Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social

Şedinţa Comisiei de Dialog Social a Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei
Nr. 21 din 22 aprilie 2009

În cadrul şedinţei nr. 21 a Comisiei de
Dialog
Social
a
Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din
data de 22 aprilie 2009 a avut loc o
informare şi o dezbatere pe tema
Planului de acţiuni suplimentar
aferent Programului Naţional de
Reforme.
Ordinea de zi a şedinţei a fost
următoarea:
1. Dezbatere pe tema:
„Introducerea graduală a conceptului de casă pasivă, precum şi a
conceptului clădire zero energie în sistemul de norme care reglementează
domeniul construcţiilor”. Această temă face parte din pachetul de acţiuni
aflate în responsabilitatea MDRL, conform „Planului de acţiuni suplimentar
aferent Programului Naţional de Reforme”.
2. Diverse
La şedinţă au participat 15 reprezentanţi ai partenerilor sociali, un reprezentant al
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi reprezentanţi ai
Direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.
Domnul Secretar de Stat Iulian Matache, Preşedintele Comisiei de Dialog Social din
cadrul MDRL, a prezentat stadiul actual al concepţiei europene cu privire la
dezvoltare şi creştere economică, context în care a fost definit Planul de acţiuni
suplimentar aferent Programului Naţional de Reforme:
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Uniunea europeană şi-a propus, nu doar pentru a face faţă marilor riscuri –
globalizarea, schimbările climatice şi impactul tehnologiei – ci şi pentru a crea noi
mecanisme de dezvoltare care să genereze stabilitate şi securitate, un program extrem
de ambiţios de modernizare a mediului social şi economic, cunoscut sub genericul
Agenda Lisabona.
Inovaţie, dezvoltare, creştere economică, noi locuri de muncă, coeziune - sunt
conceptele cheie pe care un foarte riguros pachet de politici le implementează.
Un rol de mare importanţă se atribuie în acest proces iniţiativei locale, cetăţenilor şi
instituţiilor publice care devin din ce în ce mai mult un partener de dialog pentru
grupuri interesate aşa cum sunt comunităţile locale, mediul academic, mediul de
afaceri.
„Politica de coeziune este şi va trebui să rămână un pilon central pentru atingerea
obiectivelor cheie ale Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă . Acest obiectiv va
rămâne relevant şi în perioada post-criză când va trebui să genereze locuri de muncă
verzi ca modalitate de a trece spre o etapă nouă a pieţei de muncă sustenabile” –
spunea pe 24 martie dna.
Danuta Hubner în Parlamentul
European, vorbind despre
Reforma Politicii de Coeziune.
Suntem deci parte a unui
permanent proces de adaptare
la un sistem complex de
fenomene la care trebuie să
răspundem prin soluţii care
implică mutaţii semnificative în
legislaţia în vigoare, în
mecanisme sociale şi nu în cele
din urmă, în viaţa noastră de
fiecare zi.
Planurile naţionale de Reforme sunt expresia stadiului de dezvoltare şi a proiecţiei pe
termen mediu pe care statele membre o propun pentru evoluţia lor.
Aşa după cum rezultă din toate documentele CE , un rol important pentru dezvoltarea
pe termen lung îl joacă inovarea bazată pe cunoaştere, deci pe cercetare-dezvoltare,
prin care se vor căuta răspunsuri la toate marile întrebări ale timpului nostru,
inclusiv tehnologii care pot aduce un răspuns la reducerea consumurilor de energie
convenţională, la reducerea emisiilor de CO2.
Aparent teme cu profund caracter tehnic, aceste probleme privesc atât un număr
relativ extins de industrii, cât şi un mare număr de cetăţeni.
Conform noilor politici comunitare, utilizatorul trebuie sa fie nu doar avizat, ci şi bun
cunoscător al tehnologiilor şi chiar să contribuie la evaluarea şi implementarea
acestora.
Partenerii sociali au manifestat un deosebit interes pentru tematica prezentată. Au fost
făcute diverse propuneri pentru dezvoltarea unui sistem de cooperare şi informare a
tuturor grupurilor interesate şi implicate în aceste Programe. Industria românească ar
trebui să joace un rol important în implementarea politicilor europene în acest
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domeniu, prin producerea de materiale de construcţie la standardele dorite, utilizarea
şi modernizarea tehnologiilor autohtone.
Obiective propuse pot fi atinse atât prin colaborarea cu universităţile şi institutele de
cercetare româneşti cât şi printr-un schimb continuu de experienţă, „know-how” şi
informaţii cu statele membre UE care sunt deja cu un pas înaintea României în
domeniul „verde”.
S-au exprimat şi diverse opinii cu privire la necesitatea unei strategii la nivel naţional
în vederea soluţionării acestui tip de problemă. Toate propunerile partenerilor sociali
au fost consemnate şi luate în considerare de către reprezentanţii Direcţiei Tehnica în
Construcţie din cadrul MDRL.
Partenerii sociali au luat în
discuţie bugetul şi modul de
desfăşurare a proiectului de
cercetare experimental „casă
pasivă”, fiind propuse soluţii ca
acesta să fie implementat mai
întâi în Instituţii publice, case
de bătrâni, centre sociale,
pentru ca rezultatele să fie cât
mai concludente.
În încheierea şedinţei s-a
conturat nevoia de a stabili un
dialog intensiv cu patronatele
din acest domeniu sau din domenii conexe. S-a solicitat de asemenea să se facă o
revenire asupra acestui subiect, atât pe baza rezultatelor cercetării care se întreprinde
în prezent, cât şi pe baza unor propuneri privind proiectul de strategie în materie de
adoptat de către România.
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