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COMUNICAT DE PRESĂ
Secretarul de Stat Elena Dumitru şi negociatorul şef al Muntenegrului au
semnat Memorandumul de Înţelegere

Secretarul de Stat din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Elena
Dumitru, şi negociatorul şef al Muntenegrului, Aleksandar Pejovici, au semnat vineri,
08 Februarie 2013, la sediul instituţiei, Memorandumul de Înţelegere între Guvernul
României şi Guvernul din Muntenegru privind cooperarea în domeniul protecţiei
mediului şi dezvoltării durabile.
Secretarul de Stat, Elena Dumitru a prezentat disponibilitatea României de a
acorda sprijin statului Muntenegru, prin specialiştii ministerului în domeniul
protecţiei mediului, , precum și în ceea ce priveste pregătirea negocerilor capitolului
de mediu în cadrul procesului de aderare a Muntenegrului la Uniunea Europeană.
„Cred că experienţa noastră, acumulată pe parcursul procesului de aderare a
României la UE, precum şi rezultatele obţinute după negocierea capitolului de mediu
ne îndreptăţesc să credem că putem oferi o expertiză profesionistă, astfel încât
eforturile dumneavoastră în acest proces să fie răsplătite”.
Negociatorul şef al Muntenegrului, Aleksandar Pejovici a apreciat această
disponibilitate și a subliniat faptul că Muntenegru are nevoie, cât mai urgent posibil,
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de suportul tehnic în ceea ce priveşte pregătirea negocierilor privind aderarea la
Uniunea Europeană.
La întâlnirea celor doi oficiali s-a stabilit că acest suport tehnic se poate
concretiza printr-un schimb de experienţă între specialiştii în domeniu din cele două
ţări, care urmează să fie agreat într-un Plan de Acțiune, ce va conține priorități și
măsuri concrete în ceea ce privește această colaborare.
În timpul reuniunii au fost abordate cele mai importante priorități pe care
Muntenegru trebuie să le aibă în vedere în pregătirea procesului de aderare la UE. În
acest sens,

Secretarul de Stat Elena Dumitru a subliniat importanţa întăririi

capacităţii instituţionale şi administrative în domeniul protecţiei mediului, necesitatea
pregătirii documentaţiei pentru prezentarea situaţiei pe fiecare sector de acquis de
mediu, atât în ceea ce privește transpunerea legislației europene, dar și din punct de
vedere al asigurării implementării și controlului aplicării acestei legislații. Secretarul
de Stat a subliniat de asemenea necesitatea creării cadrului instituțional pentru
asigurarea integrării politicii de mediu în celelalte politici sectoriale.
Întâlnirea dintre cei doi demnitari s-a finalizat prin semnarea Memorandumului
de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul din Muntenegru privind
cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.
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