GRUPUL DE LUCRU MEDIU

Nr. 13/12
din 20/02/2013
Către dl Vlad FILAT, Prim-Ministrul Republicii Moldova

Stimate dle Prim-Ministru,
Cunoaştem că problemele ce ţin de mediu vă preocupă şi acest lucru ne dă încrederea că veţi
depune maximum de efort pentru ca protecţia mediului să devină o prioritate a Guvernului, precum aţi
menţionat în cadrul recentei întruniri cu membrii CNP (25.01.2013), pentru a asigura gestionarea
durabilă şi eficientă a resurselor naturale ale Republicii Moldova şi integrarea ei în spaţiul european.
Dar, pentru a asigura protecţia şi valorificarea durabilă a resursele naturale ale Republicii
Moldova, care constituie un ecosistem unitar, urmează ca toate elementele de bază să fie gestionate de
un singur sistem instituţional – Ministerul Mediului. Apele, biodiversitatea, substanţele minerale utile,
condiţiile climaterice, calitatea mediului etc. – sunt gestionate de autorităţi ce se află în subordinea
Ministerului Mediului. Locul pădurilor şi a vegetaţiei din afara fondului forestier este tot aici. Pentru
realizarea angajamentelor asumate de Republica Moldova pe plan internaţional în domeniul mediului
şi pentru atingerea obiectivelor strategice la nivel naţional, este necesară trecerea la sistemul de
management integrat al mediului. Acest lucru este posibil numai în cazul în care va exista o
coordonare între procesul politic de mediu şi implementarea acestuia la toate nivelurile, ţinând cont de
divizarea funcţiilor într-un sistem instituţional. În opinia noastră, acest lucru este posibil acum, în
contextul reformei administrative a autorităţilor centrale, iniţiată de Guvern.
Stimate dle Prim-Ministru,
În R. Moldova, în domeniul forestier, avem sub conducerea unei singure autorităţi misiuni
diametral opuse: de politici, de implementare, operaţional-economice, control intern şi ştiinţifice.
Acest lucru a fost semnalat în Primul şi cel de-al Doilea Studiu de Performanţă în domeniul Protecţiei
Mediului pentru Republica Moldova (1998, 2005), elaborate de Comisia Economică pentru Europa a
Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE ONU). Nici până astăzi nu a fost realizată recomandarea din 1998,
din primul Studiu de Performanţă a CEE ONU, de a separa funcţiile de autoritate politică în
silvicultură de exploatarea forestieră.
Considerăm că este absolut necesară o viziune unitară asupra tuturor resurselor naturale ale ţării,
un management integrat, care să asigure protecţia mediului şi valorificarea raţională, bazate pe
principiile dezvoltării durabile. În acest mod vom asigura vitalitatea tuturor ecosistemelor şi dreptul
fundamental al omului la un mediu neprimejdios din punct de vedere ecologic.
În acest context, vă asigurăm de susţinerea comunităţii neguvernamentale de mediu şi a
Consiliului Naţional pentru Participare.
Cu înaltă consideraţiune,
Sergiu OSTAF, Preşedintele Consiliului Naţional pentru Participare

Alecu RENIŢĂ, Coordonatorul Grupului de Lucru Mediu
al Consiliului Naţional pentru Participare

