COMUNICAT DE PRESĂ
Bucureşti, 16 Ianuarie 2006 - Centrul de Resurse Juridice şi Asociaţia Aurarilor Alburnus
Maior somează Ministerul Mediului să suspende de urgenţă desfăşurarea procedurilor de
avizare a proiectului minier Roşia Montană, întemeiate pe certificatul de urbanism având ca
obiect carierele de exploatare (4), iazuri de decantare cu cianură, desfiinţarea unor drumuri
judeţene, edificarea unor uzine de procesare, precum şi pe certificatul de descărcare
arheologică nr. 4/2004, acte care ar fi permis distrugerea unor monumente arhitecturale,
istorice şi arheologice, precum şi comunitatea din zona Roşia Montană.
Aplicarea acestora a fost suspendată de instanţele de judecată până la soluţionarea definitivă şi
irevocabilă a litigiilor de fond, litigii care au ca obiect anularea acestor acte. În aceste cazuri,
instanţele au pronunţat hotărâri definitive prin care au constatat, în cazul certificatului de
urbanism ieşirea din vigoare a acestuia, şi prin care au anulat certificatul de descărcare
arheologică.
Avocata colaboratoare a Centrul de Resurse Juridice, Cătălina Rădulescu a declarat că: „până
în prezent Ministerul Mediului a refuzat să respecte aceste hotărâri judecătoreşti, cu motivaţia
că nu ar fi irevocabile”. „Acest refuz este nelegal, declară Cătălina Rădulescu, întrucât
hotărârile în cauză sunt definitive şi trebuie executate, pentru că recursurile declarate,
conform legii nu împiedică executarea sentinţelor”.
Atragem atenţia ca SC Roşia Montană Gold Corporation SA avea obligaţia să notifice ea
însăşi Ministerul Mediului şi să-şi retragă documentaţia, având în vedere că au fost părţi în
toate dosarele menţionate.
Considerăm că Ministerul Mediului, ca şi titularul proiectului minier, SC Roşia Montană Gold
Corporation, dovedesc rea credinţă, refuzând să aplice legea şi să execute hotărârile
judecătoreşti, atitudine de nepermis într-un stat de drept, cum se pretinde a fi România.
În acest sens, solicităm Parchetului General să se autosesizeze în privinţa săvârşirii infracţiunii
de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, atât de către reprezentanţi ai SC Roşia Montană
Gold Corporation SA cât şi de către reprezentanţi ai Ministerului Mediului.
O asemenea atitudine din partea unei autorităţi de stat înseamnă ignorarea legii, punerea pe
picior de inferioritate a puterii judecătoreşti faţă de puterea executivă, precum şi ignorarea
obligaţiilor pe care România şi le-a asumat în procesul de aderarea la Uniunea Europeană.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu:
Cătălina Rădulescu, Avocat, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, mobil: 0745 138
165, e-mail: cradulescu@crj.ro, www.crj.ro
Asociaţia Aurarilor “Alburnus Maior”, tel: (258) 859.328, mobil: 0740 342 104, e-mail:
alburnusmaior@ngo.ro, www.rosiamontana.org
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