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Costin Borc, viceprim-ministru, ministrul Economiei, Comerţului și Relaţiilor cu
Mediul de Afaceri a dezbătut ieri la Forumul Minier Român viitorul mineritului
românesc prin prisma necesităţii elaborării unei strategii pe termen lung, care să
ţină cont de principiile de dezvoltare comune cu Uniunea Europeană, dar care este
necesar să fie armonizată și corelată cu celelalte prevederi din legislaţia românească
incidentă cu Legea minelor. “România este interesată în tot ceea ce face să-și
alinieze comportamentul la standardele proprii comunităţii europene din care face
parte, să garanteze cetăţenilor săi o existenţă demnă și prosperă, fiind de datoria
noastră să gestionăm eficient și responsabil resursele minerale”, a afirmat
Viceprim-ministrul Borc.
În context, a prezentat aprecierea Prim-ministrului Dacian Cioloș pentru organizarea
forumului minier precum și susţinerea pentru relansarea mineritului, care trebuie
asezat pe baze moderne și profitabile astfel încât să asigure dezvoltarea durabilă a
sectorului.
Totodată, viceprim-ministrul Borc a insistat asupra faptului că trebuie create
premise favorabile pentru investitori și pentru găsirea unor soluţii care să elimine
barierele birocratice, în așa fel încât să se poată relansa activitatea în domeniul
exploatării resurselor. De asemenea, Costin Borc a menţionat că prin modificarea
legislaţiei se va putea relua exploatarea unor perimetre închise cu posibilitatea
creării unor noi locuri de muncă.
Prezent la lucrările Forumului, secretarul general al Guvernului României, Sorin
Sergiu Chelmu, a precizat, de asemenea, că mai mult ca oricând, sectorul industriei
miniere din România trebuie să reprezinte un segment deosebit de important, menit
să susţină cât mai activ dezvoltarea economică a ţării prin furnizarea unei game
variate de produse miniere, utilizate ca atare sau ca materii prime. “Strategiile pe
care Guvernul le are în derulare sau în stadiu de proiect vor ţine în principal seama
de promovarea creşterii şi prosperităţii interne; consolidarea politicilor privind
resursele minerale; securizarea furnizării de materii prime, prioritar din producţia
internă; reducerea impactului asupra mediului şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea
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imaginii ţării noastre cu privire la potenţialul de materii prime minerale pe care
încă putem să îl punem în valoare”, a precizat Sorin Chelmu.
Lucrările Forumului Minier Roman s-au încheiat cu o serie de concluzii care vor fi
analizate pentru identificarea de soluţii în cadrul unui Grup de lucru ce va fi înfiinţat
de Ministerul Economiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
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