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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 

15.10.2013 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ministrul Rovana Plumb: Avem nevoie de un management mai eficient al 

transferurilor de deşeuri 

 

 

Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb a participat, luni, 14.10.2013, 

reuniunea Consiliului de Mediu al Uniunii Europene, ce a avut loc la Luxemburg. 

Agenda Consiliului a cuprins discuţii şi schimb de opinii ale miniştrilor şi reprezentanţilor 

Comisiei Europene referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului privind transferurile 

de deşeuri, adoptarea mandatului UE pentru participarea la cea de-a XIX-a Conferinţă a Părţilor la 

Convenţia cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, precum şi la 

propunerea de regulament de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi. 

În ceea ce priveşte primul subiect de discuţie, de pe agenda Consiliului şi la întrebările 

lansate de Preşedinţia lituaniană legate de transferurile de deşeuri, şefa delegaţiei României, 

ministrul Rovana Plumb a susţinut faptul că ţara noastră consideră oportună completarea 

Regulamentului cu prevederi care să conducă la o abordare şi un management mai eficient al 

acestor transferuri, inclusiv din perspectiva extinderii domeniului de aplicare a inspecţiilor. 

„România este în favoarea abordării propuse, respectiv de a considera creşterea şi 

consolidarea inspecţiilor în amonte, pentru a evita transporturile ilegale de deşeuri, iar conţinutul 

planurilor de inspecţie trebuie să respecte echilibrul între implementarea unui cadru legislativ 

armonizat şi necesitatea menţinerii unui grad suficient de flexibilitate pentru Statele Membre”, a 

completat ministrul Mediului. 

Al doilea subiect de pe agenda Consiliului l-a constituit pregătirea mandatului Uniunii 

Europene pentru cea de-a XIX-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia cadru a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite asupra schimbărilor climatice, care va avea loc la Varşovia în perioada 11 – 22 noiembrie 

2013. După lungi şi intense negocieri, a fost decis mandatul care va permite angajarea UE în 

negocierile cu alţi parteneri internaţionali în perspectiva încheierii unui acord global, cuprinzător şi 

obligatoriu, din punct de vedere juridic, pentru anul 2015. 

Ministrul Rovana Plumb a subliniat importanța Convenţiei de la Varşovia, afirmând că la 

lucrările acesteia trebuie definit un calendar concret, precum şi măsurile necesare pentru încheierea 

cu succes a noului acord pentru Conferinţa de la Paris, din 2015. 

Partea a doua a lucrărilor Consiliului s-a focusat pe analiza propunerii de regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului pentru a defini 
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modalităţile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 

generate de autoturismele noi. Majoritatea statelor membre şi-au reiterat angajamentul de a încheia 

un acord în prima lectură, în perioada imediat următoare şi au mandatat preşedinţia lituaniană şi 

Comisia Europeană de a identifica cele mai bune soluţii. 

Ministrul Rovana Plumb, în intervenţia sa, a accentuat importanța obiectivului de reducere a 

emisiilor de CO2, la autovehiculele noi, raportat la rolul pe care industria auto îl are în România. 
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