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 Argumente pro Argumente contrA

Proiectul de lege privind exploatarea auriferă şi 
modificările aduse la legea minelor[68]:

-  Proiectul de lege şi modificările aduse la legea minelor 
încalcă prevederile Constituţiei şi ale altor legi  
organice[69]. Declarararea lucrărilor miniere pentru  
exploatarea substanţelor minerale ca fiind de utilitate 
publică, permite exproprierea în baza licenţei de  
exploatare. Prin această prevedere se oferă titularilor 
de licenţă (operatori economici privaţi, în cazul de faţă 
RMGC) dreptul de expropriere în numele statului[70],  
ceea ce contravine Constituţiei şi principiilor statului de 
drept[71]. Modificările stabilesc derogări de la legislația în 
vigoare pentru industria minieră şi conferă  
companiilor străine puterea de a expropria cetăţenii  
români, încălcându-le dreptul la proprietate.

-  Exploatarea minereurilor auro-argentifere este declarată 
“o lucrare de utilitate publică şi de interes public 
naţional deosebit”[72]. Termenii de “utilitate publică” 
şi “interes naţional” nu sunt, însă, definiţi, şi nu sunt 
aduse motivaţii întemeiate în acest sens[73]. Academia 
Română[74] şi ASE[75] susţin că proiectul RMGC contravine 
interesului naţional.

-  Un raport al Ministerului Justiţiei[76] privind proiectul de 
lege atrage atenţia asupra viciilor de neconstituţionalitate 
(problema exproprierilor şi a interesului naţional  
“deosebit”) şi a altor neregularităti. Totuşi, la mai puţin  
de o lună distanţă, ministerul acordă aviz pozitiv  
proiectului[77].

-  Licenţa de exploatare nu a primit în cei 14 ani avizul de 
mediu, lipsind şi alte avize. Prim-ministrul, ministrul  
mediului şi alţi miniştri încearcă să evite răspunderea 
acordării unor avize prin timiterea legii în Parlament. 
În plus, atât prim-ministrul cât şi preşedintele au poziţii 
schimbătoare şi bivalente despre proiect. USL şi  
prim-ministrul Victor Ponta au intrat în 2012 în  
campania electorală trecând “respingerea proiectului 
Roşia Montană” în programul de guvernare[78]. Ulterior, 
guvernul condus de Victor Ponta a aprobat proiectul de 
lege acordul privind exploatarea, intenţionând trimiterea  
în parlament în vederea adoptării[79].

-  Proiectul încalcă o serie de convenţii şi prevederi din 
legislaţia europeană şi ar putea periclita participarea 
României la programul “Dunăre-Deltă-Marea Neagra”, 
Europa 2020[80].

Nereguli şi posibile ilegalităţi în evoluţia proiectului 
rMGc:

-  asocierea din 1995 între Minvest SA şi RMGC în vederea 
exploatării a fost realizată fără concurs public de ofertă[81];

-  sponsorizarea participării unor membri ai guvernului și ai 
Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) la 
conferințe internaționale[82];

-  dublarea perimetrului de exploatare[83];

-  împrumutul realizat de RMGC către Minvest SA[84];

-  majorarea de capital din 2009-2011[85].

Lipsa de transparenţă:

-  Licenţa de exploatare iniţială, acordată în 1999, nu a fost 
făcută public timp de 14 ani, alte documente rămânând 
secretizate.

-  Anunţul privind licitaţia pentru exploatare a fost publicat la 
o zi după stabilirea câştigării licitaţiei de către RMGC[86].

-  RMGC a investit bugete substanţiale în publicitate (numai 
în presa scrisă 5.443.663 euro, în ultimii 3 ani[87]), care au 
afectat modul presei mainstream de a reda dezbaterea 
privind proiectul de la Roşia Montană. Două organizaţii de 
monitorizare a presei[88] au arătat în numeroase rânduri, 
cu precădere după începerea protestelor în luna  
septembrie, cum televiziunile[89] şi ziarele[90] care au avut 
publicitate de la RMGC au distorsionat informaţia în 
favoarea proiectului[91] (inclusiv televiziunea publică[92] şi 
Agenţia Naţională de Presă Agerpres[93]). Incă din 2012, 
raportul ActiveWatch privind libertatea presei semnala 
devieri de la norma jurnalistică[94].

Tragerea la răspundere:

Există dubii privind capacitatea statului de a trage la 
răspundere, în cazul unor eventuale prejudicii, compania 
RMGC, sau chiar de a urmări profitul generat - din care 
statul ar urma să obţină cotă de participaţie, din cauza 
structurii afacerii şi a numeroaselor subsidiare din diferite 
ţări străine[95]. În plus, planează suspiciuni privind onesti-
tatea investitorilor[96] şi a politicienilor[97].


