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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 

26.10.2013 

 

Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb s-a întâlnit cu reprezentanţii 

Departamentului pentru Afaceri Economice şi Sociale din cadrul ONU 

 

Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, a avut o întrevedere cu 

reprezentanţii Departamentului pentru Afaceri Economice şi Sociale din cadrul ONU. 

Au fost abordate teme de actualitate ale ONU, cu accent pe schimbările climatice şi agenda 

de dezvoltare post 2015. Doamna ministru Plumb a reconfirmat, la New York, implicarea dinamică 

a României în procesul de definire a obiectivelor de dezvoltare durabilă, ce vor încadra agenda de 

dezvoltare post-2015 şi a punctat aspectele care necesită o atenţie specială în funcţionarea noului 

Forum la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă. 

Ministrul român a reiterat angajamentul României în consolidarea măsurilor necesare 

definitivării, în 2015, a unui acord juridic global privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

în perioada post – 2020. În context, a trecut în revistă discuţiile cu reprezentanţi ai Departamentului 

Schimbări Climatice din cadrul Departamentul de stat al SUA. Oficialul român a subliniat încă o 

dată importanţa Conferinţei Părţilor de la Varşovia, care se va desfăşura în perioada 11 – 12 

noiembrie. Aceasta are ca scop stabilirea calendarului de acţiuni al UE pentru avansarea 

negocierilor până la momentul Paris 2015, când se doreşte încheierea la nivel global al unui acord 

juridic în domeniul Schimbărilor Climatice. 

Oficialul ONU a reafirmat caracterul prioritar al agendei de Schimbări Climatice în 

mandatul secretarului general al ONU. Apoi s-au trecut în revistă obiectivele evenimentului la nivel 

înalt pe Schimbări Climatice, ce va fi organizat în marja dezbaterilor de politică generală ale celei 

de-a 69-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. 

În ceea ce priveşte agenda de dezvoltare, reprezentanţii ONU au apreciat activitatea şi 

implicarea susţinută a României în diverse procese de negociere lansate în urma Conferinţei ONU 

privind dezvoltarea durabilă (Rio+20). 
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