concentraţia de cianuri din iazul de decantare 

nereprezentând un pericol pentru mediu. S-a dat ca exemplu iazul de decantare de la 

Arieş unde concentraţia de cianuri era mult mai mare, iar în momentul de faţă acolo 

ar creşte şi peşti. 

 Domnul senator Crăciun Avram a susţinut că identitatea naţională trebuie să 

aibă prioritate şi că nu se pot face concesii, iar problema socială din zona Roşia 

Montană există şi în zonele limitrofe acesteia, numai că acestea nu sunt dezbătute. 

 În urma discuţiilor purtate, comisia a ajuns la concluzia că este necesară 

stabilirea unei şedinţe viitoare în care să se dezbată cu argumente concrete situaţia 

zonei Roşia Montană. 

 

 La lucrările comisiei au participat: dl.deputat Voicu Mădălin-Ştefan, dl. deputat 

Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. 

senator Başa Petru, dl. senator Dobra Nicolae,  dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. 

deputat Giurgiu Mircia,  dl. deputat Burnei Ion, dl.senator Diaconu Mircea, dl. senator 

Nicula Vasile Cosmin,  dl. deputat Socaciu Victor, dl. senator Avram Crăciun. 

Au fost absenţi: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. deputat Sava Andrei, dl. 

deputat Luca Ciprian-Florin, ,dl. deputat Adomniţei Mihai, dl. deputat Popa Octavian-

Marius, dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru, dl. 

deputat Surpățeanu Mihai. 

 

Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 


