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SINTEZA 

ședințelor Comisiei din zilele de 19, 20 și 21 aprilie 2022 
 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Marți, 19 aprilie 2022  
DEZBATERE  

Tema: Earth Day. The Day After Tomorrow   
Miercuri, 20 aprilie 2022 și joi, 21 aprilie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marți, 19 martie 2022 
 

Dezbaterea a fost organizată în contextul Zilei Pământului, sărbătorită anual pe 22 
aprilie, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Ziua Planetei 
Pământ a fost declarată sărbătoare oficială de către Organizația Națiunilor Unite (ONU), în 
anul 2009. 

Dezbaterea a fost moderată de doamna Lavinia Șandru. 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero și-a manifestat preocuparea pentru 

susținerea unei alimentații sănătoase și ecologizare. A amintit că, în urmă cu o săptămână, 
Comisia pentru învățământ a organizat o dezbatere privind alimentația sănătoasă și suport 
alimentar în unitățile de învățământ preuniversitar, avându-se în vedere reducerea 
abandonului școlar. Este foarte importantă implicarea educației, dezvoltarea de programe 
care să susțină o protecția mediului înconjurător, întrucât pentru a avea o planetă sănătoasă 
avem nevoie de o populație sănătoasă. Ziua Pământului are scopul să atragă atenția asupra 
degradării mediului înconjurător, asupra efectelor poluării și să ne inițieze cu privire la 
acțiunile pe care fiecare dintre noi le poate întreprinde pentru a ajuta la conservarea naturii. 
Formarea elevilor și tinerilor cu o conștiință și o conduită ecologică devine o cerință 
deosebit de importantă pentru orice demers educativ. Un obiectiv foarte important pentru 
educația ecologică este acela de a obține, în amplul proces de formare a omului, în viața din 
afara școlii, continuarea și completarea, consolidarea și desăvârșirea operei educative într-
un adevărat comportament european.  
 Domnul consilier de stat László Borbély, coordonator al Departamentului de 
Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a prezentat pe scurt 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul 
dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni 
ale dezvoltării durabile - economic, social și de mediu. A vorbit despre cele 17 obiective de 
dezvoltare durabilă, prin intermediul cărora, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă 
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pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a 
injustiției și protejării planetei. 
 Doamna Ana-Maria Vătămanu, președinte Asociației în Dezvoltarea Durabilă, a 
vorbit despre rolul și proiectele organizației, în valoare de milioane de euro, realizate în 
parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, cu Primăria Municipiului Constanța, precum și 
cu toate UAT-urile din județ. Totodată, dând exemplul Constanței, a oferit detalii despre 
importanța asociațiilor de dezvoltare durabilă, foarte active la nivel european, în atragerea 
de finanțări externe pentru proiecte dedicate comunităților locale. 
 Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a vorbit 
despre importanța educației populației în privința protejării mediului, precum și despre 
strategiile naționale și europene dezvoltate în acest sens. Potențialul agricol imens, care ar 
permite hrănirea a peste 80 de milioane de persoane, trebuie dezvoltat echilibrat inclusiv în 
raport cu tentația de exploatare intensivă generată de ieșirea parțială de pe piață a marilor 
exportatori de la est. 
 Domnul Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei, a subliniat importanța 
finanțării și modernizării industriei românești care are capacitatea de a deveni un pol 
economic european. 
 Domnul Ionuț-Sorin Banciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, a subliniat că tranziția verde rămâne parte a soluției, iar pentru reușita acesteia 
sprijinul și implicarea întregii societăți sunt esențiale, prin educație și informare. 
 Concluziile dezbaterii au subliniat importanța implementării Strategiei Naționale 
pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, în acord cu Strategia europeană, în vederea 
protejării mediului înconjurător, dar și în vederea dezvoltării socio-economice sănătoase a 
comunităților în care trăim. Educația pentru mediu poate ajuta oamenii să câștige cunoștințe, 
deprinderi, motivații, valori și angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient 
resursele pământului și de a-și asuma răspunderea pentru menținerea calității mediului. 
 La dezbatere au participat reprezentanți ai Guvernului, membrii ai Parlamentului, 
reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, dar și reprezentanți ai mediului de 
afaceri, din sfera culturală și a mass-media.  
 
 La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, 
Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - 
vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-Luminiţa Barcari - secretar, 
Cătălina Ciofu, Bulai Oana-Gianina, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius 
Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Olivia-
Diana Morar, Florin Piper-Savu, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Dan-Cristian Popescu, Ana-
Loredana Predescu, Simina-Geanina-Daniela Tulbure, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel 
Zisopol. 

La ședință au fost absenți domnii deputați Vasile-Aurel Căuş - vicepreședinte, Filip 
Havârneanu - secretar, Marius-Andrei Miftode. 
 

În zilele de miercuri, 20 aprilie și joi, 21 aprilie 2022, Comisia a avut pe ordinea de 
zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul 
Comisiei. 

 
PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
 


