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Rovana Plumb: “Ministerul Mediului şi Pădurilor va aborda toate problemele  

pe baza dialogului social” 

 

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, s-a întâlnit miercuri, 9 mai 2012, cu o 

delegaţie a reprezentanţilor Sindicatului Viitorul Mineritului, care pichetează sediul instituţiei în 

legătură cu proiectul minier de la Roşia Montană. Alături de Rovana Plumb la această întâlnire a 

participat şi ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop. 

“Guvernul României şi implicit Ministerul Mediului şi Pădurilor vor aborda toate problemele 

pe baza dialogului social, a unei comunicări deschise şi transparente între toate părţile implicate atât 

în proiectul de la Roşia Montană, cât şi în cadrul altor probleme sensibile de pe agenda publică. Am 

invitat astăzi la un dialog constructiv o delegaţie a Sindicatului Viitorul Mineritului deoarece am 

considerat că, atât timp cât există un protest în faţa instituţiei, este normal să aflu problemele pe care 

aceşti oameni le semnalează”, a declarat ministrul Rovana Plumb. 

Dialogul social iniţiat de ministrul Mediului şi Pădurilor va continua prin întâlnirea cu 

opozanţii acestui proiect minier. “Săptămâna viitoare voi lansa o invitaţie către ONG-urile şi 

partenerii sociali care militează împotriva acestui proiect pentru a putea afla şi argumentele acestora, 

urmând ca ulterior să organizăm o discuţie de ansamblu cu toate părţile implicate”, a subliniat 

ministrul Rovana Plumb.  

În ceea ce priveşte acordarea avizului pentru proiectul minier de la Roşia Montană, ministrul 

Mediului şi Pădurilor a anunţat că: “În gestionarea acestui proiect sunt implicate mai multe ministere 

iar avizul de mediu va fi dat în concordanţă cu poziţia celorlalte instituţii implicate. Decizia finală va 

fi a Guvernului României şi va fi luată pe baza de consultări, în conformitate cu respectarea legislaţiei 

de mediu şi a unui concept de dezvoltare durabilă bine definit”. 

Rovana Plumb a asigurat, în incheierea discuţiilor, reprezentanţii sidicaliştilor că va studia cu 

atenţie întregul dosar al proiectului minier de la Roşia Montană şi că dialogul constructiv iniţiat cu 

ocazia întâlnirii de astăzi este esenţial pentru a lămuri toate aspectele sensibile ale acestui proiect.  
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