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Chișinău, Moldova

Către:

Dl. Igor Grosu, deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova, Președintele Partidului

Acțiune și Solidaritate

Dna. Liliana Nicolaescu-Onofrei, deputată aleasă în Parlamentul Republicii Moldova,

fostă ministră a Educației, Culturii și Cercetării

Dl. Virgil Pâslariuc, deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova, fost membru în

Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media din Parlamentul Republicii

Moldova

Dl. Lilian Carp, deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova, fost membru în Comisia

cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media din Parlamentul Republicii

Moldova

Dna. Angela Brașoveanu, consiliera președintei Maia Sandu în domeniul culturii

Stimată Doamnă,

Stimați Domni,

Subscrisele, asociațiile obștești A. O. Salvați Chișinăul, A.O. Centrul de Urbanism, A. O.

UrbanLab Chișinău, Comunități Active pentru Democrație Participativă CADP și A. O.

Primăria Mea

AVÂND ÎN VEDERE:

● Că potrivit art. 2 din Constituția Republicii Moldova “Suveranitatea naţională

aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin

organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.”;

● Că alegerile parlamentare din 11 iulie 2021 au reprezentat cea mai recentă

manifestare a suveranității poporului Republicii Moldova;

● Că la alegerile respective, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost votat de o

majoritate covârșitoare a celor prezenți la vot, obținând 63 de mandate parlamentare;

● Că în cadrul alegerilor sus-menționate, la Chișinău PAS a fost votat de un număr de

176.437 de cetățeni, reprezentând  56,77% din totalul chișinăuienilor prezenți la vot;

● Că Guvernul Republicii Moldova a devenit demisionar în decembrie 2020, atunci

când prim-ministrul Ion Chicu și-a dat demisia;

● Că potrivit art. 103 din Constituția Republicii Moldova și a art. 15 din Legea nr. 136

din 07.07.2017 cu privire la Guvern, Guvernul și miniștrii care fac parte din acesta, în

cazul demisiei Prim-ministrului, îndeplinesc  numai atribuții de administrare a

treburilor publice;
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● Că în ultima perioadă s-au adoptat o serie de avize de către Consiliul Naţional al

Monumentelor Istorice (Consiliul) care contravin legii  și care vor mutila și vor

distruge centrul orașului Chișinău (vă rugăm să vedeți Anexa 1 în acest sens);

● Că avizele Consiliului trebuie aprobate favorabil de ministra Culturii, Educației și

Cercetării dar, din lipsa oricărei transparențe procedurale, nu avem cunoștință dacă

aceste avize ale Consiliului au fost sau vor fi aprobate de ministră sau nu;

● Că nu pot fi acceptate drept acte de “administrare a treburilor publice” deciziile

ministrei Culturii, Educației și Cercetării de aprobare a avizelor Consiliului, având în

vedere că aceste decizii vor avea consecințe majore cu caracter  iremediabil pentru

Chișinău și patrimoniul acestuia;

SOLICITĂM

În baza legitimității de care dispuneți în urma alegerilor din 11 iulie 2021:

● să somați ministra Culturii, Educației și Cercetării într-un Guvern

demisionar, să se abțină de la orice fel de aprobări ale avizelor emise de

Consiliu,

● să luați măsurile care se impun pentru revocarea ordinului Nr. 18 din

13.01.2021 de numire a actualei componențe  a  Consiliului, ordin emis de

doamna Liliana Pogolșa cu încălcarea prevederilor legale

Precizăm că solicitările noastre adresate până acum doamnei ministră nu au primit niciun

răspuns.

Totodată, am lansat și o petiție online în acest sens care a ajuns la 600 de semnături pe care

o puteți găsi pe acest link - http://chng.it/JY4LYpr2Gm. Semnăturile colectate vor fi atașate

la acest demers.

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații suplimentare de care aveți nevoie

info@saveschisinau.org. De asemenea, sperăm că protecția și salvarea patrimoniului

construit din Chișinău și din întreaga republică reprezintă o prioritate pentru formațiunea

politică din care faceți parte, astfel încât se vor lua măsuri neîntârziate în această privință.

Cu respect,

Ana Dabija, Președinte,  AO Salvați Chișinăul
Alexandru Munteanu, Președinte,  AO Centrul de Urbanism
Dumitrița Efremov Președinte, AO Urbanlab
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Anexa 1

Vă rugăm să găsiți mai jos lista avizărilor realizate recent de către Consiliul Național al

Monumentelor Istorice cu încălcarea prevederilor legale
1
:

- Avizarea construcției unui Ansamblu multifuncțional cu parcări subterane din

str. Circului, mun. Chișinău (Decizia din 29 ianuarie 2021)

- Avizarea  unui Apart Hotel (2S+P+8E), situat în mun. Chișinău,

sect. Centru, str. Lev Tolstoi 25 cu demolarea construcțiilor

existente.

- Avizarea unui proiect ce prevede edificarea unui Complex cu spații comerciale

și locative , tip 2S+D+P+11E pe strada Serghei Lazo 19

- Avizarea modificării documentației de urbanism care prevede construcția unui

Apart hotel la etajele superioare cu parter auto la subsol), cu regim pe verticală

S+P+8E+Eretras, cu restaurarea și

reabilitarea monumentului de arhitectură amplasat în str.

Tricolorului 32, str-la Teatrului 3 și 5 din mun. Chișinău

- Avizarea construcției unui complex locativ cu spații comerciale, oficii,

alimentație publică și parcare auto subterană cu regim de înălțime

2S+P+5E+PH (retras), în mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alexei Mateevici

nr. 109/2.

- Avizarea construcției unui bloc de locuințe (apartamente de tip hotelier) cu

încăperi comerciale și parcare auto subterană, tip S+P+6E+PH din mun.

Chișinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Petru Movilă, 5

- Avizarea construcției blocului de oficii, mun. Chișinău, str. Maria Cibotari, 28

cu regimul de înălțime D+P+5E

- Construirea complexului locativ cu regim de înălțime 2P+7, 2P+ 8, 2P+9;

P+14; P+15 în str. Petru Movilă, 37 din mun. Chișinău.

1
CNMI a încălcat atât articolul 13 din Regulamentul de organizare a CNMI HG 73/2014 cât și articolul 13 din

Legea Ocrotirii Monumentelor prin avizarea multor proiecte care atentează la integritatea obiectului nr. 308

din Registrul Național al Monumentelor. De asemenea, s-a încălcat și art. 4 alin. 1 din Legea 163 privind

autorizarea executării lucrărilor de construcţie, care prevede că certificatul de urbanism se eliberează doar în

baza documentației de urbanism (având în vedere că până acum centrul istoric nu dispune de nicio

documentație de urbanism).
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