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Confuzia şi paranoia pe marginea proiectului Roşia Montană
se datorează felului conspirativ în care atât guvernul cât şi
corporaţia au vrut să- l promoveze. Aceste practici trebuie să
înceteze, în acest proiect şi altele similare, cr ede EFOR

Ieşirea din du plicit a t e
Ce trebuie să
facă guvernul,
RM GC, Ch e vr on
şi alţii ca ei



Indecizia guvernamentală timp
de un deceniu şi jumătate n u
poate fi compensată prin legi
fuşerite care să recupereze
t im pul pie rdu t



Recrutarea la bucată de oficiali
şi lideri de opinie a fost cea
mai proastă strategie a RMGC,
de cr e dibilizâ nd ir e m e dia bil
proie ct ul, orica r e a r fi f ost
m e rit e le a ce st u ia



Le ge a t r e buie retrasă, licenţa
desecretizată, iar lecţia
transparenţei depline aplicată,
după model EITI, în alte
proie ct e e x t r a ct iv e
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Dacă mai există câţiva optimişti prin
guvern, autorităţile locale din Alba sau
printre investitorii şi managementul de
la Roşia Montană Gold Corporation
(RMGC) care speră că proiectul de
exploatare minieră poate merge
înainte în felul în care a început – că
valul opoziţiei populare va trece; că
blocajul de presă poate continua; că
legea specială va fi pusă la dospit vreo
şase luni în comisia parlamentară a lui
I ulian I ancu, până vine frigul şi apar
alte crize de guvernanţă ce vor
det urna atenţia publică în altă parte –
opinia EFOR este că aceşti câţiva sunt
nerealişti. Gafele de lobby ale
part enerului privat din afacere, plus
cele de policy m aking ale cabinet ului,
au decredibilizat această întreprindere,
indiferent de intenţia de la început.
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organizează un happening eroic cu
Nu vom repeta list a lungă a det aliilor
mineri echipaţi şi bărbieriţi impecabil –
în neregulă în proiect, deoarece sunt
scuzaţi termenul – pe care să- i scoată
arhicunoscut e iar rost ul acest ui scurt
t rium fal din m ină, chipurile după o
m aterial est e în prim ul rând de a
grevă în subteran de cinci zile.
sugera o cale de ieşire din blocaj. Însă
t rebuie subliniată apăsat, în opinia
Şi mai grav e că decredibilizarea
EFOR, cauza principală pentru care sacestui proiect şi, în proces, a
a aj uns aici: lipsa de asum are clară a
guv ernului USL ca prom ot or de
proiect ului din part ea
investiţii majore, ameninţă
autorităţilor execut ive,
cu efecte şi asupra altor
Greşeala crucială a fost
care au sperat că pot
iniţiative viitoare din
lipsa de asumare
promova o iniţiativă,
energie, precum
transparentă a
poate valoroasă, dar
exploatările de
proiectului de către
controversată, fără a
hidrocarburi ( pet rol sau
partea guvernamentală,
inv esti capit al polit ic în
gaze) prin t ehnici
care a jucat la două
ea. Ba chiar, fără a
convenţionale sau
capete: pentru în privat
părea măcar că o fac,
neconvenţionale
şi contra în public
jucând la două capete:
( fracking) ; sau asupra
de part ea invest it orilor
aşteptatei revizuirii a regimului
în spatele uşilor închise; de partea
redevenţelor şi im pozit elor pe
opozanţilor proiectului în spaţiul
hidrocarburi aplicat OMV- Pet rom . E
public, pent ru a nu sacrifica
greu de im aginat cum ar put ea
popularit ate. Acest lucru est e
publicul să accepte că aceste negocieri
cat astrofal pentru claritatea asumării
se poartă cu bună credinţă şi
deciziei înt r- o democraţie, unde
profesionalism, după ce a văzut în
trebuie să fie lim pede cine ce susţine,
cazul Roşia Montană. Pe de alt ă part e,
pentru ca oamenii să ştie ce votează;
partenerii privaţi, precum Chevron,
şi până la urmă contraproductiv chiar
trebuie să înveţe şi ei o lecţie din
pentru guvernanţii zilei, care se
greşelile RMGC.
găsesc puşi în post úri absurde, aut ocont radict orii, după cum s- a văzut.

www.expertforum.ro

De partea cealaltă, cumpărarea de PR
la bucată şi escaladarea tensiunilor în
comunitatea locală, prin regizarea de
evenim ent e m ediat ice în sprij inul
proiectului, cu ajutorul autorităţilor
locale şi altor reţele de sprijin, nu fac
decât să accentueze suspiciunea
opozanţilor. Poate că mulţi din Roşia
doresc cu sinceritate ca investiţia să
se facă şi să apară acolo locuri de
muncă; poate că mulţi demonstranţi
n- au înţeles detaliile tehnice ale
proiect ului, vehiculând naivităţi şi
m it uri urbane priv ind riscul cianurilor,
nivelul redevenţelor în m inerit , căzând
pradă naţionalismului econom ic
inst inct iv, et c.

Dar ei nu vor fi niciodată convinşi să
renunţe la conspiraţionisme atât a
2 t im p cât prim ului m inist ru i se
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Ce trebuie să facă guvernanţii
1. Legea contestată trebuie retrasă
din Pa rla m e n t de către iniţiator.
Pentru a risipi suspiciunea (bazată
pe experienţe din trecut) că legea e
făcută cu contribuţia consultanţilor
RMGC, ministrul Şova a re
obligaţia să nominalizeze
urgent echipa de funcţionari cu
ca re a lu cra t la re da ct a re , fără a
m ai cere diversionist rapoart e de la
serviciile de informaţii.
2. In acelaşi timp, preşedintele
Băsescu trebuie să se abţină de
la alte com ent arii pe subiect .
3. Dacă e în continuare convins de
utilitatea şi fezabilitatea proiectului
Roşia Montană, gu ve rn u l a re
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obligaţia de a informa publicul
de spre pa ra m et rii săi, ceea ce
până acum nu a făcut, inclusiv prin
redact area de m ateriale de
prezentare pe înţelesul t uturor 1 ,
garant ând corect it udinea datelor.
Se va explica în detaliu cum s- au
est im at beneficiile econom ice,
costurile de mediu, numărul de
locuri de muncă create, nivelul
redevenţelor şi altor taxe,
comparaţia acestora cu cele din
alte ţări, et c. Nu e norm al ca presa
şi analiştii privaţi să fie puşi să
facă m unca guvernului de a
j ust ifica proiect ul, în vrem e ce
premierul şi miniştrii care se
presupune că îl promovează
adopt ă o ambiguitate studiat ă.
Dezbaterea nu înseamnă clipuri
em oționale pro și contra la TV, fără
vreo inform ație utilă, ci publicarea
de date și analize verificabile din
public, consultări serioase cu
specialiști și un mecanism
t ransparent prin care feedback- ul
prim it e realm ent e luat în
considerare.
4. Guvernul va desecretiza licenţa
de ex ploa t a re pen t ru Roşia
Montană, va a de ra la EI TI
( Ext ract iv e I ndust ries
Transparency I nit iat ive2 ) şi va
aplica st andardele EI TI în acest
proiect şi altele similare ( vezi
punct ul 8 m ai j os) . Fără
m aterialele de la punct ul ( 3)
întocmite şi asumate de guvern ca
bază de discuţie, plus dat ele
concrete din licenţa de exploatare,
“ dezbaterile” sunt o pierdere de
vrem e, at ât în rândul publicului cât
şi în comisia parlamentară
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Vezi ht t p: / / eit i.org/ eit i

5. Dacă guvernul decide să cont inue
cu RMGC, urmând paşii 3- 4 de m ai
sus, at unci răspunderea va fi
luată din sarcina ministrului
D a n Şova, în jurul căruia s- au
adunat dej a prea multe coincidenţe
de prom ovare a unor proiecte de
investiţii cărora o rudă apropiată a
sa le- a oferit în trecut consultanţă
privată3 . De proiect se v a ocupa un
depart am ent adecvat din Minist erul
Econom iei, care de aceea există.
6. Orice nou act norm at iv t rebuie să
respecte calea legală și să
obțină avizele de la m inist ere,
asum at e, înaint e de a fi pasat altei
inst it uții. Ex ist ă prevederi ce
st abilesc t erm ene pent ru procedura
de t ransparență / dezbat ere fiecare
t ip de act norm at iv ( L52/ 2003) . E
inaccept abil ca până și unii miniștri
să spună că n- au văzut forma
finală înainte de ședința de guvern
în care au aprobat - o; publicul și
părțile direct interesate trebuie să
aibă timp să vadă propunerea de
lege și să se exprim e.

Ce trebuie să facă RM GC
7. Com pania RM GC va a cce pt a
n e în t â rz ia t de se cre t iz a re a
da t e lor din licenţa de
e x p loa t a re ce nu vizează
t ehnologii pat entat e sau alt e
asemenea; nivelul taxelor şi
redevenţelor în mod sigur nu se
încadrează aici. De fapt , ar fi bine
s- o publice chiar ei.
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ht t p: / / www.bizlawyer.ro/ avocat idet op/ Dicules
cu-Sova+ Ana
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1
Aşa cum a demonstrat că poate să facă
atunci când a vrut, cu planul naţional de
investiţii strategice
ht t p: / / www.gov. ro/ prem ierul- vict or- pont at int ele- pent ru- 2013- invest i- ii- de- m inim - zecem iliarde- de- euro- si- 50- 000-de- noi- locuri- dem unca__l1a120481.ht m l sau la prezent area
buget ului de st at ht t p: / / buget . gov.ro/

specială: vehiculare amatoristă de
clişee, zvonuri şi retorică
demagogică, pro sau contra.
I mpresia creată cu această comisie
e de diversiune şi tragere de tim p,
cu aj ut orul unora ce v or face
retorică goală pe marginea unui
proiect pe care nu- l cunosc şi n- au
cum să- l înţeleagă.
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Ce t re buie să facă a lt e com pa nii
8. Alte com panii din indust ria
extractivă, începând cu Ch e vron,
Ex x on şi OMV- Pe t rom ( da r n u
doa r e le ) ar face bine să ceară
guvernului să adere împreună
la st an da rde le EI TI , print r- un
acord de part eneriat . Participarea
la EITI înseamnă că statele şi
com paniile se angaj ează să
t ransparent izeze v olunt ar
plăţile şi încasările
bugetare din această
industrie, în orice formă
(taxe, impozite, redevenţe,
dividende încasat e de st at
etc) , înt r- un raport com un
și auditat independent
pent ru reconcilierea sum elor, ast fel
încât cifrele să poată fi verificate
din am bele surse. Norvegia, de
pildă, pe care o tot menționăm
drept exemplu, este membră EITI.
EFOR, m em bru al Open
Gov ernm ent Part nership 4 , se oferă
să le redact eze docum ent ele
necesare de aderare la un preţ
m ult m ai m ic decât consult anţii
m enţionaţi m ai sus: anum e zero.

www.expertforum.ro
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9. E o m a re e roa re ce fa c a zi
Ch e v ron , dar și alte com panii ( ca
Pet rom , care poate avea la anul un
nou regim de im pozitare) : anum e,
aşteaptă în tăcere să treacă valul.
De pildă Chevron cont inuă
program ele aut ist e de CSR
(cumpără o ambulanţă sau împarte
tricouri sătenilor) ce vor sfârşi prin
a irita şi mai mult opinia publică,
părând o tentativă ieftină de
m it uire a localnicilor, adică un
fiasco de PR. Î n actualul cont ex t ,
nici chiar înt r- o ţară cu pungi de
sărăcie ca România nu mai poţi
cumpăra cu m aieuri grat is
bunăvoinţa a suficient de mulţi
oameni ca să- ţi duci proiect ul cum
v rei t u. Ci t rebuie, ca
multinaţională, să te alături
presiunilor pentru transparenţă şi
4

http://www.opengovpartnership.org/

bună guvernare. Majoritatea celor
din stradă pentru asta au ieşit, nu
pentru că ar fi extremişti antibusiness.
1 0 . Cu alt e cuv int e, RM GC, Che vron

şi ceilalţi ar face bine să
u rm e z e sfa t u l propriilor
diplomaţi, care i- a u a ve rt iz a t
încă de anul trecut că e cazul să
pu b lice din proprie iniţiativă
lice n țele și contractele de
con ce siu ne , chiar at unci când
ieșise balamucul cu post area
trunchiată a documentelor pe
website de către Agenţia
Naţională pentru Resurse
Minerale (ANRM). Dacă
act ualul scandal va escalada şi
se v a aj unge în urm a presiunii
publice la im punerea unui
moratoriu cuprinzător pe
explorarea gazelor de şist, pest e
noapte, fără o analiză serioasă de
impact, acuzele de amatorism şi
duplicit at e vor fi j ust ificat e nu doar
la adresa guvernanţilor, ci şi a
com paniilor private. Exact înt r- o
țară cu probleme de corupție și de
proastă guvernare ca România
t rebuie ca aceste companii să fie
modele de bună guvernare,
înaintea Guv ernului. Alt m int eri,
delăsarea și CSR- ul irelevant se v or
înt oarce îm pot riv a lor și n- ar fi
exclus să avem în curând un
adev ărat curent ant i- capitalist ,
ant i- corporat ist , ant i- invest iții
străine, anti-piață liberă, mai ales
că la anul avem din nou alegeri.
Până acum , cu t ot scandalul şi
t oat e problem ele, aşa cev a nu am
avut .
Ot ilia Nu țu și Sorin I oniță sunt analiști
de polit ici publice ai

Aure l V la icu 8 7 , a p. 3
Sector 2, Bucureşti
w w w .e x pe r t f or um . r o

