COMUNICAT DE PRESĂ

REF: Secretarul de Stat din cadrul MMAP, Iulian Stana, a participat la reuniunea virtuală a
celui de-al 26-lea Comitet de Politici de Mediu al Comisiei Economice a ONU pentru Europa
(UNECE)
București, 11 noiembrie 2020

Secretarul de Stat din cadrul MMAP, Iulian Stana, a participat în data de 10 noiembrie, la
reuniunea virtuală a celui de-al 26-lea Comitet de Politici de Mediu al Comisiei Economice a
ONU pentru Europa (UNECE), pentru aprobarea recomandărilor incluse în Cea de-a Treia
Evaluare a Performanțelor de Mediu din România.
Cea de-a Treia Evaluare a Performanțelor de Mediu din România a debutat în luna ianuarie
2019, iar analiza recomandărilor incluse în proiectul de document a fost realizată în perioada
20-23 octombrie 2020 în cadrul Grupului de experți privind Evaluarea Performanțelor de Mediu
(EPR) al UNECE. În cadrul reuniunii virtuale a celui de-al 26-lea Comitet de Politici de Mediu al
Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE), au fost aprobate recomandările incluse în
EPR 3.
La sesiunea Comitetului de Politici de Mediu a participat Secretarul de Stat Iulian Stana, care
a susținut intervenția din partea României, precizând că: ‘’Revizuirea performanței de mediu
documentează principalele realizări în domeniul protecției mediului pe care România le-a
înregistrat de la ultima revizuire din anul 2012. Aceste realizări au fost susținute de
consolidarea continuă a legislației în domeniul mediului și a instituțiilor de mediu din țara
noastră. Revizuirea performanței de mediu sugerează importanța sinergiilor dintre mediu și
cercetare și dezvoltare, tehnologie, eficiență energitică și productivitatea resurselor, în
contextul ecologizării economiei și a finanțării domeniului protecției mediului’’.
De asemenea, Secretarul de Stat Iulian Stana a propus introducerea unei recomandări
suplimentare în cadrul Capitolului 6 al documentului EPR - Implementarea Acordurilor și
Angajamentelor Internaționale, recomandare care a fost aprobată de către Comitetul de
Politici de Mediu în cadrul reuniunii.
În încheierea alocuțiunii sale, demnitarul a menționat faptul că Cea de-a Treia Evaluare a
Performanțelor de Mediu din România este un document foarte important pentru țara noastră,
care oferă modalitățile de a ne atinge obiectivele politice mai concret și mai eficient.
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Evaluarea Performanțelor de Mediu este un proces coordonat de Comisia Economică a ONU
pentru Europa (UNECE) pentru statele regiunii pan-europene, care nu sunt membre ale
Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD).
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