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Excelenţei sale, 

D-lui Gunter Verheugen 
VicePreşedinte al Comisiei Europene, responsabil cu politicile pentru intreprinderi şi industrie 

 

La data 15 mai 2008, Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, 

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN- partener social reprezentativ in România si implicat constant în 

dezbaterile privind viitorul industriei miniere, la nivel naţional şi european, impreuna cu Comitetul Economic 

şi Social European prin Comisia Consultativă pentru Mutaţii Industriale şi Euromines – organizaţie patronală 

recunoscută la nivel european ca fiind reprezentantă a intereselor industriei miniere ne-energetice din U.E., au 

organizat şi susţinut la Bucuresti, în sala „Drepturilor Omului” din Palatul Parlamentului Romaniei, Conferinta 

internaţională cu tema : 

 

 „Industria minieră ne-energetică în State Membre ale Uniunii Europene” 

 

 

Conferinta si-a propus sa creeze un cadru de dezbatere al principalelor probleme specifice sectorului minier ne-

energetic european si sa faciliteze un schimb de bune practici intre statele membre ale U.E. 

 

La baza  dezbaterilor din cadrul Conferintei, au stat ideile Excelenţei voastre exprimate in informarea publica 

din data de 5 iunie 2007, cu titilul:” Asigurarea securitatii aprovizionarii cu resurse minerale a industriei 

europene”, potrivit căreia „Industriile Europene, pentru a rămâne competitive, au nevoie de previzibilitate cu 

privire la fluxul de materii prime şi de preţuri stabile(....)îmbunătăţind condiţiile de acces la materiile prime 

provenite din Europa, fie din afara ei, prin crearea unui cadru de reglementare corect” si care au fost just 

apreciate şi întrutotul însuşite. 

 

Va informam ca a fost pentru prima data cand s-a organizat in Romania, o conferinta internationala pe aceasta 

tema strategica, evenimentul bucurandu-se de prezenta reprezentantilor institutiilor europene, a institutiilor 

administratiei publice centrale si locale din Romania, a mediului academic, ai organizatiilor sindicale si 

patronale nationale si europene. Astfel, Comitetul Economic si Social European a fost reprezentat de 

Presedintele Comisiei Consultative pentru Mutatii Industriale, dl. Joost van Jersel, de Presedintele sectiunii 

CESE pentru Transporturi, Energie si Societate Informationala, dl. Janos Toth, precum si de alti 8 consilieri. 

Comisia Europeana a fost reprezentata de dl. Paul Anciaux, Directoratul General pentru Industrie si 

Intreprinderi iar de la Parlamentul European, dl. Dragos Florin David.  Euromines a fost reprezentat de dna. 

Corina Hebestreit.  

 

Dorim sa subliniem in mod deosebit, sprijinul acordat de presedintele Comitetului Economic si Social 

European, dl. Dimitri Dimitriadis, in pregatirea si desfasurarea acestui eveniment, care s-a constituit intr-un 

cadru de dezbatere a problemelor specifice industriei miniere ne-energetice in contextul in care DG Enterprises 

and Industries este angajata in elaborarea unei Comunicari pe aceasta tema pana la finele acestui an.  

 

De asemenea, contriubutia domnului Paul Anciaux, reprezentantul Comisiei Europene la desfasurarea 

lucrarilor, a fost unanim apreciata de participanti precum si de partenerii implicati in organizarea 

evenimentului.  

 

 



Concluziile exprimate, referitoare la situaţia actuală din industriile miniere ale ţărilor U.E, au reliefat la unison 

necesitatea elaborarii unei strategii la nivel european pentru industria miniera ne-energetica ca raspuns la 

provocarile legate de asigurarea securitatii aprovizionarii cu resurse minerale a industriilor europene.  

 

si necesitatea integrarii principilor dezvoltarii durabile ince ar urma sa se relizeze in acest sens 

 

 

Conferinţa internaţională a scos în evidenţă un set de măsuri pe care am dorit să vi le aducem la cunoştinţă: 

  
• Uniunea Europeana trebuie sa-si cunoasca efectiv dimensiunea zacamintelor minerale, sa anticipeze din 

perspectiva asigurarii cu resurse, nevoile viitoare. 

 

• Uniunea Europeana poate sa adopte o atitudine pozitiva fata de acest sector prin orice forma: fie ca recomandare 

sau strategie. 

 

• Organizatiile sindicale vor sustine, orice proiect implementat in industria miniera ne-energetica, care se 

constituie in factor  de dezvoltare a activitatilor pe orizontala, a altor tipuri de industrii si servicii, care ar conduce 

la crearea de locuri de munca mai multe si mai bine platite, la coeziune sociala. 

 

• Pentru companii, mineritul neenergetic inseamna oportunitati de dezvoltare si profit.  

 

• Pentru regiuni imseamna dezvoltare regionala durabila 

 

• Pentru statele  Uniunii Europene inseamna securitate in asigurarea cu resurse minerale a nevoilor economice. 

 

• Pentru reducerea impactului asupra mediului mentionam masurile care au fost enuntate: In baza principiilor „ 

poluatorul plăteşte”, respectiv „plăteşte pentru ce arunci”, menţionăm dintre soluţiile enunţate: 
 

a)  -  sistem de impozite şi taxe pentru încurajarea reciclării; 

b) - impunerea sistemului de construcţii civile şi industriale pentru automobile, aparatură electronică şi 

electrocasnică, echipamente de birou etc. modulare, prin  ansamblare, astfel încât prin dezasamblare o bună 

parte din materiale să fie reciclate; 

c) -  refabricarea; 

d) - reciclarea aeronavelor; 

e)- regim fiscal care să încurajeze înfiinţarea de noi intreprinderi, inovarea tehnologică pentru creşterea 

eficienţei energetice prin:  

 - reducerea consumului de energie şi reciclarea materialelor,  

 - crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri, femei, bătrâni. 

 - pentru regiuni inseamna dezvoltare regionala durabila. 

 

La toate acestea adăugăm  măsura pe care noi o considerăm cea mai importantă, respectiv de transferare a 

impozitării muncii spre impozitarea fiecăruia la nivelul de poluare a mediului. 

 

Folosim acest plăcut prilej de informare, pentru a vă exprima  sentimentele noastre de aleasă stimă pentru 

persoana Dumneavoastră şi sinceră apreciere a activităţii pe care o desfasurati  în cadrul Comisiei Europene. 

 

 

 

Deputat                                                                            Preşedinte 

Iulian Iancu                                                                    Ion Popescu  

Preşedinte al Comisiei pentru Industrii şi Servicii         CSN MERIDIAN - România 

              

 


