Declaraţia Mişcării Ecologiste din Moldova
despre impactul dezastruos al companiei “REDECO LTD” asupra ecosistemului “Prutul de Jos”
Mişcarea Ecologistă din Moldova încă în anul 1995 a informat opinia publică naţională şi factorii de
decizie despre impactul negativ asupra întregului ecosistem „Prutul de Jos” în cazul admiterii exploatării
zăcămintelor de petrol şi gaze naturale din sud-vestul Republicii Moldova. Din păcate, argumentele şi
protestele Mişcării Ecologiste din Moldova n-au fost auzite şi Guvernul Republicii Moldova prin hotărârea nr.
621 din 7.09.1995 a aprobat Acordul de concesiune cu compania „REDECO LTD”, hotărâre prin care de
jure şi de facto, a fost deschis drumul spre degradarea unui ecosistem de o mare importanţă şi valoare
ecologică şi economică pentru tot sudul Republicii Moldova. Ignorând în mod sfidător argumentele
ecologiştilor, “REDECOLTD” a reuşit să-şi extindă activitatea chiar şi în arealele cu statut de rezervaţie
ştiinţifică. Astfel, la 25.07.2002 s-a ajuns până la aceea că Parlamentul a aprobat modificarea art. 26, litera
b, din Legea nr.15-38-XIII din 25.02.1998 cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat şi a permis
extragerea de petrol şi gaze naturale din rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”. După 4 ani de activitate a
companiei “REDECO LTD” la Văleni, în arealul lacului Beleu, se poate afirma fără rezerve că o zonă în care
se află mai multe specii de animale şi plante incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, a ajuns într-o
fază de degradare masivă, care, inevitabil, va finaliza cu pierderea definitivă şi ireversibilă a rezervaţiei
ştiinţifice „Prutul de Jos”.
Inundaţiile provocate de Dunăre în anul acesta, ridicarea apelor râului Prut şi acoperirea sondelor cu
apă au demonstrat cu prisosinţă că toate promisiunile companiei “REDECO LTD” de a avea grijă de mediul
înconjurător, sunt vorbe goale pentru a aţipi vigilenţa autorităţilor şi opiniei publice.
Prin prezenta Declaraţie facem apel către Preşedinţie, Parlament şi Guvern de a reexamina Hotărârile
anterioare cu privire la activitatea companiei “REDECO LTD” şi de a pune în prim plan interesul naţional,
interesul de a proteja patrimoniul natural, bijuteriile naturii cum sunt bălţile Prutului şi Lacul Beleu.
Reconfirmăm poziţia Mişcării Ecologiste din Moldova că pentru a salva de la degradare şi pierdere
ireversibilă ecosistemul „Prutul de Jos” este necesar:
Anularea amendamentelor operate de către Parlamentul Republicii Moldova în articolul 26, litera b, al
Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat prin Hotărârea nr. 1303-XV din 25.07.2002.
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Republicii Moldova nr. 621 din 7.09.95.
Considerăm că o asemenea abordare va oferi posibilitate instituţiilor statului, autorităţilor locale,
ecologiştilor să repare prejudiciile ecologice cauzate lacului Beleu şi să conserveze una din cele mai bogate
bijuterii ale patrimoniului natural din arealul Prutul de Jos.
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