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14 Mai 2010 – la sediul ONU, New York, László Borbély ministrul mediului si pădurilor din România este ales
Preşedintele celei de a 19-a Sesiuni a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă (19th Session of the United
Nations Commission on Sustainable Development – CSD19). Una dintre cele mai importante realizări pentru
România şi implicit pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor este preluarea preşedinţiei celei de a 19-a sesiuni a
Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă pentru un mandat de un an. Pentru prima oară după 1990, România
deţine preşedinţia unei comisii ONU, calitate deţinută prin persoana ministrului mediului şi pădurilor. În acest
mandat, vor fi pregătite deciziile politice care se vor lua în cadrul celei de a 19-a sesiuni a Comisiei ONU pentru
Dezvoltare Durabilă, privind politicile globale în domeniul celor cinci grupuri tematice: chimicale, minerit,
transport, managementul deşeurilor, cadrul decenal al programelor privind consumul şi producţia durabile.
Lucrările CSD19 se vor desfăşura timp de 2 săptămâni la sediul ONU, New York, în perioada 2 – 13 mai 2011. De
asemenea, Comisia va face un inventar al problemelor care există în perioada actuala pe cele cinci domenii
tematice, precum şi aspectele intersectoriale privind dezvoltarea durabilă şi va avea un rol de în apropierea
punctelor de vedere, în perspectiva Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă de la Rio de Janeiro din
2012.
2 Martie 2011, sediul ONU, New York,
în timpul Reuninii Inreguvernamentale
Pregătitoare a CSD19, ministrul László
Borbély a avut o întrevedere bilaterală
cu
Secretarul
General
ONU
Ban Ki-moon, prilej cu care înaltul
oficial ONU a reafirmat sprijinul pentru
dezvoltarea durabilă şi economia verde.
Reamintim că, de curând, Ban Ki-moon
a îndemnat statele lumii să îşi bazeze
creşterea economică pe investiţii în
afaceri care utilizează tehnologia
verde.
Secretarul general al ONU şi-a afirmat, într-o scrisoare trimisa liderilor G20, sprijinul pentru iniţiativele
economice durabile, care duc la creştere economică. "Luând în calcul experienţa colectivă, cea mai bună
metodă de a îmbunătăţi cadrul pentru o creştere economică echilibrată şi puternică este de a pune în
prim - plan dezvoltarea şi de a investi într-o redresare economică verde".

22 Februarie 2011, Nairobi – în timpul Panelului Ministerial
privind Consumul şi Producţia Durabile, din cadrul celui de-al
26-lea Consiliu de Administraţie al Programului Naţiunilor
Unite pentru Mediu,/Forumul Ministerial Global de Mediu,
alături de doamna Lucia Chandeck, ministrul mediului din
Panama. Una dintre deciziile adoptate la Nairobi este cea
privind Cadrul decenal al programelor privind consumul şi
producţia durabilă, ce face apel la guverne pentru a susţine
finalizarea şi adoptarea acestui cadru la CSD19, recomandând
guvernelor să asigure suportul tehnic şi financiar, precum şi
capacitatea instituţională, printr-un efort comun public –
privat, în scopul sprijinirii implementării consumului şi
producţiei durabile.

Reuninea Interguvernamentală Pregătitoare a CSD19 (28 februarie – 4 martie 2011, sediul ONU, New
York) a avut ca scop elaborarea Documentului de negociere al CSD19 („Chairperson’s Draft Negociating
Document”) care va reprezenta baza pentru negocierile ce se vor desfăşura la CSD19, în perioada 2 – 13
mai 2011, şi care vor viza cele cinci domenii tematice: transport, chimicale, managementul deşeurilor,
minerit şi cadrul decenal al programelor privind consumul şi producţia durabile. Documentul a fost asumat
de ministrul László Borbély, în calitatea de Preşedinte CSD19, şi reflectă declaraţiile pe care statele
membre ONU, grupurile majore şi grupurile de negociere le-au menţionat în cadrul lucrărilor reuniunii.

Documentul de negociere a primit aprecieri pozitive din partea reprezentanţilor Uniunii Europene (Germania,
Franţa, Belgia, Italia), Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu şi a altor state membre ONU, fiind adoptat prin
consens ca document oficial. Materialul este publicat pe website-ul ONU
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd19.shtml.
Ministrul László Borbély a încurajat ca, până la începerea celei de-a 19-a Sesiuni a Comisiei ONU pentru
Dezvoltare Durabilă (2 mai 2011), statele membre să colaboreze prin schimburi de opinii şi de idei pentru ca, la
CSD19, să se folosească timpul, în modul cel mai eficient, pentru stabilirea unor recomăndari şi decizii politice
pentru cele cinci teme, având consensul tuturor statelor membre ONU. La încheirea reuniunii, a menţionat că a
fost o săptămână în care s-a lucrat intens iar acest lucru s-a reflectat într-un document de negociere valoros,
declarând că „în politica de dezvoltare durabilă stabilim decizii pe termen lung, însă adevarata provocare o
reprezintă găsirea unor modalităţi eficiente de implementare la nivel regional şi naţional”. Referitor la cadrul
decenal al programelor privind consumul şi producţia durabile, preşedintele CSD19, ministrul László Borbély a
declarat că acesta „trebuie să aibă ca scop accelerarea trecerii către un consum şi o producţie durabile pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii, respectând capacitatea de suport a ecosistemelor şi promovarea eradicării
sărăciei şi atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi a altor ţinte stabilite la nivel internaţional,
pregătind omenirea pentru o nouă eră în care creşterea economică va fi decuplată de degradarea mediului şi
consumul exagerat de resurse.”

