
Domnului Dumitru Postovan, 

Procurorul R. Moldova 

 

Onorate Domnule Procuror, 

Atestăm la scara întregii republici o sfidare şi o încălcare flagrantă a legislaţiei de mediu şi de exploatare a 

resurselor naturale. Un caz de ultimă oră îl constituie demararea lucrărilor de exploatare a zăcămintelor de 

petrol de la Văleni, Vulcănesti. Compania americană REDECO Ltd, contrar Legii cu privire la protecţia 

mediului înconjurător şi a Codului subsolului, a altor acte normative, fără nici un proiect, fără licenţă şi 

autorizaţiile necesare prevăzute de legislaţia R. Moldova, a purces la exploatarea antiecologică a zăcămintelor 

de petrol din sudul republicii. Lucrările companiei REDECO Ltd nu sunt autorizate de Autoritatea centrală de 

stat responsabilă de calitatea mediului – Departamentul pentru protecţia mediului înconjurător; completamente a 

fost neglijată opinia savanţilor de la Institutul Naţional de Ecologie, a geologilor şi a organizaţiilor 

neguvernamentale de profil ecologic.  

Vă informăm că compania REDECO Ltd şi-a început activitatea într-o regiune foarte vulnerabilă şi fragilă 

din punct de vedere ecologic, în zona Prutului de jos, zonă aflată sub protecţia statului, în vecinătatea rezervaţiei 

biosferice mondiale “Delta Dunării”. Graba de a exploata zăcămintele de petrol fără o argumentare ecologică 

este o încălcare batjocoritoare nu numai a legislaţiei naţionale, ci şi a Convenţiilor internaţionale ratificate de R. 

Moldova (Convenţia privind Diversitatea Biologică, Rio de Janeiro, 1992; Convenţia privind Conservarea Vieţii 

Sălbatice şi a Habitatelor Naturale din Europa (Berna, 1979); Carta Mondială a Naturii (New York, 1982); 

Convenţia privind Protecţia şi Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontiere şi a Lacurilor Internaţionale 

(Helsinki, 1992). 

Onorate Domnule Procuror al R. Moldova, 

Vă rugăm să interveniţi pentru a fi respectată cu stricteţe legislaţia R. Moldova cu privire la protecţia 

mediului înconjurător şi a Convenţiilor Internaţionale ratificate de R. Moldova. 

 

  

Cu profund respect, 

Alecu Renită,  

Presedintele Miscării Ecologiste din Moldova 

Boris Sliusari,  

Presedintele Asociatiei Geologice pentru cercetări gazopetroliere 

 

12 februarie 1996 


