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Bucuresti, 23 septembrie 2011
Comunicat de presa al CSN Meridian cu privire la relansarea industriei miniere din Romania
“Daca repornim mineritul, depasim criza. Mineritul trebuie sa fie un catalizator al dezvoltarii
economice.” - Ion Popescu, presedinte CSN Meridian.

Bucuresti, 23 septembrie 2011. Confederatia Sindicala Nationala Meridian (CSN Meridian) se alatura
factorilor de decizie care au sustinut in ultimele zile relansarea mineritului in Romania. Romania are
traditie semnificativă in minerit, cu fortă de muncă calificată si mai ales, importante cantitati de
resurse minerale, care pot genera prosperitate intr-un context de criza economica prelungita.
Despre vizita Vicepresedintelui Comisiei Europene, Antonio Tajani, care este si comisar pentru
industrie si antreprenoriat, presedintele CSN Meridian, Ion Popescu, afirma: “Salut prezenta in
Romania a Comisarului Tajani si mesajul sau puternic de incurajare a investitiilor in tara noastra.
Consider, in acest sens, ca ar trebui sa avem o strategie nationala de relansare a mineritului, in
conditiile in care la nivel european preocuparea pentru materiile prime si promovarea industriei
miniere este maxima. Va mentionez doar Initiativa Europeana pentru Materii Prime, care,
demonstreaza inca odata, daca mai era nevoie, cat de important este mineritul si de ce este necesar
ca investitiile in industria miniera sa fie stimulate. Realitatile economice actuale si politicile
europene privind materiile prime ar trebui sa conduca si in Romania la deblocarea marilor proiecte
miniere care deja sunt intr-un stadiu avansat. Pretul ridicat al aurului si al cuprului pe pietele
internationale fac aceasta perioada sa fie cea mai oportuna pentru promovarea de catre autoritati a
investitiilor in acest sector, cu efecte benefice atat in plan social cat si pentru economia Romaniei.”
Un alt semnal important de sprijin pentru industria miniera l-a dat presedintele Romaniei care in
ultimele sale declaratii, a afirmat ca repornirea mineritului in zone precum Rosia Poieni, Rosia
Montana, Certej sau Modova Noua este vitala pentru crearea de locuri de munca. Presedintele CSN
Meridian isi exprima adeziunea la orice actiune care poate reda speranta oamenilor din zonele
miniere cu traditie: “Sustinem opinia presedintelui tarii, care isi doreste ca un proiect de importanta
nationala precum Rosia Montana sa fie autorizat cat mai urgent. Cerem acest lucru, la fel ca si miile
de oameni care si-au pus sperantele in investitorul privat de acolo. Cunosc foarte bine zona
Muntiilor Apuseni, am vazut amaraciunea oamenilor fara locuri de munca, am constatat bogatia in
resurse minerale a zonei si nu vreau sa asist neputincios la degradarea ireversibila a unui tinut cu
traditie miniera. Suntem hotarati sa luptam pentru relansarea mineritului in Romania din
convingerea ca bunastarea nu vine din senin, ea trebuie generata! Mineritul trebuie sa fie un
catalizator al dezvoltarii economice!”, afirma presedintele Ion Popescu.
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