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F?r? investi?ii în domenii strategice – infrastructur?, industrie sau exploatarea resurselor naturale, ?ara
noastr? risc? s? se blocheze în for?a centrifug? a crizei economice. Din acest punct de vedere, proiectele
mari, de importan?? strategic?, trebuie asumate de c?tre stat: extragerea ?i exploatarea gazelor naturale
din Marea Neagr?, explorarea gazelor naturale din ?isturi, exploatarwa zacamintelor de cupru,
Cuprumin, Moldomin, extrac?ia ?i exploatarea metalelor rare, Ro?ia Montan? ?i marele proiect de
reindustrializare a României.
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Referitor la revenirea subiectului Ro?ia Montan? în aten?ia opiniei publice, eu consider c? România are
nevoie de acest proiect. Peste 70% din beneficiile proiectului r?mân în ?ara noastr?. Numai din
redeven?? ?i participa?ie statul roman va încasa peste un miliard de dolari. La bugetul de stat vor
ajunge peste 2,3 miliarde de dolari numai din taxe ?i impozite. În economia româneasc? vor intra alte
2,9 miliarde de dolari bani pl?ti?i c?tre furnizori ?i for?a de munc?. În total vorbim despre 5,2 miliarde
de dolari care vor alimenta economia României.
În plus, nu trebuie s? uit?m despre factorul de multiplicare. Industria extractiv? are cel mai mare factor
de multiplicare în economie în compara?ie cu celelalte industrii. Deci, vorbim despre o dezvoltare atât
pe orizontal?, cât ?i pe vertical? – stimularea activit??ilor economice conexe, vorbim despre alte taxe ?i
impozite atât de la operatori economici, cât ?i de la for?a de munc?. Industria extractiv? la Ro?ia
Montan? va avea impact na?ional, nu doar local. Acest lucru trebuie s? îl în?eleag? cei care se opun
proiectului.
Ast?zi responsabilitatea Parlamentului este mare în ceea ce prive?te asumarea acestui proiect de
investi?ii. Trebuie s? recunoa?tem c? aceast? foarte important? structur? a statului,oriunde in lumea
civilizata si democratica ia deciziile cele mai importante. Ca o paralel? amintesc c?, dac? în urm? cu
câteva zile Parlamentul Marii Britanii a votat împotriva opera?iunii militare din Siria, peste alte câteva
zile, vine rândul Congresului american s? aprobe sau nu interven?ia militar? ini?itat? de administra?ia
pre?edintelui Barack Obama în Siria. ?i în Marea Britanie ?i în SUA în aceste zile sunt proteste. Îns?,
pân? la urma, forul suprem al democratiei din fiecare stat trebuuie s? ia o decizie final?. La fel ar trebui
s? se întâmple ?i în România. Parlamentul ??rii va trebui s? decid? pro sau contra unui proiect mare de
investi?ii, pe fondul, de asemenea, a unor proteste.

Cu toate acestea, dezbaterile pe tema proiectului Ro?ia Montan? trebuie s? fie echilibrate, s? ?in? cont
de toate argumentele pro ?i contra, iar la final, dac? cele pro vor fi preponderente, decizia final? a
Parlamentului s? permit? opera?ionalizarea proiectului. Pân? la momentul începerii dezbaterilor publice
în Parlament, protestele trebuie s? se situeze într-o anumit? decen??, astfel încât s? nu încerce
influen?area în sens negativ a dezbaterilor din Parlament. A? dori s? reamintesc faptul c? în urma seriei
de proteste care au avut loc acum mai bine de un an în toat? ?ara - atunci când Guvernul de la acel
moment a considerat c? nu este oportun? dezbaterea proiectului, având în vedere luptele politice care se
duceau în România -, peste Ro?ia Montan? s-a l?sat lini?tea si s-a asternut nepasarea. Niciunul dintre
protestatarii ?i criticii de atunci nu au f?cut nimic pentru mediul de acolo, pentru comunitatea de acolo,
pentru soarta celor care î?i duc traiul zi de zi acolo.
Odat? cu trimiterea proiectului de lege în Parlament acele voci au reînviat, consider eu pe fondul unei
ipocrizii strig?toare la cer. Daca din partea fo?tilor protestatari ar fi existat buna-credin??, atunci în
aceast? perioad? de un an ?i ceva, respectivii ar fi întreprins ac?iuni concrete pentru reabilitarea
mediului sau restaurarea patrimoniului din Ro?ia Montan?.
Sper, al?turi de to?i cei care doresc s? transforme România într-o ?ar? puternic? din punct de vedere
economic, c? în urm?toarea perioad? vom opera?ionaliza marile proiecte investi?ionale, ne vom
diversifica activitatea economic? ?i în alte ??ri non-UE cum sunt Azerbaijan, Kazahstan, Uzbekistan,
China, Turcia sau în alte din ??ri din zona Golfului Persic - Emiratele Unite, Qatar, Kuweit -,
astfel încât în câ?iva ani de zile în România s? revin? prosperitatea.
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