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Alba: Consilier judetean, audiat în dosarul cautatorilor de aur de la Rosia Montana
(surse)
Un consilier judetean, un patron al unei discoteci din orasul Cîmpeni, dar si rude ale primarului din Rosia
Montana se numara printre persoanele cercetate de politistii din Alba într-un dosar privind executarea de
activitati miniere fara drept în Rosia Montana, unde a fost exploatat fara autorizatie zacamânt aurifer din
galerii miniere sau halde aflate în conservare.
Un numar de 45 de persoane au fost conduse marti la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba pentru
audieri, trei dintre persoanele vizate nefiind gasite la domicilii, urmând ca acestea sa fie audiate ulterior.
Deocamdata au fost retinute opt persoane, a precizat purtatorul de cuvânt al IPJ Alba, subcomisar Luminita
Prodan.
Persoanele audiate si lasate sa plece s-a aflat, potrivit unor surse judiciare, si un consilier judetean, fost candidat în
2012 la Primaria Rosia Montana. Marin Cenusa a devenit consilier judetean din partea PPDD, acesta trecând
ulterior la PMP. El face parte din Comisia Amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestiunea
patrimoniului judetului Alba.
De asemenea, printre persoanele audiate se numara, potrivit acelorasi surse, si doi nepoti ai edilului din Rosia
Montana. Urmeaza sa fie audiat, acesta nefiind gasit la domiciliu, si patronul unei discoteci din Cîmpeni.
Unelte si instalatii artizanale folosite pentru extragerea aurului, nisip aurifer, aur, sume de bani si documente au
fost ridicate de politisti în urma perchezitiilor efectuate marti la persoane banuite de evaziune fiscala, executarea
de activitati miniere fara permis sau licenta, furt si spalare de bani.
Un numar de 160 de politisti din cadrul IPJ Alba, cu sprijinul celor din cadrul inspectoratelor de politie judetene
Mures, Cluj si Bihor, au efectuat marti 64 de perchezitii, din care în Rosia Montana 59, în Mures trei, câte una în
Cluj si Bihor, la domicilii si la sediile unor societati comerciale.
În cauza se efectueaza cercetari sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Alba, sub aspectul savârsirii
infractiunilor de evaziune fiscala, executarea de activitati miniere fara permis sau licenta, furt calificat si spalare de
bani.
Potrivit unui comunicat IPJ Alba, în urma perchezitiilor, au fost ridicate, în vederea continuarii cercetarilor, peste
8.000 de euro si 16.000 de lei, înscrisuri, documente din care rezulta comercializarea ilegala a 4.969 grame de aur,
alte documente de evidenta si contabile, unelte si instalatii folosite pentru extragerea aurului, precum si cantitatea
de 480 de kilograme de nisip aurifer si aur.
De asemenea, au fost ridicate si o arma neletala, detinuta în mod ilegal, aproape doua kilograme de geluri
explozive/dinamita, din categoria explozivilor civili, capse detonatoare electrice, detectoare de metale si diverse
scule folosite în activitatea infractionala.
Cu ocazia activitatilor de cercetare desfasurate anterior în cauza, politistii au confiscat peste un kilogram si
jumatate de aur rezultat în urma extragerilor si prelucrarilor ilegale.
În fapt, din cercetari a reiesit ca, în perioada 2013 - 2015, 48 de persoane ar fi exploatat, fara autorizatie, zacamânt
aurifer din galerii miniere sau halde aflate în conservare. Acestea ar fi sustras, prelucrat si comercializat produse
aurifere, introducându-le fara forme legale în circuitul economic sau plasându-le la case de amanet, sub forma unor
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garantii, fara returnarea sumelor de bani împrumutate.
Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea întregii activitati infractionale, urmând sa fie dispuse masuri
procedurale legale.
Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informatii si Protectie Interna.
În general, zacamântul a fost sustras din fosta uzina de preparare de la Gura Rosiei. Uzina, aflata în conservare,
apartine exploatarii de stat si nu mai era pazita, din lipsa de fonduri, de doi ani.
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