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Criminalitatea care face ravagii în republică s-a extins ca o epidemie ucigătoare şi asupra pădurilor
Moldovei. Considerăm că conducerea de vârf, factorii de decizie nu sunt informaţi suficient şi veridic
despre situaţia reală existentă în domeniul silvic, fiindcă nici o conducere, indiferent de culoarea politică,
nu ar tolera în aşa măsură devastarea şi distrugerea patrimoniului verde, care aparţine generaţiilor
prezente şi viitoare.
Realităţile din pădurile republicii sunt ascunse de ochii publicului şi ai conducerii de jos până sus, de la
cetăţeanul de rând până la ministrul agriculturii, fiindcă e straşnic a recunoaşte că Moldova atât de săracă
în păduri a pierdut în ultimii doi-trei ani aproape toate fâşiile forestiere, s-au tăiat nelegitim mii de hectare
de arbori, au dispărut fără de urmă de la evidenţa funciară 4,7 mii de hectare din pădurile kolhozurilor, alte
zeci de mii de hectare au degradat până la stadiul de nu mai sunt păduri. După nivelul de distrugere a
pădurilor Moldova se situează pe locul doi în Europa!!!
Echipe de braconieri înzestrate cu tehnică modernă au inundat codrii, dumbrăvile fâşiile de protecţie,
distrugând totul în calea lor şi camuflând crimele lor cu sloganul că ajută lumea să nu moară de frig.
Adevărul e că nu pensionarii neputincioşi, nu familiile neasigurate taie pădurile, ci echipele de braconieri
care au câştiguri fabuloase din vinderea lemnelor pentru cherestea, butoaie construcţie şi de foc. Unele
sate din centrul republicii s-au transformat în ateliere de confecţionare a butoaielor de stejar, exterminând
speciile preţioase pe mart suprafeţe. Prin tăcere primarule stimulează jefuirea patrimoniului verde,
asociaţia «Moldsilva» e neputincioasă in faţa epidemiei declanşate, executivele raionale se fac a nu vedea
crimele din jurul lor.
În aceste condiţii critice, extremale, când puţinele păduri ale Moldovei au rămas în faţa barbariei se
cere de urgenţă de a institui o stare excepţională de supraveghere şi de aparate a patrimoniului silvic de
către detaşamente speciale alcătuite din profesionişti de la ministerele de interne, apărare, securitate şi
inspectoratul de stat ecologic. Strictul necesar de lemne pentru foc să fie distribuit în mod organizat de
silvicultori, iar Guvernul să găsească modalităţile de a acoperi o parte din preţul cărbunelui şi a
combustibilului destinat populaţiei rurale. Am vrea sa credem ca conducerea de vârf a republicii
împărtăşeşte aceeaşi nelinişte şi îngrijorare pentru prezentul şi viitorul pădurilor Moldovei şi va institui
starea excepţionala pana la sfârşitul acestui dramatic an. Fiecare zi întârziată înseamnă mii de arbori
măcelăriţi, daune incomensurabile aduse patrimoniului naţional forestier.
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