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CURTEA DE APEL TIMIŞOARA A SUSPENDAT UN CERTIFICAT DE URBANISM EXPIRAT
(NR. 105)

Bucureşti – 19 martie 2009 – Curtea de Apel Timişoara a decis recent suspendarea certificatului
de urbanism nr. 105/ 2007 deţinut de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), document a cărui
valabilitate a expirat deja în iulie 2008. Hotărârea Curţii este definitivă şi irevocabilă şi a admis
doar suspendarea efectelor de drept ale certificatului, nu şi anularea acestuia. În paralel cu această
acţiune, un alt dosar privind anularea certificatului de urbanism nr. 105/ 2007 se află pe rolul
Tribunalului Cluj.
Certificatul de urbanism nr. 105/ 2007 a fost emis în iulie 2007 de către Consiliul Local Alba, la
cererea RMGC, şi a expirat în iulie 2008 (valabilitatea acestor documente fiind de 12 luni).
Certificatul a fost atacat în instanţă de un ONG care a solicitat, în paralel, atât suspendarea cât şi
anularea lui.
Certificatul de urbanism este un act de informare prin care autorităţile aduc la cunoştinţa
solicitanţilor cerinţele de urbanism şi avizele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
Acest document nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii, pentru această activitate fiind
necesară existenţa unei autorizaţii de construire. Orice solicitant are dreptul de a primi un certificat
de urbanism, iar autorităţile locale sunt obligate să emită aceste documente la cerere.
Decizia Curţii de Apel Timişoara nu interzice solicitarea de către RMGC a unui nou certificat de
urbanism şi nici eliberarea unui asemenea document de către Consiliul Local Alba. Anual, în
România se emit aproximativ 36.000 de certificate de urbanism şi, până în prezent, din estimările
companiei, doar două astfel de documente au fost anulate, ambele aparţinând RMGC.
Hotărârea Curţii de Apel Timişoara nu are legătură cu acţiunea înaintată în instanţă de RMGC
împotriva deciziei Ministerului Mediului şi al Dezvoltării Durabile (MMDD) din septembrie 2007
de a suspenda şedinţele Comitetului de Analiză Tehnică (CAT) din cadrul procesului de evaluare a
impactului asupra mediului (EIA) în Proiectul Roşia Montană. În acest dosar, aflat pe rolul Curţii
de Apel Bucureşti, compania solicită reluarea şedinţelor CAT în condiţiile în care nu există
dispoziţii legale care să condiţioneze derularea etapei de analiză a calităţii raportului la Studiul EIA
de existenţa continuă a unui certificat de urbanism valid. Astfel, decizia Curţii de Apel Timişoara nu
impune obţinerea unui nou certificat de urbanism pentru reluarea şedinţelor CAT – decizie ce ţine
de Curtea de Apel Bucureşti.

RMGC va solicita un nou certificat de urbanism de la Consiliul Local Alba în momentul în care va
solicita şi autorizaţiile de construcţie pentru Proiectul Roşia Montană.

Despre Gabriel Resources Ltd. / Roşia Montană Gold Corporation
Gabriel Resources este o companie minieră, cu sediul în Canada şi listată la bursa din Toronto,
dedicată mineritului responsabil şi dezvoltării durabile a comunităţilor în cadrul cărora îşi
desfăşoară activitatea. Compania Gabriel Resources este momentan implicată în explorarea şi
dezvoltarea unor licenţe miniere din România şi este angajată în dezvoltarea proiectului aurifer
Roşia Montană, pe care îl deţine în proporţie de 80%. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
vizitaţi website-ul Gabriel Resources, la adresa www.gabrielresources.com.
Până în prezent, Gabriel Resources a investit în România peste 350 de milioane de dolari prin Roşia
Montană Gold Corporation şi va aloca mai mult de 2,5 miliarde de dolari pentru dezvoltarea
Proiectului minier Roşia Montană. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi site-ul
companiei, la adresa www.rmgc.ro.
Bursa din Toronto nu a revizuit si nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea acestui
comunicat de presă şi a informaţiilor pe care acest material le conţine.

