Scrisoare deschisă
Dlui Corneliu Gurin, Procuror General al Republicii Moldova

Stimate domnule Procuror General,
Anul trecut am publicat în revista „Natura”mai multe materiale privitor la intenţia unor indivizi de a
deschide o carieră de piatră la marginea satului Horodiște, raionul Râșcani. Am atenționat prin aceste materiale
conducerea raionului (dl Ion Parea, președinte al raionului Râșcani), Ministerul Mediului, Cancelaria de Stat din
cadrul Guvernului Republicii Moldova, primarul de Horodiște, dl Vasile Gorodișteanu, oamenii din sat, că
deschiderea unei cariere de piatră la jumătate de km de sat este inadmisibilă. Consecințele pot fi deosebit de
nefaste. Exploziile vor fisura şi distruge casele oamenilor, colbul de piatră va acoperi câmpurile agricole, care nu
vor mai putea fi cultivate, drumurile vor fi deteriorate grav de camioanele grele. La rugămintea sătenilor mei,
care sunt categoric împotriva deschiderii carierii, m-am adresat dl Valeriu Dodiță, reprezentant al Guvernului în
raionul Râșcani şi dl Anatolie Harcenco, șeful Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, informându-i că
primarul de Horodiște merge împotriva voinţei sătenilor, dar fiind mituit din gros de către administrația
SRL„Stânca Nord”(n-am putut afla până în prezent cine stă în fruntea/spatele acestei organizații), a falsificat
documentele și semnăturile membrilor Consiliului sătesc pentru a favoriza deschiderea acestei cariere. Aflând
despre falsificarea documentelor şi „afacerile primarului”, consătenii mei au organizat o Adunare Generală
extraordinară a satului, la care a participat și președintele raionului, dl Ion Parea. Adunarea a votat împotriva
deschiderii carierei de piatră, iar dl Ion Parea a promis că nu va fi deschisă cariera.
Neglijând decizia Adunării Generale extraordinare, dar și semnăturile sătenilor, Oficiul Teritorial Bălți al
Cancelariei de Stat a chemat în judecată Consiliul sătesc Horodiște, declarând ilegale actele administrative.
Judecata din Râșcani (judecător Ion Robu) hotărăște:
a) Anularea Procesului verbal al Adunării Generale extraordinare și a Consiliului sătesc Horodiște;
b) Admiterea integrală a cererii înaintate de SRL „Stânca Nord” pentru a schimba destinația terenului
agricol (la început, falsificând actele, primarul alocase 17 ha de teren agricol) în pășune, pentru a fi
deschisă cariera.
Astfel, judecata susține falsul comis de primar, la 30 septembrie 2013. Mai mult decât atât, îl completează
cu un nou aliniat: „1.1: se acceptă modificarea destinației terenului cu numărul cadastral 7131105150,
suprafața de 4.2030 ha, amplasat în extravilanul satului Horodiște, raionul Râșcani, cu înaintarea materialelor
spre examinare Guvernului Republicii Moldova”.
Astfel, judecătorul Ion Rabei, modifică o decizie falsă a primarului, anulată de Adunarea Generală
extraordinară a satului Horodiște. Peste puţin timp Curtea de Apel Bălți (judecători doamnele Duca, Grumeza și
Procopciuc) susține această hotărâre, bazată pe un fals. Lumea din sat, dar şi eu care credeam că se fac
exagerări că justiţia e coruptă de sus până jos, ne întrebăm: cum a putut Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de
Stat să ceară reexaminarea și modificarea unei decizii bazate pe un fals grosolan, comis de primarul Vasile

Gorodișteanu? Mai ales, fiind informați despre acest fals și deținând hotărârea Adunării Generale extraordinare
și Procesul Verbal al Consiliului sătesc în care se stipula că locuitorii satului Horodiște sunt împotriva deschiderii
unei cariere de piatră? Cum a putut Curtea de Apel Bălți să aprobe o hotărâre a judecătoriei Râșcani luată pe
marginea unei decizii false, ticluită fără acordul Consiliului Sătesc? De ce atâtea instituţii şi factori de decizie
(Ion Parea, Valeriu Dodiță, Anatolie Harcenco) nu au reacţionat la cererile legitime ale sătenilor, a unei
comunităţi întregi, care apără baştina şi unul din cele mai pitoreşti locuri din R.Moldova?
Stimate dle Procuror General,
Oamenii din sat au multe întrebări, dar ei urmărind fărădelegile care se comit împotriva lor s-au convins pe
pielea lor cât de coruptă este justiţia şi cât de iresponsabile sunt autorităţile locale şi raionale. Instanţele care
dau câştig de cauză unor clienţi în baza documentele false o fac nu din ignoranţă. Şi primarul, Vasile
Gorodișteanu, care are mai multe păcate în activitatea sa, şi a falsificat un document important care
favorizează deschiderea unei cariere de piatră, la fel nu a făcut-o din ignoranţă. Şi reprezentanţii locali ai
Guvernului, care au fost informaţi, nu cred să fi mers împotriva satului, din ignoranţă. Banii, nu legea,
determină deciziile luate.
Fac apel către Domnia Voastră să examinaţi dosarul legat de cariera de la Horodişte, Râşcani, să opriţi
fărădelegile care se comit împotriva unui sat întreg şi să aplicaţi legea cu privire la fals şi uz de fals, mită,
corupţie şi compromiterea justiţiei şi instituţiilor statului.
Vlad Zbârciog, scriitor
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