
CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ 

M E R I D I A N 

 
Str. Mendeleev 36-38, sector 1, Bucureşti, tel/fax. (021) 212.56.23; 316.80.17; 316.80.18 

e-mail: csnmeridian@yahoo.com, www.csnmeridian.ro 
 

 

Sub deviza “ Directia e buna – sensul este prost “ Confederatia Sindicala Nationala 

Meridian transmite urmatorul  

 

Comunicat 

 

Confederatia Sindicala Nationala Meridian a luat la cunostinta cu surprindere 

despre decizia colegilor sindicalisti din Oltenia, de a organiza un miting de protest in 

municipiul Petrosani. Neintelegerea noastra nu se datoreaza faptului ca situatia actuala a 

mineritului romanesc nu ar impune o astfel de abordare a luptei sindicale. Ne surprind 

insa doua aspecte: locatia si actorii acestei actiuni. Am inteles insa din presa ca, intrucat 

minerii olteni neprimind acceptul organizarii in Bucuresti a unui miting, s-au gandit sa-l 

desfasoare undeva mai aproape si nu la Tg –Jiu eventual ci trecand muntii la Petrosani . 

Schimbare de sens si directie . De ce Petrosani ? 

Este foarte adevarat ca Petrosani, Valea Jiului in general, reprezinta reperul de 

importanta economica si sociala pentru mineritul romanesc si este firesc ca aceasta 

locatie sa reprezinte scena nationala de manifestare a nemultumirilor minerilor.  

 

Exista nemultumiri de tot felul, generale si individuale in contextul in care minele 

se inchid, cum s-ar spune pe capete, date fiind dorintele fierbinti ale clasei politice de a 

lichida acest sector, zice-se nerentabil. 

 

Exista insa si organizatii sindicale care insa au autoritatea si reprezentativitatea 

necesara de a organiza actiunile de protest. Pentru Valea Jiului este una singura, Liga 

Sindicatelor Miniere Valea Jiului. 

Centrala Miniera Meridian si Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului sunt membre 

ale Confederatiei Sindicale Nationale Meridian si impreuna participa la negocierea 

Contractului Colectiv de munca la nivelul ramurii, se sustin reciproc la negocierile 

colective la nivelul companiilor, participa in comun la intalnirile organizate la nivelul 

Ministerului Economiei si Comertului .  

 

Ultima intalnire din 29.06.2006 cu ministrul economiei si comertului dl Codrut 

Seres a clarificat o serie de probleme generale care privesc mineritul din Valea Jiului cel 

putin pentru anul 2006, la care se adauga si promisiunea Sefului Delegatiei Comisiei 

Europene in Romania, Excelenta Sa Jonathan SCHEELE, de a organiza sub patronajul 

domniei sale o reuniune nationala “Mineritul Romanesc in context european”,  mentin 

liderii LSMVJ la nivelul de responsabilitate si reprezentativitate deja dovedite. 

 



Se pune intrebarea, ce cauta sindicalistii olteni condusi de dl Condescu la 

Petrosani ?   

 

Am inteles ca mai exista 2 sindicate in Valea Jiului care s-au retras din LSMVJ, 

facadu-si o alta organizatie dupa chipul si asemanarea lor si ca ele sunt afiliate la liga 

sindicala din Oltenia. Ele au tot dreptul legal de a organiza actiuni de protest confom 

statutelor proprii, dar de aici si pana la “vizita de lucru” cu trenul a celor 3000 de olteni 

la Petrosani nu mai exista explicatii – poate doar la Vacanta Mare . 

 

Ii sfatuim totusi pe colegii olteni, ca in cazul in care nu primesc acceptul de a 

marsalui pe strazile adiacente “ Primaverii “ din Bucuresti mai sunt si alte “primaveri“ 

mai aproape de casa - de casele liderilor lor, la Tg –Jiu . Altfel, invederam colegilor 

olteni faptul ca actiunea lor se circumscrie devizei “Directia e buna – sensul este prost“. 
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