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In perioada 21-23  martie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 
Marţi, 21 martie 
 
ora 9.00    - Sedinta Subcomisiei pentru dezvoltare durabila 
  
ora 12.30  – Şedinţa Comisiei  

Dezbatere COM (2016) 739 –COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR - Următorii pași către un viitor european durabil Acţiunea 
europeană pentru durabilitate  

La şedinţa Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă, de la ora 9.00, a fost invitat să 
participe domnul Borbély László, consilier de stat, fost preşedinte al Comisiei pentru politică 
externă şi al Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă, în legislatura trecută, care a făcut o 
trecere în revistă a activităţii Subcomisiei, a iniţiativelor realizate în parteneriat cu Uniunea 
Inter-parlamentară, evidenţiind seminariile regionale dedicate dezvoltării durabile, care s-au 
desfăşurat la Bucureşti, în anul 2014, 2015 şi 2016.  

De asemenea, domnul Borbély a subliniat angajamentul pe care Parlamentul României 
şi l-a asumat privind implementarea obiectivelor dezvoltării durabile, prin adoptarea 
Declaraţiei Parlamentului României privind obiectivele dezvoltării durabile. Totodată, 
domnia sa a adresat căteva recomandări membrilor Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă 
prezenţi la şedinţă. 

În intervenţia sa domnul deputat Korodi Attila a recomandat pentru perioada imediată 
familiarizarea tuturor membrilor Subcomisiei cu terminologia şi conceptele, cu obiectivele şi 
criteriile dezvoltării durabile, precum şi continuarea seriilor de întâlniri, lansate în mandatul 
trecut, atât cu zona academică, cât şi cu cea guvernamentală în vederea atingerii obiectivelor 
propuse. 
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Doamna deputat Camelia Gavrilă, preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport, a subliniat că în perioada următoare trebuie să aibă loc o serie de clarificări 
conceptuale, o abordare complexă, intersectorială a domeniului dezvoltării durabile, să se 
urmărească modele implementate de alte ţări pentru a prelua, prin metoda comparativă, 
soluţii şi practici utile, să se organizeze dezbateri comune pe subteme ale dezvoltării durabile, 
întrucât Parlamentul oferă contextul lansării unui proces de reflecţie şi dezbatere pentru 
identificarea celor mai bune mijloace de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Domnul deputat Petru Movilă a propus ca pornind de la cele 17 obiective majore ale 
Agendei 2030 să se identifice instituţiile implicate pentru a putea începe un dialog constructiv 
pe domenii, în vederea cuantificării şi monitorizării progreselor. De asemenea, domnia sa a 
propus ca la 2-3 luni de zile, să se introducă pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor, 
un punct distinct dedicat dezvoltării durabile şi activităţii desfăşurate de Subcomisie. 

La sfârşitul luărilor de cuvând, doamna preşedinte Biró l-a nominalizat pe dl Attila 
Korodi pentru funcţia de preşedinte al Subcomisiei, având în vedere contribuţia valoroasă a 
acestuia la finalizarea şi lansarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României 
şi experienţa în acest domeniu, propunere care a fost votată cu unanimitate. 

 De asemenea, s-a stabilit transmiterea unor materiale specifice tuturor membrilor 
pentru informare şi familiarizare. 

 
La şedinţa Comisiei pentru politică externă, de la ora 12.30, în prezentarea iniţiativei 

europene s-a arătat faptul că documentul prezintă două direcții de lucru ale Comisiei. Prima 
direcție de lucru vizează integrarea ODD în cadrul politic european și în prioritățile actuale ale 
Comisiei, iar cea de-a doua direcție prevede activități de reflecție privind dezvoltarea în 
continuare a viziunii pe termen lung și obiectivele politicilor sectoriale de după 2020. Noul 
cadru financiar multianual pentru perioada de după 2020 va reorienta contribuțiile din bugetul 
UE către realizarea obiectivelor pe termen lung ale UE. 

S-a afirmat că în România principalul for decizional privind raportarea dezvoltării 
durabile la nivel național este Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării 
domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național, care 
funcționează pe lângă Ministerul Mediului, conform Hotărârii de Guvern nr. 741/2011. În 
cadrul Comitetului  interministerial a fost stabilit Grupul de lucru privind elaborarea setului 
național de ODD, fiind elaborată o matrice privind politicile și strategiile existente și în curs de 
elaborare pentru fiecare țintă, cu scopul localizării și prioritizării țintelor și obiectivelor, matrice 
pe care fiecare instituție trebuie să o completeze. Procesul de elaborare a setului național de 
ODD reprezintă etapa în care toate statele membre trebuie să adapteze noua Agendă 2030 
în funcție de particularitățile și prioritățile naționale. 

De asemenea, s-a exprimat că în cadrul reuniunii Consiliului Mediu, din 28 februarie 
2017, miniștrii mediului au avut un schimb de opinii cu privire la implementarea Agendei 2030 
privind dezvoltarea durabilă și implicațiile asupra politicii de mediu a UE. România a arătat că 
punerea în aplicare a Agendei 2030 necesită o abordare coerentă care să asigure integrarea, 
legăturile și sinergiile necesare între diferite sectoare și politici. 

A participat la şedinţă, în calitate de invitat, domnul Alexandru Victor Micula, Secretar 
de Stat în Ministerul Afacerilor Externe. 
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În urma prezentării Comunicării - Următorii pași către un viitor european durabil 
Acţiunea europeană pentru durabilitate, membrii Comisiei pentru politică externă au votat, cu 
unanimitate, un proiect de opinie favorabil. 

În zilele de 22 şi 23 martie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra iniţiativelor cu care este sesizată Comisia, în vederea dezbaterii ulterioare, 
precum şi asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe. 

 
 

      Preşedinte,                  Secretar, 
 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mihai Culeafă 
 
 
 


