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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ref: Vizita delegației Republicii Finlanda la Ministerul Mediului 

 

București, 18 mai 2018 

Viceprim-ministrul, ministrul Mediului Grațiela Leocadia GAVRILESCU a primit vineri, 18 mai 

2018, la sediul Ministerului Mediului, delegația Republicii Finlanda, condusă de Kiimo 

TIILIKAINEN, ministrul Locuințelor, Energiei și Mediului din Finlanda. Delegația finlandeză a 

fost însoțită de Excelența Sa doamna Päivi Pohjanheimo, ambasadorul Finlandei în România. 

Această întâlnire a avut loc la iniţiativa doamnei viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu, în 

contextul pregătirii preluării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în primul 

semestru al anului 2019. 

Tematica principală a discuțiilor a fost programul Trio România-Finlanda-Croația, în cadrul 

cărora s-au stabilit mai multe domenii comune de interes, precum și prioritățile aferente.  

Viceprim-ministrul, ministrul Mediului Grațiela Leocadia GAVRILESCU a menționat că a fost 

aprobată de  către Consiliul Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției 

României la Consiliul Uniunii Europene prima versiune a temelor de interes ale Președinției 

României la Consiliul Uniunii Europene, care urmează a fi supusă dezbaterii Parlamentului. 

Referitor la domeniul mediului (coordonat de Ministerul Mediului), având în vedere atât 

contextul național, cât și agenda europeană și internațională, PRES RO a identificat ca 

domenii prioritare: biodiversitatea, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și 

managementul substanțelor chimice. 

Ministrul finlandez al Mediului s-a arătat foarte interesat de programele de îmbunătățire a 

calității aerului și reducere a impactului schimbărilor climatice pe care România le derulează, 

precum Rabla, Rabla Plus și Casa Verde, apreciind eficiența acestora. Totodată, acesta și-a 

exprimat disponibilitatea să sprijine țara noastră în pregătirea președiniției României, prin 

punerea la dispoziție a mai multor experți în domeniile schimbări climatice și dezvoltare 

durabilă, care vor lucra cu specialiștii români în grupuri de lucru comune. 

Ambele Părți au apreciat buna colaborare care există în prezent și și-au exprimat încrederea 

în continuarea și dezvoltarea acestei colaborări, în perspectiva celor 18 luni ale perioadei de 

Trio de Președinții RO+FI+HR, respectiv 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2020. În domeniul 

dezvoltării durabile, Părțile au convenit înființarea unui grup de lucru comun pentru Agenda 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Din dorința de a promova valorile tradiționale și culturale ale țării noastre, programul 

întâlnirii a continuat cu o vizită la Palatul Parlamentului și Muzeul Satului din București. 
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