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Protestul forestierilor nemteni, desfăsurat ieri în fata sediului Prefecturii, dar si a Directiei
Silvice, nu a fost unul lipsit de incidente. Veniti din tot judetul, aproximativ 500 de angajati, dar si
patroni, au protestat pasnic însă, la un moment dat, lucrurile au fost la un pas să degenereze. A
fost nevoie de interventia în fortă a jandarmilor pentru a-i potoli pe cei care au încercat să ia cu
asalt sediul Directiei Silvice.
Mitingul, unul autorizat între ora 11 si 14, a început la Prefectură. Înarmati cu pancarte,
forestierii si-au strigat păsurile, solicitînd să le fie îndeplinite revendicările. Acompaniati de o
fanfară, manifestantii au strigat lozinci împotriva Regiei Nationale a Pădurilor si a conducerii
acesteia, cerînd să fie „auziti“ de factorii de decizie. Majoritatea mesajelor de pe pancartele
afisate erau împotiva RNP: „Să muncim la noi, nu sclavi la altii“, „Spor coruptiei din sistem“,
„RNP administrator, nu agent economic“, „Nu distrugerii sectorului forestier“, „Stop monopolului
RNP“, „Jos mafia din silvicultură - Voi sunteti cei care ati ridicat pretul lemnului cu firmele
voastre fantomă introduse la licitatii! Voi faceti ilegalitătile! Totul se întîmplă cu bună stiintă!“,
„Stop tăierilor ilegale“, „RNP - lup paznic la oi“, „RNP, partener, nu stăpîn“, „Falimentul
forestierilor - Sinucidere RNP“, „Contracte negociate, nu impuse“, „Rusine să vă fie Ati distrus o
Românie! Voi cu salarii speciale si noi să murim de foame!“, „Romsilva distruge industria
lemnului din România“, „RNP alături de noi la licitatii“, „GH 924/2015 - falimentul industriei
lemnului“. Alte sloganuri, două la număr dar care ieseau în evidentă anuntînd „morti“ previzibile
în sistem, au fost scrise pe hîrtii lipite de o cruce - „Ind. forestieră, Ind. mobilei, Romsilva“ si de
un cosciug pe care erau aceleasi cuvinte. O delegatie a protestatarilor, condusă de către
Cristian Bălănescu, presedintele ASFOR Neamt, a fost primită de subprefectul Gheorghe
Neculae. Apoi, de la Prefectură, protestul s-a mutat în fata Directiei Silvice.
Sursa: mont.ro
Arsenalul folosit la protestul împotriva Romsilva: un coşciug, o cruce

1/1

