Domnului Iurie Leancă,
Prim-Ministru al Republicii Moldova
Stimate dle Prim-Ministru,
În ultimii ani am făcut mai multe demersuri către conducerea de vârf a R. Moldova cu
argumentele de rigoare pentru a abroga Regulamentul Tarlev-Voronin nr. 187 din 2008,
regulament prin care pădurile statului sunt înstrăinate şi date în aşa-numita arendă. După recenta
concediere a şefului de la „Moldsilva”, consider că a venit momentul oportun de a lichida vechea
restanţă şi anume, abrogarea unui Regulament, prin care sunt furate „legal” sute şi mii de ha din
pădurile Moldovei. Argumentele mele pentru abrogarea Hotărârii de Guvern din 2 februarie
2008 rămân aceleaşi:
1. Regulamentul a fost făcut la comanda politică a clanului Voronin şi avea drept scop
împroprietărirea, din contul pădurilor statului, a conducătorilor comunişti, a demnitarilor de la
guvernare, inclusiv a celor de la „Moldsilva”.
2. Deşi Constituţia prevede că pădurile sunt un bun public şi aparţin statului, Regulamentul
a sfidat Legea fundamentală a R. Moldova şi a fost promovat prin HG pentru a da în arendă
suprafeţe mari din fondul forestier pentru 49 de ani, ceea ce înseamnă o privatizare camuflată.
3. Aplicarea Regulamentului în practică s-a dovedit a fi un jaf de mari proporţii şi a
compromis definitiv darea în arendă recreativă a pădurilor statului; propun ca persoanele
interesate în dezvoltarea turismului recreativ să-şi dezvolte afacerile private în satele
moldoveneşti situate în locurile pitoreşti.
4. Calculele efectuate de experţii silvici ai Mişcării Ecologiste din Moldova arată că
pierderile economice suportate de către stat în urma transmiterii în arendă recreativă a unor
terenuri împădurite depăşesc cu mult un miliard de lei, fără a lua în calcul costurile ecologice
pe termen lung a fiecărui ha înstrăinat din Fondul Forestier Naţional.
5. Contrar intereselor naţionale legate de securitatea ecologică, R. Moldova continuă să
rămână ţara cu cea mai mică suprafaţă împădurită din Europa şi, din prea puţinul teritoriu
rezervat pădurilor statului, sute şi mii de hectare au fost date în „arendă” şi alte mii de ha sunt
negociate la negru şi urmează a fi vândute noilor proprietari.
6. Abrogarea Regulamentului nu va avea efect retroactiv, dar preţul de arendă recreativă
pentru un ha de pădure se cere a fi majorat de la suma simbolică de 4 mii de lei/ha la cel puţin
125 - 150 de mii de lei/ha. Banii acumulaţi din contractele de arendă încheiate până în 2014 să
fie direcţionaţi în exclusivitate pentru împădurire. Construcţiile capitale făcute în pădure contrar
Regulamentului să fie demolate, indiferent de funcţia sau rangul proprietarului.
7. Abrogarea Regulamentului a fost solicitată în ultimii 3 ani de un număr impresionant de
organizaţii neguvernamentale şi academice, de comunităţile locale care şi-au pierdut pădurile, de
zeci de mii de cetăţeni oneşti. Abrogarea Regulamentului ar fi un răspuns concret şi la Hotărârea
Parlamentului nr.141 din 15.06.2012 şi a Deciziei Consiliului Suprem de securitate a statului nr.
01/1-02-06 din 11 noiembrie 2013.
Sunt convins că abrogarea Regulamentului Tarlev-Voronin de dare în arendă (citiţi
privatizare) a pădurilor statului va fi un act de justiţie făcut de Guvernul Leancă, pe care
societatea moldovenească îl va preţui la justa valoare.
Cu respect,
Alecu Reniţă,
Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova
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