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Rovana Plumb: „România trebuie să aibă în vedere elaborarea de politici şi măsuri de reducere a 

emisiilor de CO2” 

 

 

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, a avut sâmbătă 7 iulie 2012, în cadrul 

Consiliului Informal de Mediu de la Nicosia, Cipru, o întâlnire bilaterală cu Connie Hedegaard, 

comisarul European pentru Schimbări Climatice. 

În cadrul întâlnirii bilaterale, discuţiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe posibila trecere la un 

obiectiv de reducere a emisiilor de GES mai mare de 20% precum şi pe revizuirea schemei de 

comercializare a GES pentru a 3-a perioadă de licitaţii. Totodată, au fost dezbătute şi posibilităţile de 

gestionare/reportare a surplusului de AAU-uri (unităţi ale cantităţii atribuite) pentru perioada post -

2012. 

Ministrul Rovana Plumb a subliniat faptul că: „finanţarea asigurată prin perspectiva 

financiară multianuală (MFF) reprezintă un procent de cel puţin 20% din alocările bugetare – 

cca.200 miliarde euro – pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul schimbărilor climatice. România 

trebuie să aibă în vedere elaborarea de politici şi măsuri de reducere a emisiilor de CO2 pentru a 

putea menţine până în anul 2020 nivelul acestora în cadrul limitelor prognozate de Comisia 

Europeană”. 

Ministrul Mediului şi Pădurilor a prezentat stadiul conformării României cu cerinţele 

Protocolului de la Kyoto. „România a depus deja cererea de reinstalare a eligibilităţii şi în timpul 

care a trecut de atunci a continuat să facă progrese în îmbunătăţirea sistemului său naţional. 

România aşteaptă ca certificatul de eligibilitate să fie reconfirmat după reuniunea Comitetului de 

Conformare de la Bonn. Eu personal voi participa la această reuniune pentru a prezenta 

angajamentul Guvernului român cu privire la procesul continuu de a îmbunătăţi inventarul nostru 

naţional” a declarat Rovana Plumb. 
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De asemenea, ministrul Rovana Plumb a apreciat lansarea Cărţii Verzi privind politica internă 

şi internaţională în domeniul climei după anul 2020 şi a precizat că: „Ministerul Mediului şi Pădurilor 

sprijină iniţiativa Comitetului de Conformare de a organiza prezentări şi dezbateri publice pe tema 

schimbărilor climatice în diverse capitale şi şi-a manifestat interesul ca Bucureştiul să fie unul din  

posibilele centre de organizare a unor ateliere de lucru şi campanii de conştientizare a populaţiei pe 

această temă”. 
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