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RECLAMATIE ADMINISTRATIVA
Ca urmare a adresei dumneavostra Nr. 191 din data de 28.01.2005, subscrisa Asociatia
Alburnus Maior, in baza Legii Contenciosului Administrativ 554/2004 formulam urmatoarea
reclamatie administrativa. Raspunsul dumneavoastra la sesizarea Asociatiei Alburnus Maior
1687/11.01.2005 este nemotivat si nefondat din urmatoarele considerente:
Potrivit Art. 6 al Conventiei privind acesul la informatie, participarea publicului la luarea
deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25-01-1998, publicul
interesat ar fi trebuit informat in mod individual despre demararea procedurii de luare a deciziei
de mediu referitoare la proiectul Rosia Montana si intr-o maniera adecvata, in timp util si efectiv.
Asociatia Alburnus Maior s-a inscris ca si parte interesata cu nr. 4327 din 8.12.2003 in lista
partilor interesate in proiectul Rosia Montana publicata pe pagina web www.apm-alba.ro. Cu toate
acestea, am fost pentru prima oara instiintati individual si in mod official numai pe data de
28.01.2005 in urma sesizarii noastre 1687/11.01.2005 si dup ace termenul de depunere a
contestatiilor a expirat.
Un alt motiv important pentru care ar fi trebuit sa ne notificati individual este acela ca
documentatia a fost depusa pe data de 14 decembrie 2004, ori pe data de 17 decembrie 2004
institutia dumneavoastra a publicat un anunt in ziarul “Unirea” in care se anunta, printre altele, ca
nu a fost inceputa nici o procedura de obtinere a unui acord de mediu pentru proiectul Rosia
Montana. Va rugam sa il gasiti in anexa.
Date fiind cele de mai sus, va solicitam sa prelungiti termenul pana la care persoanele fizice
sau juridice interesate consultate pot depune la autoritatile competente de protectie a mediului
propuneri si contestatii referitoare la Memoriul de Prezentare a Proiectului depus de catre Rosia
Montana Gold Corporation la sediul APM Alba, cu anuntarea clara a noului termen limita prevazut
in acest sens.
Cu stima,

.

