
Domnului Petru Lucinschi, 

Preşedintele Republicii Moldova 

 

Scrisoare deschisă 

cu privire la neadmiterea tranzitării deşeurilor radioactive pe teritoriul RM 

 

Domnule Preşedinte, 

Profund îngrijorate de evoluţia evenimentelor de ultimă oră, în legătură cu situaţia scandaloasă creată 

de eliberarea de către dl Nicolae Cernomaz, Ministru de Stat, a unei licenţe prin care se permite unor 

transporturi de deşeuri radioactive să tranziteze teritoriul Republicii Moldova, subsemnatele organizaţii 

neguvernamentale ecologiste din Moldova Vă remit următorul apel, solicitându-vă sprijinul în direcţia 

garantării dreptului constituţional la un mediu sănătos pentru întreaga populaţie a ţării: 

Interzicerea în 1991 a tranzitării deşeurilor radioactive pe teritoriul Republicii Moldova a fost, 

incontestabil, un act de importanţă vitală pentru protecţia mediului înconjurător de la noi. Ulterior, 

Parlamentul conştientizând faptul că protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate naţională, a 

adoptat, în 1993, Legea privind Protecţia Mediului înconjurător, în care a inclus, în articolul 77, 

“neadmiterea amplasării si tranzitului deşeurilor nucleare de orice fel”. 

Amintim că, deşi încă din 1995 acest proiect de acord a fost înaintat pentru ratificare, Parlamentul şi 

Guvernul anterior nu 1-au acceptat, însă, actualul Preşedinte al Parlamentului, împreună cu unii demnitari 

din Guvern, au acceptat să legifereze acest atentat la sănătatea si la drepturile constituţionale ale întregii 

populaţii. Argumentul principal, invocat de către dl Nicolae Andronic, vice prim-ministru al Guvernului si 

de către dl Dumitru Diacov, preşedintele Parlamentului, constă în aceea că la Staţia atomo-electrică 

Cozlodui s-au acumulat deja cantităţi considerabile de deşeuri care trebuie evacuate (!). Fostul Departament 

al Mediului şi organizaţiile neguvernamentale, în repetate rânduri au dat avize negative acestui proiect de 

acord. Această respingere are la bază realitatea că, din tot spaţiul ex-sovietic, Republica Moldova este ţara 

cu cea mai ridicată rată a îmbolnăvirilor de cancer si a mortalităţii. 

Faptul că această problemă atât de importantă pentru populaţia ţării nu a fost dată publicităţii, denotă 

încălcarea flagrantă a prevederilor Art. 37 din Constituţia Republicii Moldova şi Art. 81 al Legii privind 

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

pentru populaţie se califică drept crimă de stat”. Cei ce ne împing cu încăpăţânare spre o posibilă catastrofă 

ecologică au ignorat totalmente situaţia social-politică a statului care are de facto o zonă practic 

necontrolată de jurisdicţia Moldovei – Transnistria – care poate crea în orice moment situaţii imprevizibile. 

Este total inacceptabil a admite tranzitarea unei adevărate “bombe” ecologice pe un teritoriu dominat de 

haos şi de nesiguranţă politică. 

In 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 sprijinul 

Dumneavoastră, în calitate de garant al Constituţiei, pentru a nu se permite transformarea teritoriului R. 

Moldova într-un punct de pericol radioactiv pentru viaţa şi sănătatea întregii populaţii. 



Comunitatea ecologistă din Republica Moldova a adresat concomitent un apel si către ONG-urile de 

mediu din Bulgaria, România si Ucraina pentru a fi susţinuţi activ prin neadmiterea tranzitării acestor 

deşeurilor radioactive pe teritoriul nostru. 

Vă rugăm, Domnule Preşedinte, să opriţi fărădelegea comisă de comuniştii din Parlament şi de către 

unii membri ai Guvernului, să restabiliţi şi să ocrotiţi, conform Constituţiei, dreptul cetăţenilor la un mediu 

sănătos precum si securitatea a peste 4 milioane de oameni, cât reprezintă populaţia Republicii Moldova. 

 

Vlad GARABA, Mişcarea Ecologistă din Moldova, 

Sergiu CUZNEŢOV, “ACME”, 

Andrei DUMBRĂVEANU, AVE-Natura, 

Ion MIJA, AVE-Film, 

Ion CIBOTARU, Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă, 

Natalia HASAN, “Ecoul Cernobttului”, 

Dionisie BOAGHE, “Progresulsilvic”, 

Ion RUSU, “Cernobîl”, 

Efim SERGENTU, “Agro-ECO”, 

Petru COCÂRJA, “Pro-Natura”, 

Valeriu ŢARIGRADSCHI, Grupul Teritorial al MEM  

“Pădurea Domnească” 


