Scrisoare deschisă
Domnului Petru Lucinschi,
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
Decizia Guvernului din 28 aprilie (nr. 252) anul curent de a transfera pădurile şi rezervaţiile naturale în
subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei este o încălcare flagrantă a Legii mediului
şi depăşeşte dimensiunile unei greşeli sau aventuri. Astfel un interes naţional fundamental — refacerea,
protecţia şi conservarea naturii este grav pereclicat, generând repercusiuni primejdioase pentru prezentul şi
viitorul Republicii Moldova. Prin această decizie guvernamentală se aplică o lovitură de moarte încercărilor
de însănătoşire a mediului şi o prăbuşire de ansamblu a politicii din ultimii ani de regenerare a
ecosistemelor şi de ocrotire a naturii. Fără păduri protecţia naturii e vorbă goală. Departamentul mediului
fiind lipsit de posibilitatea reală de a-şi face datoria faţă de popor. Administrarea fondului silvic de stat de
către Ministerul Agriculturii înseamnă exploatarea economică a resurselor silvice şi lipsirea pădurilor de
funcţia lor de bază — funcţia ecologică. Nu avem păduri pentru tăiatul industrial. Cele 9% împădurite din
teritoriul republicii nu constituie nici jumătate din minimul necesar pentru renaşterea naturii moldoveneşti.
Un alt argument important: Parlamentul R.M. a ratificat Convenţia mondială a biodiversităţii, convenţie care
prevede un statut deosebit pentru rezervaţiile naturale şi ecosistemele protejate de stat oferă perspectiva
de a include republica în Uniunea mondială de conservare a naturii. Ce caută rezervaţiile naturale şi
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Onorate Domnule Preşedinte,
Cunoscându-Vă ca pe o personalitate conştientă de realităţile dezastrului ecologic de la noi, e de
prisos să Vă conving că fără de păduri şi rezervaţii naturale mediul înconjurător va degrada vertiginos. Vă
rog să nu toleraţi încălcarea Legii mediului şi a Convenţiei internaţionale a biodiversităţii şi să
anulaţi Decizia Guvernului nr. 252 din 28 aprilie a.c. Prin menţinerea pădurilor şi rezervaţiilor naturale în
Departamentul mediului apăraţi un interes naţional fundamental, fapt pentru care generaţiile de azi şi de
mâine Vă vor fi recunoscătoare.
Cu profund respect,
Alecu RENIŢA,
Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova.
Sursa: revista „Natura”ianuarie 1994

