
Cum cântărim opţiunile pentru Roşia Montană?

Care sunt opţiunile cele mai dezbătute?

Cum le-am cântărit?
5 domenii, 44 subcriterii pentru evaluarea argumentelor pro și contra, peste 100 de documente analizate

PRO CONTRA

1 Proiectul se realizează conform prevederilor 
renegociate în 2013, în propunerea de modificare 
a Legii Minelor (redevenţa creşte la 6%, partici-
paţia statului creşte şi ea, măsuri suplimentare de 
protecţie a mediului şi patrimoniului);

3 Proiectul se realizează conform prevederilor din 
Licenţa de exploatare din 1999 (Redevenţă 2%, 
lipsa garanţiilor de mediu);

PRO Exploatare CONTRA Exploatare

2 Proiectul este oprit de tot şi nu se face nimic în 
locul lui;

4 Proiectul este oprit de tot şi înlocuit cu un proiect 
turistic în zonă.
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Proiectul din 2013 sau Fără proiect si fără alte măsuri?

În cele mai multe cazuri este greu de spus, cu datele actuale, dacă ultima variantă 
a proiectului de exploatare este sau nu de preferat renunţării la proiect fără a se 
lua alte măsuri în zonă, deşi în majoritatea cazurilor balanţa înclină uşor către cea 
de-a doua opţiune. Principalii susţinători ai primei opţiuni sunt RMGC şi guver-
nanţii, în timp ce a doua decizie este preferată mai degrabă de societatea civilă 
(ONG-uri, Uniţi Salvăm, Instituţii de cercetare sau universităţi). 

Care este cea mai 
bună opţiune?

VS. Cea mai proastă 
opţiune?

În majoritatea cazurilor, realizarea unui proiect turistic pe termen 
lung este preferabilă tuturor celorlalte scenarii. Singura excepţie apare 
atunci când aspectele legate de Credibilitate, Transparenţă şi Legalitate devin 
prioritare, caz în care cea mai bună opţiune este de a renunţa la proiect şi a nu lua 
nicio altă măsură. Aceasta este şi situaţia actuală, care a urmat protestelor de 
stradă din 2013, amânarea unei decizii finale fiind preferabilă până când încrede-
rea în factorii de decizie şi în procesul decizional va fi restabilită.
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Rezultatul: 
doar 

3 opţiuni viabile, 
dar cum alegem 

între ele?


