
A P E L 

 

Dragi colegi, 

În luna iulie, în Republica Moldova s-a creat o situaţie extrem de gravă, ale cărei consecinţe reprezintă 

una din cele mai grave ameninţări la adresa securităţii mediului din Sud-estul Europei. Expunând în prezentul 

apel situaţia concretă, comunitatea ONG-urilor de mediu din R. Moldova constată cu părere de rău că evoluţia 

accelerată a evenimentelor face imposibilă rezolvarea conflictului în interiorul graniţelor naţionale, prin 

propriile forţe şi impune intervenţia urgentă a comunităţii internaţionale. 

Dl Nicolae Cernomaz, Ministru de Stat în Guvernul de la Chişinău, încălcând legislaţia internă şi 

internaţională, a eliberat o licenţă prin care se permite ca un transport de deşeuri radioactive provenite de la 

centrala atomo-electrică din Cozlodui, Bulgaria, să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în drumul spre 

Novo Rosiisk – destinaţia finală. 

Reacţionând prompt, la sesizarea ONG-ului Mişcarea Ecologistă din Moldova, mai multe ONG-uri de 

mediu au luat atitudine cerând Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului să stopeze această fărădelege. În loc 

să reacţioneze firesc prin anularea licenţei eliberată ilegal, actualul preşedinte al Parlamentului, dl Dumitru 

Diacov, a sprijinit împreună cu unele persoane din Guvern promovarea acestei hotărâri. Este regretabil faptul 

că în această acţiune ei au fost sprijiniţi şi de doi pretinşi “ecologişti” – dnii Gheorghe Duca şi Ilya Trombiţky 

– care, pe lângă calitatea lor de parlamentari, sunt şi reprezentanţi a două ONG-uri ecologiste (“Terra Nostra” 

şi, respectiv, “Biotica”). 

În aceste condiţii, comunitatea ecologistă din Moldova se vede nevoită să apeleze la sprijinul comunităţii 

internaţionale pentru a determina Guvernul R. Moldova să respecte obligaţiile pe care şi le-a asumat semnând 

acordurile şi tratatele internaţionale care garantează protejarea mediului. 

Argumentele ecologiştilor din Moldova de a respinge efectuarea acestui transport pe teritoriul R. 

Moldova sunt următoarele: 

1. Din tot spaţiul ex-sovietic, Republica Moldova este ţara cu cea mai scăzută durată de viaţă şi cu cea 

mai ridicată rată a îmbolnăvirilor de cancer şi a mortalităţii. 

2. Faptul că această problemă atât de importantă pentru populaţia ţării nu a fost dată publicităţii – licenţa 

fiind acordată fără informarea şi consultarea populaţiei – denotă încălcarea flagrantă a prevederilor Art. 37 din 

Constituţia Republicii Moldova, care garantează dreptul la un mediu sănătos de viaţă, a Art. 83 al Legii 

privind protecţia Mediului care stipulează că… “tăinuirea şi denaturarea informaţiei asupra unui risc 

radioactiv pentru populaţie se califică drept crimă de stat”, precum şi a legislaţiei şi acordurilor internaţionale 

privind dreptul la un mediu sănătos, dreptul de participare a publicului la luarea deciziilor, dreptul la 

informare ş.a. 

3. Cei ce ne împing cu încăpăţânare spre o posibilă catastrofă ecologică au ignorat totalmente situaţia 

social-politică a R. Moldova care are de facto o zonă practic necontrolată de jurisdicţia sa – Transnistria – 

zonă în care se pot crea în orice moment situaţii imprevizibile. Este total inacceptabil a admite tranzitarea unei 

adevărate “bombe” ecologice pe un teritoriu pe care se află în plină desfăşurare un conflict politic 

internaţional, conflict care până de curând a avut şi aspect militar. Este de acum de notorietate internaţională 

că în această regiune a R. Moldova, numită Transnistria, situaţia politică, economică şi militară este controlată 



de structuri mafiote, de grupuri înarmate de reprezentanţi ai lumii interlope din fostul spaţiu sovietic. A 

aproba tranzitarea transportului de deşeuri radioactive pe teritoriul controlat de aceste grupări, înseamnă a le 

pune la dispoziţie un instrument de şantaj al întregii comunităţi internaţionale. 

În aceste condiţii, subsemnatele organizaţii neguvernamentale de mediu din Moldova, considerăm 

eliberarea respectivei licenţe drept o sfidare a opiniei publice interne şi internaţionale şi apelăm la raţiunea 

tuturor pentru a nu se permite transformarea teritoriului R. Moldova într-un punct de pericol radioactiv pentru 

viaţa şi sănătatea populaţiei din această parte a Europei. 

Rugăm pe această cale ca toate instituţiile internaţionale şi organizaţiile de mediu interesate în 

menţinerea unei securităţi a mediului în această parte a lumii să trimită protestul lor pe următoarele adrese din 

R. Moldova: 

- Guvern 

- Parlament 

- Preşedinţie 

- PNUD 

- UNICEF 

- UNESCO 

- OSCE 

- Consiliul Europei 

- Ambasada SUA 

- Ambasada Bulgariei 

- Ambasada Germaniei 

 

NOTA BENE: Vă rugăm să trimiteţi o copie a protestului dvs. şi pe adresa noastră, la Mişcarea Ecologistă din Moldova. 

 

Mişcarea Ecologistă din Moldova 

Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic 

ACME 

Ave – Film 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă 

Ecoul Cernobâlului 

Agro – Eco 

Progresul Silvic 

Revista “Natura” 

Eco – Terra 

Acţiunea Verde XXI 

Ave – Natura 

Grupul Teritorial “Pădurea Domnească” 

Pro – Natura 


