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Ref: Participarea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel ALEXE, la lucrările 

Consiliului miniștrilor Mediului din UE  

 

Bruxelles, 05 martie 2020 

 

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel ALEXE, a participat astăzi, 5 martie 2020, la 

Bruxelles, la lucrările Consiliului miniștrilor Mediului din Uniunea Europeană. 

Pe agenda reuniunii s-au aflat teme precum: Pactul Ecologic European, înverzirea Semestrului 

European, diplomația climatică, strategia pe termen lung prezentată Convenției – cadru a 

Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, evaluarea legislației privind apa și concluziile 

Consiliului privind îmbunătățirea calității aerului. 

Pactul ecologic european, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită 

cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde 

și durabilă, a oferit miniștrilor Mediului din UE prilejul unui schimb de opinii. În acest context, 

ministrul Costel Alexe a declarat că “O acțiune care trebuie abordată cu prioritate este 

regândirea modului în care se utilizează resursele. În acest sens, este importantă asigurarea  

finanțării pentru cercetare și investiții în tehnologii care să permită menținerea în ciclu a 

acestor resurse pe o durată mare. Pentru un consum rațional, una din acțiuni trebuie să 

vizeze educația consumatorilor pentru a induce noi obiceiuri de consum, precum și educația 

pentru mediu, la toate palierele educaționale. Trebuie să creștem generațiile tinere în alte 

valori și să le asigurăm sisteme educaționale pentru formarea în domenii noi, verzi.” 

Pe tema înverzirii Semestrului European, demnitarul român a subliniat rolul cheie pe care îl 

au miniștrii mediului: “în realizarea unei schimbări de paradigmă a politicii economice în UE 

și în statele membre.  Noua agendă de dezvoltare economică europeană, care plasează 

agenda de mediu a Europei în centrul politicilor sale economice, ne va oferi oportunitatea 

de a revizui împreună cu ceilalți colegi politicile publice, care au impact asupra mediului și 

asupra climei la nivelul celorlalte componente ale durabilității, respectiv componenta  

socială și economică”. 

Tot cu prilejul acestei reuniuni, a avut loc și un schimb de opinii cu privire la evaluarea 

legislației privind apa. În acest context, România a fost de acord cu concluziile evaluării, 

care subliniază că directiva-cadru pentru apă a sporit substanțial cunoștințele cu privire la 

resursele de apă și considerarea acestor factori în politica națională. Cu toate acestea, 
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considerăm că sunt necesare unele modificări limitate ale acestei legislații, astfel încât: să 

fie incluse noile cerințe și să se asigure o mai bună corelare între noile obligații și termenele 

la care trebuie implementate măsurile corespunzătoare; să fie introduse unele tehnici 

inovative de monitorizare, care să detecteze nu doar o singură substanță ci grupuri de 

substanțe; să se reducă efortul administrativ și să se optimizeze procesul de elaborare și 

raportare a planurilor și măsurilor de implementare. 

Diplomația climatică s-a aflat și ea pe agenda evenimentului, acest subiect fiind abordat în 

cadrul unui prânz de lucru, în cadrul căruia demnitarul român a susținut că “În linie cu 

obiectivul Acordului de la Paris și pentru promovarea multilateralismului, trebuie să 

identificăm parteneriate bilaterale și multilaterale pe baza unei abordări comune privind 

combaterea schimbărilor climatice. Fără a compromite principiile și valorile de bază, în 

selectarea partenerilor trebuie să fim mai pragmatici atunci când încercăm să rezolvăm 

marile provocări la nivel global. Totodată, întâlnirile la nivel înalt și dialogul politic cu țările 

terțe ar trebui să aibă o dimensiune multilaterală mai proeminentă, concentrată pe 

aspectele referitoare la reducerea emisiilor, adaptare și creșterea rezilienței la schimbările 

climatice.” 

Cu privire la adoptarea strategiei pe termen lung prezentată Convenției – cadru a Națiunilor 

Unite asupra schimbărilor climatice, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a exprimat 

următoarea poziție: “România consideră că, prin acest document, UE transmite un mesaj 

foarte important partenerilor externi. Pe de o parte, că decizia asupra unui astfel de 

angajament nu va fi ușor de luat și tranziția către neutralitatea climatică nu va fi fără 

provocări și sacrificii. Iar pe de altă parte, că există beneficii considerabile și numeroase 

oportunități care pot fi exploatate și de care va depinde viitorul generațiilor următoare.” 

De asemenea, la lucrările Consiliului miniștrilor Mediului din Uniunea Europeană au fost 

adoptate concluziile Consiliului privind îmbunătățirea calității aerului, ocazie cu care 

ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe a insistat pe ideea că „suntem conștienți 

de faptul că sunt necesare eforturi suplimentare, precum și un nivel de ambiție 

corespunzător pentru îmbunătățirea calității aerului. Din această perspectivă, asigurarea 

unei calități corespunzătoare a aerului este o prioritate principală la nivel național. În acest 

sens, în ultimele luni, la nivel național, ne-am concentrat pe dialogul cu autoritățile locale, 

mai ales cu cele din marile aglomerări urbane, precum și cu reprezentanții societății civile, 

pentru a impulsiona luarea unor măsuri eficiente care să conducă la îmbunătățirea calității 

aerului”, dând totodată asigurări că „aceste dialoguri vor continua”. 
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