
Scrisoare deschisă 

 

Domnului Academician Ion Dediu,  

Preşedintele subcomisiei de ecologie a  

Parlamentului R. Moldova 

 

Onorate Domnule Academician, 

Mă simt obligat, ca cetăţean şi Preşedinte al Mişcării Ecologiste din Moldova, sã vã atenţionez cã în ultimii 

doi ani de guvernare agrointerfrontistã, pãdurile noastre au fost supuse unui mãcel barbar şi unor hoţii fãrã de 

precedent. Contrar Legii mediului, asociaţia “Moldsilva” a fost desprinsã din cadrul Departamentului protecţia 

mediului înconjurãtor şi transferatã în subordinea Ministerului agriculturii şi alimentaţiei publice. Acest act 

arbitrar comis de A. Sangheli a condus la pierderi enorme de zeci de mii de hectare de vegetaţie. Cu regret, 

demersurile oficiale şi protestele publice ale Mişcãrii Ecologiste şi publicaţiei “Natura” nu au fost auzite de 

Parlament şi de justiţie, fapt ce a permis şi permite distrugerea în continuare a patrimoniului silvic. Sub diferite 

pretexte, Guvernul Sangheli, ministrul Gorincioi, şeful asociaţiei “Moldsilva” Gh. Vdovâi, încurajează tăierea 

ilicită şi “legală” a pădurilor şi fâşiilor forestiere. Mă adresez subcomisiei parlamentare de a folosi prerogativele 

de care dispune şi să apeleze oficial la Curtea Constituţională să anuleze hotărârea Guvernului prin care, 

contrar Legii mediului, pădurile au fost subordonate Ministerului agriculturii şi alimentaţiei publice. 

Concomitent, vã rog, sã clarificaţi şi sã informaţi opinia publicã din Moldova, care sunt adevăratele pierderi din 

domeniul forestier şi ce program este propus autorităţilor centrale şi locale pentru perioada de iarnă de a stăvili 

tăierea în masă a arborilor, ce va întreprinde subcomisia pe care o reprezentaţi pentru a nu permite Guvernului 

să înstrăineze permanent zeci şi sute de hectare (mă refer chiar la ultima hotărâre nr. 499 din 11 septembrie 

1996) din fondul silvic de stat şi din fondul primăriilor? 

Sper că veţi reacţiona prompt şi constructiv la acest mesaj de alarmă pe care îl împărtãşesc personal 

împreunã cu întreaga Mişcare Ecologistă pe care o reprezint. 

 

Cu profund respect, 

Alecu RENIŢÃ 

Sursa: revista „Natura” noiembrie 1996 

 


