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Elena Dumitru, Secretar de Stat a participat la lucrarile celei de-a 65-a sesiuni 

a Comisiei Economice a ONU pentru Europa (CEE/ONU) 

 

Marți, 9 aprilie 2013, au inceput la Geneva, Elvetia, lucrarile celei de-a 65-a 

sesiuni a Comisiei Economice a ONU pentru Europa (CEE/ONU). Aceasta sesiune 

are ca tema “Facilitarea tranziţiei către un viitor durabil”. 

Dezbaterile din cadrul acestei sesiuni abordează teme de maxim interes ale 

politicii la nivel global, respectiv: dezvoltarea economiei verzi, rolul energiei 

regenerabile în dezvoltarea durabilă şi implicaţiile regionale, perspectivele 

acţiunilor generate de documentul rezultat ca urmare a Conferinţei ONU privind 

Dezvoltarea Durabilă din 2012 (Rio+20) şi agenda pentru dezvoltare post-2015, 

evoluţiile economice şi provocările în regiunea acoperită de activităţile CEE/ONU, 

rolul inovaţiei în crearea unei economii dinamice şi competitive, transportul 

inteligent, rolul comerţului în asigurarea securităţii alimentare, dezvoltarea unor 

oraşe neutre din punct de vedere al schimbărilor climatice.  

Romania, in calitatea sa de vicepresedinte al CEE/ONU, a intervenit, in 

deschiderea acestei sesiuni, din pozitia de keynote speaker, prin Elena Dumitru, 

Secretar de Stat in cadrul Ministetului Mediului si Schimbarilor Climatice. 

In cadrul acestei interventii, doamna Secretar de Stat a subliniat rolul deosebit de 

important pe care trebuie sa-l aiba in continuare aceasta Comisie la nivel regional: 

“Cooperarea regionala este elementul cheie in abordarea problemelor cu caracter 

transfrontier, in schimbul de informatii, diseminarea bunelor practici si a 

rezultatelor obtinute. Continuarea sprijinului acordat CEE/ONU trebuie sa 

constituie un angajament comun pentru intarirea cooperarii noastre regionale in 

viitor si acordam incredere acestei Comisii in ceea ce priveste intarirea rolului sau 

in guvernanta la nivel regional. Trebuie sa ne concentram in mod special pe 

activitati care sa conduca la rezultate cat mai concrete si sa identificam proiectele 

cele mai relevante din aceasta regiune.”  

In continuarea interventiei sale, Secretarul de Stat a subliniat necesitatea 

punerii in aplicare a angajamentelor asumate la Conferinta ONU Rio+20. “Trebuie 

sa asiguram o tranzitie globala catre o economie verde impreuna cu partenerii 



2 
 

internationali, ca instrument in atingerea dezvoltarii durabile si eradicarii saraciei. 

In acest sens, sprijinim dezvoltarea de catre CEE/ONU de standarde internationale 

si initiative voluntare pentru implicarea mediului de afaceri si, in special a 

industriei”, a precizat Elena Dumitru.  

In cadrul interventiei, Secretarul de Stat a abordat si una dintre temele 

principale ale acestei sesiuni, respectiv rolul inovarii în crearea unei economii 

competitive şi dinamice: “Inovarea poate sprijini tranziţia către o creştere 

inteligentă, durabilă şi incluzivă. Eco-inovarea nu este doar o nişă profitabilă, ci şi 

un factor esenţial ce poate ajuta ca economia să se adapteze la constrângerile de 

mediu şi de resurse, să recâştige competitivitatea şi să ajute la crearea a noi locuri 

de muncă”, a subliniat in continuare Secretarul de Stat Elena Dumitru. 

In acelasi timp, s-a evidentiat faptul ca modelele de consum si productie 

trebuie sa se modifice, astfel incat sa se asigure decuplarea dezvoltarii umane de 

cresterea economica, pentru a evita degradarea mediului si epuizarea resurselor 

naturale. “Pentru Romania, consumul si productia durabile reprezinta o prioritate, 

atat la nivel global, cat si regional si national. Programul decenal privind 

productia si consumul durabile, adoptat la Rio, trebuie sa incurajeze implicarea 

tuturor partilor interesate, prin utilizarea unui mix de politici si stabilirea de 

activitati si obiective bine definite si indicatori usor cuantificabili”, a continuat 

Secretarul de Stat Dumitru. 

In ceea ce priveste agenda pentru dezvoltare post-2015,  doamna Secretar de 

Stat a precizat necesitatea ca acest proces sa fie dezvoltat, astfel incat sa se aiba in 

vedere dezvoltarea unui cadru cuprinzator, care sa conduca la asigurarea unei 

dezvoltari durabile si eradicarea saraciei. “Trebuie sa actionam  pentru stabilirea 

unei pozitii clare privind agenda de dezvotare post 2015- construita pe obiectivele 

existente de dezvoltare ale mileniului (MDGs) si stabilirea de obiective de 

dezvoltare durabile (SDGs)- care sa asigure un angajament ferm al oamenilor 

politici din aceasta regiune pentru o dezvoltare durabila si o crestere verde”, a 

incheiat Secretarul de Stat Elena Dumitru. 
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