
Către 

Preşedintele Republicii Moldova 

Dl Petru LUCINSCHI 

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova 

Dl Dumitru DIACOV 

Primul Ministru al Republicii Moldova 

Dl Dumitru BRAGHIŞ 

 

Stimaţi domni, 

 

Comitetul Naţional Antitranzit Nuclear îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu tentativa Guvernului R. 

Moldova de a pune în discuţie la una din şedinţele apropiate ale Parlamentului chestiunea ratificării 

acordului cvadrilateral (Bulgaria, Ucraina, Rusia şi Moldova) de tranzitare a materialelor nucleare de la staţia 

atomoelectrică Kozlodui spre Rusia, prin teritoriul R. Moldova. A treia oară, timp de trei ani, Guvernul 

încearcă să obţină susţinere într-o afacere extrem de primejdioasă, fapt ce poate provoca tensionarea situaţiei 

ecologice şi a celei social-politice. 

Anterior ecologiştii s-au pronunţat categoric contra eliberării permisiunii de transportare pe calea ferată 

a materialelor radioactive, evocând un şir de argumente convingătoare. Legislaţia naţională nu admite 

producerea, utilizarea şi transportarea deşeurilor atomice şi orice decizie în favoarea transportării lor ar fi o 

încălcare a acestor prevederi. Starea terasamentului căii ferate este extrem de nesatisfăcătoare şi nimeni nu 

poate da garanţie că este exclus un accident cu consecinţe imprevizibile. Suma de 50 de mii de dolari, 

promisă sub forma de plată pentru serviciul acordat, este incomparabil mai mică faţă de eventualul risc legat 

de pericolul radioactiv. Mai ales că traseul eşalonului cu materialele radioactive întretaie teritoriul 

Transnistriei, care nu este controlat de Guvernul Republicii Moldova. 

Noile “argumente” ale Guvernului R. Moldova precum că Rusia condiţionează recepţionarea deşeurilor 

radioactive de la depozitul respectiv situat în suburbiile Chişinăului de ratificarea acordului cvadrilateral, nu 

corespund realităţii. Duma de Stat a Rusiei a pus deja în discuţie legea care interzice accesul în această ţară a 

transporturilor cu deşeuri radioactive şi se poate întâmpla că Moldova va fi cea mai interesată parte în 

tranzitul nuclear internaţional. Cât priveşte problemele unicului poligon de înhumare a deşeurilor radioactive 

din preajma satului Bubuieci, ele pot fi soluţionate în scurt timp cu forţele proprii ale executivului ţării. 

Toate statele lumii, inclusiv şi R. Moldova, se conduc de regula că grija faţă de deşeurile produse o poartă 

ţara respectivă. 

Considerăm că Parlamentul trebuie să restituie Guvernului, fără a examina la şedinţa în plen, acordul 

cvadrilateral de transportare a deşeurilor radioactive. Pentru a convinge comunitatea internaţională despre 

nedorinţa cetăţenilor Moldovei de nu admite traversarea teritoriului ţării a eşaloanelor cu substanţe 

radioactive şi pentru a ne conforma prevederilor Convenţiei de la Aarhus, propunem organizarea şi 

desfăşurarea în următoarele luni a unui referendum naţional sau a unei consultări cu populaţia în această 

chestiune. Organizarea referendumului urmează să fie pusă pe seama unei comisii speciale cu participarea 

reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale de mediu. 



În caz că Guvernul va insista asupra discutării în Parlament a acordului cvadrilateral de transportare a 

deşeurilor radioactive, Comitetul Naţional Antitranzit Nuclear îşi păstrează dreptul de a întreprinde alte 

acţiuni de protest contra adoptării unor hotărâri favorabile transportării lor prin teritoriul Moldovei şi va 

solicita susţinerea organizaţiilor ecologiste internaţionale. 

 

Membrii comitetului: 

Sergiu CUZNEŢOV, Preşedintele Comitetului Naţional Antitranzit Nuclear,  

doctor habilitat, profesor universitar, Asociaţia ACME 

Vladimir GARABA – Mişcarea Ecologistă din Moldova 

Andrei DUMBRĂVEANU – AVE Natura 

Efim SERGENTU – Agroeco 

Petru COCÂRŢĂ – Pro Natura 

Natalia HASAN – Ecoul Cernobîlului 

Deonisie BOAGHE – Progresul silvic 

Ştefan TERIŞ – Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu 

Ion RUSU – Asociaţia “Cernobîl” 

Dumitru SCORPAN – Acţiunea Verde XXI 

Tudor TABUNŞCIC – Asociaţia “Cântecul Lebedei” 

Corneliu MÂRZA – AIEE “Ecosfera” 

Mihai GHEORGHIŢĂ – Drept Eco 


