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Rovana Plumb  a avut  o întrevedere de lucru cu Sven Alkalaj, Secretarul Executiv al Comisiei 

Economice pentru Europa din cadrul ONU 

 

Rovana Plumb, Ministrul Mediului şi Pădurilor, a avut miercuri, 20 iunie 2012, o întrevedere de 

lucru cu Sven Alkalaj, Secretarul Executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor 

Unite (UNECE), abordând teme ce ţin de implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor de mediu, 

precum şi de priorităţile Romaniei în privinţa dezvoltării durabile. Întâlnirea ministrului român cu 

înaltul oficial ONU a avut loc la biroul României de la Riocentro din Rio de Janeiro, unde se 

desfăşoară, în perioada 20-22 iunie 2012, Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă (Rio+20), 

delegaţia României fiind condusă de Rovana Plumb. 

Au fost discutate o serie de aspecte ce fac obiectul colaborării dintre instituţiile din România, în 

special Ministerul Mediului şi Pădurilor, şi UNECE. În cadrul discuţiilor, a fost subliniată buna 

colaborare care există între experţii celor două instituţii. 

Au fost abordate mai multe subiecte importante de colaborare între România şi UNECE: 

 Iniţiativa pentru Apă a Uniunii Europene – componenta pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia 

Centrală fiind determinantă pentru succesul acesteia, prin acordarea asistenţei ţărilor pentru 

implementarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a 

lacurilor internaţionale şi a Protocolului Apa şi Sănătatea; 

 Accidentele industriale;  

 Participarea publicului la luarea deciziilor in domeniul politicilor de mediu sub Convenţia 

Aarhus; 

 Proiectul recent încheiat ”A Doua Evaluare a Performanţelor Politicii de Mediu”.   

Ministrul Rovana Plumb a subliniat rolul important pe care îl are Convenţia Aarhus pentru implicarea 

publicului în procesul de decizie privind politica de mediu. De asemenea, oficialul român a evidenţiat 

implicarea României în colaborarea regională, prin participarea alături de alte state non-membre UE, 

în coordonarea unor procese de implementare a politicilor de management al resurselor de ape, 

accidente industriale, managementul situaţiilor de urgenţă, domnul Alkalaj menţionând buna 

colaborare pe care o are cu autorităţile şi specialiştii români. Totodată, a fost menţionată activitatea pe 

care UNECE a desfăşurat-o în direcţia dezvoltării economiei verzi în statele din regiunea pan-

europeană.  

Participarea publicului în luarea deciziilor privind mediul a fost una dintre dominantele discuţiei, dat 

fiind că România, prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, coordonează în perioada 2011 – 2013 
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activitatea în aceasta privinţă (în cooperare cu Task Force-ul privind participarea publicului la luarea 

deciziilor de mediu din cadrul Convenţiei Aarhus). Ministrul Rovana Plumb a afirmat că se vor 

identifica soluţii pentru organizarea unui seminar pe tema elaborării ghidului privind participarea 

publicului, conform Protocolului. 

Ministrul român a precizat, în încheiere, că a creat, în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, o 

Direcţie Generală pentru Dezvoltare Durabilă şi Programe Investiţionale Verzi, care va urmări atât 

aplicarea recomandărilor raportului UNECE, cât şi dezvoltarea unei economii verzi şi implicit 

implementarea principiilor dezvoltării durabile în România.  
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