Parlamentul Romaniei
Comisia permanenta comuna a Camerei
Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO

SINTEZA
lucrărilor şedinţei din ziua de 17 iunie 2013
Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru relaţia cu UNESCO a avut loc în ziua de luni, 17 iunie 2013, şi a fost condusă
de dl. senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei.
La propunerea preşedintelui, membrii comisiei au adoptat în unanimitate
următoarea ordine de zi:
1. Dezbateri privind patrimoniul de la Roşia Montană
Domnul senator Traian Constantin Igaş, presedintele comisiei, a solicitat
personalului tehnic să facă o prezentare succintă a dezbaterilor si demersurilor făcute
de către comisie în legislatura 2008-2012 privind Roşia Montană. După expunerea
făcută de către Ionuţ Aichimoaie, consilier al comisiei, domnul preşedinte Traian
Constantin Igaş i-a rugat pe membrii comisiei să îşi expună punctul de vedere.
Domnul deputat Mădălin Voicu consideră că este o participare insuficientă a
statului la profit şi că acest lucru ar trebui schimbat printr-o renegociere a
contractului, prin care statul să deţină un procent mult mai mare decât are acum. De
asemenea, a subliniat faptul că trebuie luate în considerare investiţiile făcute de
RMGC până în acest moment, ceea ce reprezintă o situaţie problematică deoarece în
cazul opririi proiectului, statul român va trebui sa acorde despăgubiri companiei.
Domnul senator Traian Igaş, preşedinte al comisiei, a precizat că, în
legislatura 2004-2008, ca membru al Comisiei de administraţie şi mediu, a făcut o
deplasare la Roşia Montană, pentru a vedea dacă sunt respectate condiţiile de mediu.
De asemenea, a adăugat că este necesară formularea unui punct de vedere al
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Domnul deputat Mădălin Voicu a subliniat şi faptul că este posibil să existe şi
alte zăcăminte acolo, dat fiind efortul uriaş depus pentru a exploata Roşia Montana.
Domnia sa a precizat că este nevoie de o strategie diplomatică în acest sens care să
urmărească în primul rând interesele României.
Domnul deputat Victor Paul Dobre a specificat faptul că majoritatea membrilor
comisiei nu cunosc toate detaliile privind Roşia Montană şi că ar fi ideală o informare
privind localizarea exactă a monumentelor din zona precum şi o explicaţie privind
necesitatea ca acestea să fie puse sub protecţia UNESCO. De aceea, domnia sa
consideră că este utilă o discuţie cu ministrul Culturii şi cu preşedintele Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice. De asemenea, domnia sa s-a întrebat de ce
anume patrimoniul de la Roşia Montană este o prioritate în comparaţie cu celelalte
monumente de patrimoniu naţional.
Domnul deputat Antal Istvan a arătat că, în anul 2003 a făcut parte din
Comisia comună specială privind efectuarea unei analize asupra Proiectului de
dezvoltare minieră Roşia Montană care a anchetat situaţia de la Roşia Montană şi că

această comisie a întocmit un raport de 67 de pagini cu propuneri, raport care
probabil este clasat, arhivat. În zona Roşia Montană sunt 35 de localităţi aflate într-o
situaţie dificilă din punct de vedere economic iar 85% din populaţie solicită
demararea activităţii miniere. În acest moment, atât legea minelor cât şi legea
mediului au fost agreate de către Comisia Europeană, aşa încât actualul guvern
trebuie să-şi asume un punct de vedere, mai ales că de 20 de ani nu s-a facut nimic
în acest sens. Domnul deputat Antal Istvan a spus că domnia sa voteaza pentru
reluarea activităţii miniere în zonă.
Domnul deputat Marian Ghiveciu a precizat că nu crede că includerea Roşiei
Montane în Lista tentativă UNESCO ar rezolva problemele. Din punctul de vedere al
domniei sale, participarea statului este păguboasă în acest moment fiind de doar
11,3%. Trebuie făcut un studiu privind impactul strămutării locuitorilor din zona şi
stabilite care sunt siturile arheologice ce trebuie protejate. Domnia sa a spus că nu
poate lua în acest moment o decizie pro sau contra includerii Roşiei Montane pe Lista
tentativă UNESCO.
Domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc a spus că este prima oară când
se confruntă cu această problema şi că datorită importanţei subiectului, trebuie tratat
cu maximă responsabilitate. O decizie în ceea ce priveşte Roşia Montană trebuie
luată printr-un acord politic cu implicarea Parlamentului. Comisia permanentă
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO trebuie să ia o
decizie într-un sens sau altul, mai ales că este vorba de conservarea şi protejarea
patrimoniului cultural, dar că pentru includerea pe Lista tentativa UNESCO lipseşte
acordul comunităţilor locale. Din punct de vedere economic, valoarea zăcământului
este de aproximativ 11 -12 miliarde de dolari, deşi unele surse susţin ca este de
peste 20 de miliarde de dolari.
Domnul deputat Mădălin Voicu a sugerat că ar fi utilă cunoaşterea punctului
de vedere al Guvernului şi a propus solicitarea acestuia de către comisie.
Domnul deputat Paul Victor Dobre a insistat pentru invitarea ministrului
Culturii şi a preşedintelui Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
Domnul deputat Mădălin Voicu a precizat că invitarea ministrului Culturii nu
are sens, pentru că problematica este complexă şi decizia depinde de Guvern.
Domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc a spus că decizia este a
Guvernului dar şi a Parlamentului şi că trebuie mers pe acelaşi punct de vedere.
Domnul deputat Antal Istvan a anunţat că în acest moment legea minelor este
în dezbaterea Comisiei de industrii şi că ar urma să fie adoptat un articol privind
modificarea condiţiilor de expropriere, dar că va apare şi o ordonanţă de urgenţă
dată de Guvern care va aduce anumite modificari.
Domnul senator Traian Igaş, preşedinte al comisiei, le-a mulţumit membrilor
comisiei pentru punctele de vedere exprimate. Domnia sa a încercat să sintetizeze
problemele ridicate, spunând că din punct de vedere economic trebuie insistat pe
condiţii economice mai avantajoase, din punct de vedere al mediului trebuie
asigurată protecţia necesară iar din punct de vedere cultural trebuie conservate şi
puse în valoare monumentele de patrimoniu. Toate aceste puncte de vedere trebuie
să fie luate în considerare fără intervenţii politice. De aceea, date fiind dezbaterile pe
subiectul Roşia Montană, comisia a decis invitarea domnului Daniel Barbu, ministru al
Culturii la o şedinţă viitoare pentru a exprima un punct de vedere oficial al
ministerului în acest sens.

2. Stabilirea programului de şedinţe în perioada vacanţei parlamentare.
După discuţii privind tematica care va fi dezbătută în şedinţele care vor avea
loc în perioada vacanţei parlamentare membrii comisiei au stabilit următorul program
de lucru valabil pe perioada vacanţei parlamentare:
- În data de 2 iulie membrii comisiei studiu individual;
- În data de 27 august este programată şedinţă a comisiei.

La lucrările comisiei au participat: domnul senator Igaş Traian Constantin,
domnul deputat Antal Istvan, domnul deputat Caloianu Mario-Ernest, domnul deputat
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, domnul deputat Dobre Victor Paul, domnul deputat
Ghiveciu Marian, domnul deputat Palar Ionel, domnul deputat Pâslaru Florin-Costin,
doamna deputat Turcan Raluca, domnul deputat Voicu Mădălin-Ştefan.
Au fost absenţi: doamna senator Firea Gabriela, domnul senator Dobra DorinMircea, domnul deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, domnul senator Draghici Damian,
domnul senator Nasta Nicolae, domnul deputat Paleologu Theodor, domnul deputat
Necula Cosmin, domnul senator Popa Constantin.

Preşedinte
Senator Traian Constantin Igaş

