DECLARAŢIA MIŞCĂRII ECOLOGISTE DIN MOLDOVA
cu privire la „Transportarea deşeurilor radioactive de la Kozlodui, Bulgaria pe teritoriul R.M.”
După o perioadă de 3 ani de tăcere, problema tranzitării deşeurilor radioactive de la Kozlodui, Bulgaria
pe teritoriul R. Moldova, redevine iarăşi o problemă de actualitate. Prin demersul Guvernului către
Parlament din 3 octombrie curent (nr. 1211-706) se solicită abrogarea articolelor din Legea privind protecţia
mediului înconjurător şi Legea cu privire la controlul de mărfuri strategice, care interzic în mod expres
tranzitarea deşeurilor radioactive. Anularea legislaţiei în vigoare deschide drumul spre ratificarea Acordului
de tranzitare a deşeurilor radioactive pe teritoriul nostru pe o perioadă de cel puţin 20 de ani.
În legătură cu eforturile unor grupuri de interese şi clanuri de a forţa cu orice preţ Parlamentul să
legifereze un Acord periculos pentru republica noastră, Mişcarea Ecologistă din Moldova declară:
- guvernanţii nu au nici un drept să facă abuz şi trafic de influenţă pentru abrogarea legislaţiei ecologice
în vigoare care interzice producerea, utilizarea şi transportarea deşeurilor radioactive pe teritoriul R.
Moldova;
- guvernanţii nu au fost împuterniciţi de nimeni să pună în pericol grav şi permanent sănătatea a peste 4,3
milioane de oameni;
- guvernanţilor nu li s-a încredinţat mandatul pentru ca să sfideze opinia publică naţională şi Acordurile
Internaţionale de Mediu.
Mişcarea Ecologistă din Moldova consideră drept real pericolul ca sub pretextul ratificării Acordului,
Guvernul şi Parlamentul să opereze schimbări în legislaţie care vor permite activităţi incompatibile
prevederilor internaţionale privind producerea, păstrarea, utilizarea şi transportarea deşeurilor toxice.
Suntem ferm convinşi că problema tranzitării deşeurilor nucleare de la Kozlodui pe teritoriul R. Moldova
ţine de interesul tuturor cetăţenilor şi Parlamentul nu este în drept să decidă în mod unilateral soarta acestui
acord. Pentru a nu pune în pericol grav sănătatea oamenilor şi a naturii, pentru a nu declanşa protestele
populaţiei, Mişcarea Ecologistă din Moldova roagă Preşedintele R. Moldova să intervină şi să curme
procesul de revizuire şi abrogare a legislaţiei de mediu. În caz contrar, dacă guvernanţii insistă asupra
ratificării Acordului, ţinând cont de importanţa problemei, propunem desfăşurarea unui referendum naţional
sau a unei consultări pe această temă. Acţiunea în cauză urmează să fie pusă pe seama unei comisii speciale
cu participarea organizaţiilor neguvernamentale de mediu şi o supraveghere internaţională. Însă, varianta
optimă este de a renunţa urgent, odată şi pentru totdeauna, la transformarea teritoriului nostru într-o zonă a
deşertului radioactiv.
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