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COMUNICAT DE PRESA 

 

Vineri, 28 octombrie 2011, Bucuresti, 

Şuetă europarlamentară pe tema proiectului de la Roşia Montană în Parlamentul 

României  

 
Confederaţia Sindicala Nationala MERIDIAN, in numele sindicatului Viitorul Mineritului de 

la Rosia Montana, protesteaza fata de modul netransparent in care s-a organizat si 

desfasurat astazi, 28 octombrie 2011, la Palatul Parlamentului, in sala Comisiei de afaceri 

europene din Camera Deputatilor, dezbaterea cu titlul „Adevaruri despre Rosia Montana”.  

Evenimentul a fost initiat de europarlamentarii Daciana Sarbu si Rovana Plumb si a avut 

ca singur obiectiv prezentarea unor „Minciuni despre Rosia Montana” prin gura unor 

persoane care pretindeau ca sunt in cunostinta de cauza cu privire la situatia complexa 

din aceasta regiune. Din pacate, in jocul acesta a cazut victima si Presedintele Comisiei 

de Mediu din Parlamentul European, dl. Jo Leinen, care fara sa aiba posibilitatea sa 

cunoasca detaliile, tehnice, economice, sociale si medioambientale ale acestui proiect, a 

fost nevoit sa aiba o pozitie pe aceasta tema, care cel putin din punctul nostru de vedere, 

nu este in spiritul valorilor social-democrate.  

De-a lungul timpului, partidele de stanga au fost de multe ori partenerii organizatiilor 

sindicale pentru ca aveau ca principale obiective crearea de locuri de munca de calitate si 

imbunatatirea conditiilor de viata si de munca ale muncitorilor. Social-democratii de astazi 

sunt mai interesati sa promoveze sloganuri ecologiste (care nici macar nu le apartin) decat 

sa se implice in actiuni politice care ar putea contribui la crearea de noi locuri de munca 

pentru cei pe care pretind ca-i reprezinta.  
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Sindicatele nu sunt oarbe, surde sau mute cu privire la preocuparile pentru protectia 

mediului inconjurator. Prin actiunile pe care le-am intreprins, am demonstrat ca ne 

intereseaza acest aspect vital pentru calitatea vietii membrilor nostri. Respingem insa, 

abordarea talibana promovata in evenimente de acest tip, in care un intreg partid politic 

este angajat de cativa membrii ai sai, in „paradiscutii”care nu-i fac cinste atata timp cat o 

mare parte din votantii dumnealor provin si din zonele miniere.   

Europarlamentarii PSD incearca cu rea-credinta sa acrediteze ideea interzicerii 

tehnologiei de procesare a minereurilor aurifere prin lesierea cu cianuri, desi acest proces 

tehnologic, este folosit in conditii de siguranta atat in Uniunea Europeana cat si in lume. 

Comisia Europeana a declarat in repetate randuri ca interzicerea acestei tehnologii ar 

conduce la disparitia mineritului aurifer in UE, cu efecte dezastruoase pentru comunitatile 

miniere care traiesc din aceasta activitate si industriile colaterale.  

Nu intelegem cauza pe care o reprezinta cele doua europarlamentare ce pretind ca apara 

interesul national, atat timp cat demersurile lor ar putea sa conduca la masuri ce vor face 

imposibila extractia aurifera in Romania, chiar si pentru statul roman.  

Ca raspuns la politica „pumnului in gura” aplicata presedintelui CSN MERIDIAN pe 

parcursul evenimentului mai sus mentionat, in care punctul de vedere al sindicatelor 

miniere nu a putut sa fie prezentat datorita opozitiei doamnei Daciana Sarbu, in zilele ce 

urmeaza, CSN MERIDIAN va transmite o scrisoare domnului Jo Leinen, Presedintelui 

Comisiei de Mediu din Parlamentul European, in care vom prezenta pozitia organizatiei 

noastre.  
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