COZMA Miron (25 august 1954, sat Tria, comuna Derna, Bihor) – inginer minier; în
iunie 1990 conducea Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” calitate din care a fost
principalul factor de acţiune pe parcursul mineriadei din 13-15 iunie
Ca lider al minerilor din Valea Jiului mai bine de zece ani, C.M. a fost personajul
cheie în desfăşurarea mineriadelor, remarcându-se atât organizatoric cât şi mediatic.
Provenit dintr-o familie de mineri, el a absolvit în anul 1977 cursurile Facultăţii de
Utilaj Minier din cadrul Institutului de Mine Petroşani. A lucrat ca miner în subteran, iar din
1977 a devenit inginer stagiar la Exploatarea Minieră Lupeni. Un an mai târziu a fost
promovat inginer-şef producţie pe schimb la Exploatarea Minieră Lonea, acolo unde a lucrat
până în 19901.
La 24 martie 1990 a ajuns lider al Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului”, poziţie
din care a coordonat toate acţiunile de protest ale minerilor în cursul anilor 1990 şi 1991. Doi
ani mai târziu, la 12 martie 1992, a fost ales preşedinte al C.S.M.R. (Confederaţia
Sindicatelor Miniere din România)2. La iniţiativa sa, în 24 aprilie 1993, se formează Alianţa
Confederaţiei Sindicale Democratice din România la care aderă nouă confederaţii naţionale.
Unul din scopurile declarate ale Alianţei era acela de a se constitui într-un urmaş legitim al
fostei U.G.S.R. (Uniunea Generală a Sindicatelor din România)3. În zilele de 28 şi 29 mai
1994, la primul Congres naţional al minerilor, a fost ales preşedinte al Convenţiei Miniere
Creştin - Democrate „Sfânta Varvara”, un sindicat mamut care îşi propunea să grupeze toate
sindicatele din minerit şi să consfinţească unitatea mişcării sindicale minereşti4.
Ca lider sindical a mai organizat încă două mişcări de protest cu urmări foarte
importante: mineriada din 24 – 28 septembrie 1991, care a dus la demisia guvernului Petre
Roman5 şi mineriada din 18 – 22 ianuarie 1999, care s-a soldat cu declararea stării de urgenţă
şi s-a încheiat cu celebra „pace de la Cozia”6.
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Între altele, a mai fost membru fondator al Federaţiei Române de Fotbal Tenis şi
membru în conducerea Federaţiei Internaţionale de Fotbal Tenis 7. De asemenea, a fost vreme
de câţiva ani, din postura de lider sindical, preşedinte şi finanţator al clubului de fotbal Jiul
Petroşani.
Pentru acţiunile sale în calitate de lider sindical a făcut obiectul mai multor
condamnări. Cele mai importante au ca obiect mineriadele din 1991 şi 1999. La 15 februarie
1999 a fost condamnat prin sentinţă definitivă şi fără drept de contestaţie de către Curtea
Supremă de Justiţie la 18 ani de închisoare pentru mineriada din septembrie 1991, acuzaţia
fiind aceea de instigare la subminarea puterii de stat. De asemenea, pentru mineriada din
ianuarie 1999, a fost condamnat în data de 12 decembrie 2003 la 10 ani de închisoare prin
sentinţa Curţii de Apel Bucureşti8.
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