
SCRISOARE DESCHISĂ 
 

                                                          Dlui deputat Veaceslav Untilă, 

 preşedintele Comisiei parlamentare  

pentru securitatea naţională, apărare şi ordine publică 

  

Stimate dle Preşedinte, 

Mă adresez către Domnia Voastră să interveniţi cât mai urgent în curmarea unor evidente 

procese de corupţie, de acte măsluite aprobate de instanţe, de fals şi uz de fals, prin care se încearcă 

de a distruge unul dintre cele mai reprezentative monumente naturale din R.Moldova – stâncile 

milenare de pe malul râului Ciuhur, situate în amonte de satul Horodişte, raionul Râşcani. Valoarea 

lor peisagistică şi ecologică este de unicat pe continentul european, ele făcând parte din lanţul de 

recife coraliere, lanţ apărut pe pământul nostru cu 15-22 de milioane de ani în urmă! Stâncile din 

nord-vestul R.Moldova, cunoscute şi sub numele de Toltrele Prutului, reprezintă cartea de vizită şi 

de vechime a meleagului nostru, ele constituind o adevărată comoară şi mândrie, iar orice naţiune 

civilizată ar visa să aibă o aşa zestre de la Dumnezeu. Nu şi de instituţiile statului din R.Moldova, 

care au intrat într-o competiţie iresponsabilă de a aproba demersurile negratuite ale unui agent 

economic dornic să transforme bijuteriile naturale într-o imensă carieră de piatră, de care regiunea 

nu duce lipsă (în apropiere se află mai multe cariere legalizate). 

Stimate dle Preşedinte, 

Revista „NATURA” a organizat timp de un an o campanie de presă pentru a salva stâncile de la 

Horodişte, a atenţionat autorităţile centrale şi raionale că sătenii sunt categoric împotriva carierei, că 

firma privată încearcă prin metode murdare să intimideze cetăţenii şi să cumpere instanţele, că 

reprezentanţii guvernului din regiune şi-au pierdut auzul la cererile oamenilor (a se citi demersurile 

scriitorului Vlad Zbârciog), că se urmăreşte cu orice preţ schimbarea destinaţiei terenului şi 

„legitimarea” carierei private. Tot ce se întâmplă de mai mult timp e o bătaie de joc faţă de oamenii 

din satul Horodişte, faţă de instituţiile statului şi o sfidare totală faţă de o mare comoară sub care 

funcţionari corupţi şi milionari cu 4 clase neterminate vor să pună dinamită pentru a o arunca în aer.  

Cunoscându-vă ca pe un patriot al R.Moldova, vă rog să vă implicaţi personal împreună cu 

comisia parlamentară, pentru a curma corupţia, fărădelegea, abuzurile instituţionale şi pofta unor 

primitivi de a distruge bijuteriile naturale care înfrumuseţează peisajul şi chipul Moldovei. 

 

                                                                                                      Alecu Reniţă, 

                                                                    Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova 

                                                                    12 februarie 2015 

  

 

   


