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Scrisoare deschisă 

cu privire la protecţia parcurilor și pădurilor din municipiul Chişinău 

 

Noi, un grup de oameni de ştiinţă, am aflat cu stupefacţie că Parlamentul R. Moldova, în ultimele zile de 

activitate, a adoptat în mare grabă, Legea 1517 – XIII /18.02.1998 cu privire la modificarea şi completarea 

Legii referitoare la Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) Expo-Business-Chişinău. Prin această Lege, 

întregul teritoriu al parcului “Valea Morilor” este transferat din subordinea primăriei municipiului Chişinău 

în folosinţa unui agent economic care, în primul rând, are interese de business şi nu de protejare a parcului 

central al capitalei noastre. 

Din informaţiile pe care le deţinem, legea în cauză a fost adoptată fără nici un studiu de impact asupra 

mediului înconjurător si fără avizele serviciilor ecologice de stat şi ale Primăriei municipiului Chisinău. Mai 

mult, graba cu care s-a promulgat această lege nu o putem califica decât ca fiind cel puţin suspectă. Dincolo 

de indignarea pe care o trezeşte atitudinea de sfidare a opiniei publice si a sectorului neguvernamental de 

mediu într-o problemă de interes colectiv, ţinem să amintim, ca specialişti în domeniu, că parcul “Valea 

Morilor” este o zonă supusă alunecărilor de teren. Defrişările pe care le presupune efectuarea construcţiilor 

destinate funcţionării obiectivelor economice şi comerciale nu ar face decât să agraveze prezenta stare de 

fapt. Prejudiciile aduse mediului prin acest impact vor fi dezastruoase şi de fapt, înseamnă lichidarea 

definitivă a parcului central al capitalei. Ca urmare a celor expuse mai sus, Vă rugăm să stopaţi punerea în 

executare a prevederilor Legii nr. 1517-XIII din 18.02.98 şi să dispuneţi totodată reexaminarea ei imediata în 

lucrările noului Parlament. Deasemenea vă rugăm să procedaţi şi la soluţionarea pe cale legislativă a 

problemei intangibilităţii şi a păstrării integrării pădurilor, parcurilor, grădinilor publice şi scuarurilor din 

municipiul Chisinău, a căror suprafaţă s-a micşorat numai în 1997 cu 90 de hectare. 
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