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Guvernul vrea sa înscrie situl Rosia Montana în patrimoniul UNESCO și anunța
consultari cu avocații care apara statul în dosarul ICSID
Premierul Ludovic Orban a afirmat marti ca Guvernul PNL vrea înscrierea sitului Rosia Montana în
patrimoniul UNESCO, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, urmând sa se consulte cu cei care reprezinta
statul român în litigiul de la Centrul International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile
(ICSID).
"PNL a sustinut înca de la început procedura de înscriere (a zonei Rosia Montana - n.r.) în patrimoniul UNESCO.
Nu noi suntem cei care am blocat procedura, ci Guvernele PSD. (...) Am solicitat ministrului Culturii sa analizeze,
sa se consulte cu alte ministere si mai ales cu cei care ne reprezinta în litigiul pe care îl avem la ICSID (Centrul
International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile - n.r.), în care compania a dat în judecata statul
român si cere despagubiri. Trebuie vazut daca nu afectam în vreun fel derularea acestui litigiu. Decizia noastra e
foarte clara. Noi vrem înscrierea Rosiei Montana, a sitului, în patrimoniul UNESCO", a afirmat Orban, marti, la
Parlament.
Luni, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, afirma ca procedura de includere în Patrimoniul UNESCO a zonei
Rosia Montana trebuie reluata în mod clar, o decizie în legatura cu oportunitatea momentului reluarii procedurilor
de înscriere a dosarului urmând a fi luata la nivelul Guvernului.
"Valoarea zonei Rosia Montana este recunoscuta deja de forurile internationale si nationale, iar procedura de
includere în Patrimoniul UNESCO trebuie reluata în mod clar. În urma consultarilor interministeriale se va lua o
decizie la nivelul Guvernului legata de oportunitatea momentului reluarii procedurilor de înscriere a dosarului", a
precizat ministrul Culturii, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.
Conform sursei citate, Ministerul Culturii va organiza, în perioada urmatoare, o întâlnire cu Primaria Rosia
Montana, în cadrul careia se vor discuta coordonatele unui program specific de sustinere si asistenta tehnica în
zona.
Procedurile din dosarul ICSID No. ARB/15/31 s-ar putea încheia la începutul anului 2020, a aratat Pierre
Tercier, președintele tribunalului arbitral, într-un document remis avocaților firmei Gabriel Resources și
aparatorilor României, în luna mai, anul trecut. Prima audiere publica din cadrul procedurii de arbitraj a
avut loc pe 23 septembrie 2016. Ultimele audieri erau programate în luna decembrie (2019). Ulterior,
parțile vor depune memorii, tribunalul va emite instrucțiuni cu privire la costurile fiecarei parți și apoi va
fi așteptata decizia. . .
Reamintim ca Gabriel Resources a angajat White & Case LLP pentru a o reprezenta în acest dosar, firma
internationala fiind secondata de avocatii Țuca, Zbârcea și Asociații. Statul roman este aparat de un consortiu
format din firma elvetiana Lalive si echipa locala de avocati de la Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP.

Citește și
► Tribunalul ICSID a modificat calendarul dosarului Roșia Montana | Decizia în arbitrajul de 4,4
miliarde $ va fi pronunțata la începutul anului viitor
Din echipa Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) Ltd. fac parte avocatii Abby Cohen Smutny,
Darryl S. Lew, Petr Polášek si Brody Greenwald de la White & Case LLP, precum si Levana Zigmund, Anca
Puscasu si Ruxandra Nita de la Ţuca Zbârcea & Asociatii.
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De partea statului roman stau Dr. Veijo Heiskanen, Matthias Scherer, Lorraine de Germiny, David Bonifacio si
Christophe Guibert de Bruet de la Lalive si Dr. Crenguta Leaua, Andreea Simulescu, Aurora Damcali, Liliana
Deaconescu si Carmen Saricu de la Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP.
Printre semnatarii documentelor depuse de aparatorii României sunt Crenguta Leaua, Stefan Deaconu, Andreea
Simulescu, Mihaela Maravela, Liliana Deaconescu, Andreea Piturca și Mihaela Afanasov, din partea Leaua
Damcali Deaconu Paunescu – LDDP si Matthias Scherer, Lorraine de Germiny, Christophe Guibert de Bruet,
David Bonifacio, Emilie McConaughey și Clàudia Baró Huelmo, de la Lalive.
Reclamantii sustin ca în anul 1999 au primit dreptul de exploatare miniera asupra unei suprafete de teren din
localitatea Roșia Montana si dreptul de explorare pentru o suprafata de teren din localitatea Bucium. Cu toate
acestea, reclamantii susțin ca, deși proiectul de exploatare miniera îndeplinea toate conditiile, România a refuzat
timp de 11 ani sa emita avizul de mediu, care ar fi permis construirea facilitatilor necesare exploatarii si
exploatarea miniera. ”Se mai sustine ca un alt exemplu de blocare a investitiei reclamantilor este reprezentat de
intentia României de înscriere a bunurilor cu denumirea ”Peisajul minier Roșia Montana” în Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO”, a aratat recent Ministerul Finanțelor, solicitat de BizLawyer.

page 2 / 2

