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Un nou protest pentru Autostrada Moldovei,
anuntat pentru sambata
Asociatiile care pledeaza pentru construirea Autostrazii A8 Ungheni-IasiTargu Mures anunta o noua actiune de protest - un mars motorizat, programat
pentru sambata, pe traseul Iasi - Chisinau. "Guvernul Romaniei se preface ca
nu mai exista o portiune a autostrazii - Iasi-Ungheni -, esentiala pentru
parcursul european la Republicii Moldova, fiind incapabil sa respecte Legea
Autostrazii Unirii-Ungheni-Iasi-Targu Mures votata de Parlament", spun
organizatorii manifestatiei, denumite "Uniti pentru Autostrada A8", scrie
HotNews.ro.
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"Guvernul Romaniei se preface ca nu mai exista o portiune a autostrazii - Iasi-Ungheni, esentiala
pentru parcursul european la Republicii Moldova, fiind incapabil sa respecte Legea 291/2018,
votata de Parlamentul Romaniei, Legea Autostrazii Unirii – Ungheni-Iasi-Targu Mures. Tronsonul
Iasi- Ungheni al Autostrazii Unirii - A8 este esential si din punct de vedere economic, pentru ca
A8 isi indeplineste functia total, fiind legatura intre Vest si Est", spun Asociatia ”impreuna pentru
A8” si Asociatia ”Moldova Vrea Autostrada” Chisinau, care organizeaza actiunea de protest.

Marsul de protest este programat sa se desfasoare pe doua coloane - una care va pleca din Iasi
si una din Chisinau, acestea urmand a se intalni la Vama Sculeni, iar ulterior se vor deplasa pe
teritoriul Romaniei spre Ungheni (Romania).
Programul evenimentului:
Iasi:
- ora 11.00 - plecare din Piata Unirii spre vama Sculeni
- ora 12.00 - intanirea cu coloana din Republica Moldova si plecarea spre Ungheni (Romania)
Chisinau:
- ora 9.30 - plecare din fata Catedralei Metropolitane
- ora 12.00 - intanirea cu coloana din Iasi si plecarea spre Ungheni (Romania).
- ora 13.00 - Ungheni, Romania: manifestantii vor ajunge la podul de cale ferata.
Potrivit organizatorilor, participanti din ambele tari vor cere Guvernului roman si Guvernului
moldovean "Unire economica prin infrastructura moderna, care sa elimine bariere importante
intre cele doua tari". De asemenea, cele doua asociatii cer construirea podului de la Ungheni,
astfel incat A8 sa poata trece spre Republica Moldova.
Saptamana trecuta,cele patru asociatii care pledeaza pentru construirea Autostrazii A8 UngheniIasi-Targu Mures au trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila si ministrului Transporturilor,
Razvan Cuc, prin care le cer informatii si documente lamuritoare cu privire la punerea in aplicare
a Legii 291/2018 - Legea Autostrazii Unirii - votata in Parlament la sfarsitul anului trecut. Acesta
este primul pas pe care asociatiile il fac in intentia de a da in judecata Guvernul.
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