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COMUNICAT DE PRESA

Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) anunta ca negocierile
pentru semnarea contractului de privatizare a societatii Cupru Min s-au incheiat ieri, 6
aprilie, ora 24.00, fara ca partile sa ajunga la o intelegere. In consecinta, negocierile cu
societatea Roman Copper s-au incheiat irevocabil, fara sa se realizeze tranzactia de
vanzare a pachetului de actiuni.
Reprezentantii companiei Roman Copper nu au aderat la conditiile solicitate de catre
Statul roman, solicitari ce au vizat plata integrala a contractului, indeplinirea obligatiilor
de mediu si clauzele referitoare la transparenta acestui contract.
Negocierile au durat 10 zile si au angrenat specialisti din Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri, ANRM, OPSPI si Cupru Min. Intregul proces de
privatizare a Cupru Min a fost unul transparent, incepand de la conditiile de participare,
continuand cu procedurile de selectie a candidatilor si pana la licitatia internationala cu
strigare.
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se va asigura ca activitatea
societatii Cupru Min va continua in conditii optime, reprezentantii companiei incepand
demersurile pentru obtinerea urgenta a autorizatiei de mediu.
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri incurajeaza investitiile in
exploatarea resurselor pe principii avantajoase pentru Statul Roman.
In perioada urmatoare, MECMA va relua procesul de privatizare a Cupru Min in
aceleasi conditii de transparenta si de participare nediscriminatorie, conform
angajamentelor asumate fata de partenerii internationali. Statul roman are nevoie de
parteneri seriosi, potenti si de buna credinta in procesele de privatizare.
Detalii tehnice privind negocierea
Pentru a obtine garantiile necesare unei tranzactii echitabile pentru Statul roman,
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a solicitat urmatoarele clauze
contractuale:
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Articole referitoare la asumarea obligatiilor de mediu:
(1) a) Cumparatorul declara ca a fost informat de catre Vanzator asupra posibilitatii
aparitiei, dupa Semnare, a unor obligatii, masuri si/sau raspunderi de mediu si/sau
privind gospodarirea apelor suplimentare celor prevazute in Autorizatii, inclusiv ca efect
al obtinerii Autorizatiei de Functionare (in Anexa nr. 5 la acest Contract sunt atasate
numai o parte din Autorizatii, respectiv: Avizele de Mediu pentru Privatizare, Autorizatia
de Mediu nr. 27/04.02.2008, Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 79/30.10.2007
(actualizata), Autorizatia privind gospodarirea apelor nr. 19/18.01.2012) si implicit a
unor cheltuieli suplimentare privind protectia mediului si/sau gospodarirea apelor,
decurgand din necesitatea conformarii activitatii Societatii la prevederile legislatiei
privind protectia mediului si gospodaririi apelor, la reglementarile si politicile de aplicare
a acesteia si/sau din efectele armonizarii legislatiei de protectie a mediului si
gospodaririi apelor din Romania cu cerintele in domeniu ale Uniunii Europene.
b) Cumparatorul se obliga sa-si asume si sa preia integral toate si/sau fiecare dintre
obligatiile, raspunderile, masurile de mediu si/sau de gospodarire a apelor prevazute in
oricare dintre Autorizatii (inclusiv in Autorizatia de Functionare), Masurile Suplimentare,
precum si repararea integrala a prejudiciului cauzat mediului.
De asemenea, Cumparatorul se obliga sa-si asume si sa preia integral, indiferent de
natura si/sau data aparitiei acestora, obligatiile, raspunderile si/sau masurile de mediu
stabilite de autoritatile de mediu competente pentru Societate sau decurgand din
legislatia (inclusiv legislatia europeana) aplicabila in domeniul protectiei mediului,
precum si obligatiile, raspunderile si/sau masurile privind gospodarirea apelor, altele
decat cele prevazute la paragraful anterior al acestei sub-clauze 6.2.5.
Articol referitor la contul colateral pentru investitiile de mediu:
(2) In vederea respectarii si/sau realizarii de catre Societate a tuturor obligatiilor,
raspunderilor si/sau masurilor de protectie a mediului si gospodaririi apelor prevazute in
Autorizatii si/sau a Masurilor Suplimentare, Cumparatorul se obliga sa vireze Societatii
suma de 32.272.699 Euro cu titlu de investitii privind protectia mediului si/sau
gospodaririi apelor. Investitiile privind protectia mediului si/sau gospodaririi apelor vor fi
virate de Cumparator in conditii si termene care sa asigure realizarea obligatiilor,
raspunderilor, prevederilor si/sau masurilor de mediu si/sau de gospodarire a apelor ale
Societatii in termenele stabilite de autoritatile competente in domeniul protectiei
mediului si/sau gospodaririi apelor.

Articol referitor la investitiile de mediu:
(3) Cumparatorul declara ca a fost informat cu privire la faptul ca investitiile pentru
protectia mediului si/sau gospodarirea apelor prevazute in Dosarul de Prezentare si
preluate in clauza 6.2.6 de mai sus reprezinta valori indicative ale costurilor de
implementare ale obligatiilor, raspunderilor si/sau masurilor de mediu si/sau de
gospodarire a apelor, bazate in principiu pe estimarile conducerii Societatii. Nicio
prevedere a prezentului Contract si/sau a Dosarului de Prezentare nu va fi interpretata
ca limitand raspunderea Societatii si/sau a Cumparatorului la valoarea investitiilor
estimate in Dosarul de Prezentare. In consecinta, Cumparatorul se obliga si isi asuma
faptul ca, in cazul in care respectarea si/sau realizarea de catre Societate a obligatiilor,
raspunderilor, prevederilor si/sau masurilor privind protectia mediului si/sau
gospodarirea apelor, stabilite in sarcina acesteia la Semnare si/sau ulterior (inclusiv
prin, dar fara a se limita la, Autorizatia de Functionare), impun realizarea unor investitii
mai mari decat cele estimate prin Dosarul de Prezentare, investitiile privind protectia
mediului si gospodarirea apelor necesare pentru respectarea si/sau realizarea acestor
obligatii, raspunderi si/sau masuri vor fi realizate, in toate cazurile, integral, fara a fi
limitate la suma mentionata la sub-clauza 6.2.6 si/sau in Dosarul de Prezentare, care
statueaza un plafon minimal.
Articol referitor la transparenta:
(4) Nimic din prezenta sectiune nu va impiedica Vanzatorul sa faca declaratii cu privire
la privatizarea Societatii, sa furnizeze informatii confidentiale sau sa raspunda la
intrebari adresate in legatura cu acest Contract si/sau cu procesul de privatizare a
Societatii, de catre autoritati sau institutii guvernamentale din Romania si/sau din
strainatate, dintre care se mentioneaza exemplificativ dar fara a limita la acestea,
urmatoarele: Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei, Consiliul Concurentei,
Comisia Europeana, Fondul Monetar International, Banca Mondiala. Pentru evitarea
oricarui dubiu de interpretare, se mentioneaza ca Vanzatorul este indreptatit sa
furnizeze informatii confidentiale si sa publice prezentul Contract pe pagina web a
Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri iar Cumparatorul consimte,
expres, la aceasta, prin semnarea prezentului Contract.
Conform caietului de sarcini al licitatiei, MECMA a solicitat prin contract ca plata
pachetului integral de actiuni ale Cupru Min, in valoare de 200,7 milioane euro, sa fie
facuta in 30 de zile de la obtinerea avizului Consiliului Concurentei si a autorizatiei
integrate de mediu, ambele fiind clauze suspensive in contract.
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