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O delegatie a Ministerului Mediului participa la o serie de întâlniri, la Bruxelles,
pentru a solutiona procedurile de infringement
O delegatie a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) condusa de Tanczos Barna participa,
miercuri si joi, la Bruxelles, la o serie de întâlniri cu membrii Parlamentului European, pentru a solutiona
procedurile de infringement din domeniul mediului, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.
"Scopul întâlnirilor este acela de a-i informa pe europarlamentari asupra progreselor realizate de România pentru a
solutiona procedurile de infringement din domeniul mediului, declansate de Comisia Europeana, precum si
discutarea solicitarilor care vizeaza subiecte de mediu din România, depuse în Comisia de Petitii (PETI) a PE.
Întâlnirile sunt organizate cu sprijinul doamnei ambasador Iulia Matei, Reprezentantul Permanent al României pe
lânga Uniunea Europeana, si al europarlamentarului Vincze Lorant", se mentioneaza în comunicat.
Prima întâlnire a avut loc la sediul Reprezentantei Permanente a României pe lânga UE si i-a avut ca invitati pe
membrii Parlamentului European din România.
Conform sursei citate, participantii au discutat despre solicitarile depuse în Comisia PETI cu privire la taierile
ilegale de paduri din România. Europarlamentarii au informat delegatia MMAP asupra deciziei de sustinere a unei
abordari comune pe acest subiect, indiferent de partidul politic sau grupul parlamentar din care fac parte.
"Urmatoarele subiecte abordate în cadrul întâlnirii au fost managementul deseurilor si calitatea aerului.
Europarlamentarii au formulat propuneri de modificare a legislatiei nationale în cele doua domenii si au atras
atentia asupra unor posibile masuri europene în privinta poluarii generate de emisiile centralelor de apartament.
Acestia au sustinut identificarea de solutii pentru promovarea sistemelor de încalzire la nivel de bloc, cartier sau
oras, în detrimentul celor individuale", se mentioneaza în comunicat.
În ceea ce priveste dezvoltarea imobiliara la nivelul aglomerarilor urbane, eurodeputatii au solicitat masuri pentru
cresterea suprafetelor de spatii verzi si zone împadurite, dar si solutii pentru gestionarea apelor pluviale.
"În ceea ce priveste managementul populatiei de urs brun din România, în cadrul discutiei a fost agreata
necesitatea gestionarii punctuale a situatiei la nivelul fiecarui stat membru. Participantii au salutat implementarea
studiului stiintific de determinare a populatiei prin metoda amprentarii genetice si au cerut masuri eficiente de
interventie pentru reducerea pagubelor", se mai precizeaza în comunicat.
La întâlnire au participat europarlamentarii Carmen Avram (PSD), Gheorghe Falca (PNL), Dan Motreanu (PNL),
Vlad Gheorghe (USR), Eugen Tomac (PMP) si Vincze Lorant (UDMR).
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