Aspecte asociate proiectului minier de la Roșșia Montană
Urmare adresei dumneavoastră nr. BC17/12.06.2018, remisă SRI, vă comunicăm că aspectele
supuse atenției au fost analizate prin prisma competențțelor ce revin instituțției noastre – în
baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României și a Legii nr. 14/1992 privind
organizarea și funcționarea SRI.
În conformitate cu reglementările menționate, SRI întreprinde măsurile necesare și îșși
mențține o preocupare permanentă pentru asigurarea stării de securitate națională și
promovarea intereselor statului român. Activitatea desfășurată de SRI în acest sens are, potrivit
art. 10 din Legea nr. 51/1991, caracter secret de stat, iar eventualele date obținute pe speță pot fi
comunicate, în condițiile legii, doar beneficiarilor prevăzuțți la art. 11 din același act normativ.
În surse cu acces nerestricționat există multiple referiri la preocupări ale investitorului străin
GABRIEL RESOURCES, acționarul majoritar al ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION
SA (RMGC), de a determina, încă de la începutul proiectului, obținerea avizelor necesare și, în
general, a unei atitudini favorabile proiectului în cadrul comunităților locale.
RMGC a fost acuzată că și-a atras sprijinul unor decizionali din plan local și central, astfel încât
proiectul de la Roșia Montană să se poată derula.
Astfel, potrivit celor vehiculate în surse deschise și oficiale:
-

Compania de stat CNCAF MINVEST SA Deva, care a devenit acționar al RMGC, a
cedat permisul de exploatare către GABRIEL RESOURCES, acesta fiind modificat
ulterior de mai multe ori, conform intereselor RMGC;

-

mai mulți funcționari de stat și demnitari, angajați ai Ministerului Mediului și Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale au trecut, cu timpul, la compania minieră sau în sfera
de interes a acesteia;

-

în urma presiunilor exercitate de RMGC, Consiliul Local Roșia Montană a adoptat un
plan de urbanism prin care a fost declarată zonă monoindustrială minieră, împiedicând
astfel dezvoltarea oricărei activități economice, în afara proiectului minier;

-

raportul independent pentru conservarea patrimoniului cultural și a patrimoniului
construit a fost falsificat.

În același registru au fost invocate organizarea și sponsorizarea de către RMGC a unor
evenimente pe raza CJ Alba1 și sponsorizarea unor primării și biserici din Județul Alba,
investind pentru lucrări de necesitate locală, în schimbul unor plusuri de imagine.
RMGC a cheltuit pentru publicitate sume considerabile. În anul de vârf 2011, sumele au ajuns la
2,47 milioane lei pentru publicitate scrisă.
Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați față de instituția noastră.
******
English version
Aspects associated with the Roşia Montană mining project
Following your address no BC17 / June 12, 2018, addressed to SRI, we inform you that the
issues under consideration have been analyzed in terms of the competencies of our institution based on Law no. 51/1991 on the national security of Romania and of Law no. 14/1992 on the
organization and functioning of SRI.
According to the mentioned regulations, SRI undertakes the necessary measures and maintains a
permanent concern for ensuring the state of national security and promoting the interests of the
Romanian state. The activity carried out by SRI in this respect has, according to art. 10 of the
Law no. 51/1991, the character of state secret, and any data obtained in this case may be
communicated, according to the law, only to the beneficiaries stipulated at article 11 of the same
normative act.
In sources with unrestricted access, there are multiple references to the concerns of the foreign
investor, GABRIEL RESOURCES, the majority shareholder of ROŞIA MONTANĂ GOLD
CORPORATION SA (RMGC), to determine from the beginning of the project the necessary
opinions and generally a favorable attitude project within local communities.
RMGC has been accused of having drawn the support of local and central decision makers so
that the Roşia Montană project can run.
Thus, according to the sources with open access and official sources:
- State Company CNCAF MINVEST SA Deva, which has become a shareholder of RMGC, has
surrendered its operating license to GABRIEL RESOURCES, which has been subsequently
amended several times according to RMGC's interests;
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Marșul persoanelor cu handicap – Cursa ‚Inimii Cetății’, turneul de golf de la Pianu de Jos.

- Several state officials and dignitaries, employees of the Ministry of Environment and the
National Agency for Mineral Resources have, over time, gone to the mining company or its area
of interest;
- Following the pressures exerted by RMGC, the Rosia Montana Local Council has adopted an
urban planning plan that has declared a mono-industrial mining area, thus preventing the
development of any economic activity outside the mining project;
- The independent report on the preservation of cultural heritage and built heritage has been
falsified.
The same register invoked events in the CJ Alba district organized and sponsored by RMGC and
sponsoring some municipalities and churches in Alba County, investing in local necessities in
exchange for image pluses.
RMGC has spent considerable sums on advertising. In the peak year of 2011, the sum reached
2.47 million lei for written advertising.
Thank you for your interest.

