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La solicitarea dumneavoastră din data de 4 noiembrie 2010, Biroul de
Informare şi Relaţii Publice este abilitat să vă comunice următoarele:
La data de 4 octombrie 2010, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au
dispus scoaterea de sub urmărirea penală faţă de trei învinuiţi: Dobre Mircea, Nicolae
Stanca şi Ionel Lazăr, foşti directori ai RAC Deva, pentru infracţiunea de abuz în
serviciu contra intereselor publice în formă calificată, întrucât lipseşte unul din
elementele constitutive ale infracţiunii, cât şi neînceperea urmăririi penale pentru
infracţiunile de dare şi luare de mită întrucât s-a constatat că aceste fapte nu există.
Soluţia a fost comunicată tuturor persoanelor interesate în cauză şi nu s-a
formulat plângere împotriva acestei soluţii.
Rezoluţia a fost dispusă într-un dosar penal în care s-au efectuat acte de urmărire
penală în legătură cu împrejurările în care s-au încheiat şi derulat, în perioada 1995 –
1998, convenţiile referitoare la Proiectul Roşia Montană (acord de cooperare, contract
de societate între RAC Deva şi GABRIEL RESOURCES NL), contracte ce au vizat
evaluarea şi procesarea zăcământului de aur-argintifer şi reziduurilor din activitatea de
minerit a Regiei la Roşia Montană şi la Brad. Proiectul a vizat două etape: una de
explorare şi evaluare a resurselor miniere (finanţate de acţionarul extern) şi o alta de
construire şi dare în funcţiune a unei instalaţii de tratare.
Din cercetări s-a stabilit că Statul Român nu a suferit o tulburare a bunului mers
sau o pagubă patrimonială, având în vedere că Proiectul Roşia Montană încă nu se află
în faza de exploatare, autorizările de mediu şi de exploatare nefiind încă acordate. Pe
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cale de consecinţă, producerea vreunui prejudiciu în paguba bugetului de stat se poate
evalua abia după începerea exploatării miniere, producătoare de beneficii, când părţile
ar conveni la anume cote de participare defavorabile Statului Român.
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