Ucrainenii au ridicat diguri pe malul Tisei fără să se consulte cu românii
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Recent, la Sighetu Marmaţiei, a avut loc o întâlnire între experţii români şi ucraineni pentru
finalizarea punerii de acord asupra proiectelor care vizează lucrările hidrotehnice pe ambele
maluri ale râului Tisa. Întâlnirea s-a desfăşurat în baza acordului dintre guvernele României şi
Ucrainei, privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră. Tematicile abordate
s-au referit la apărarea împotriva inundaţiilor în bazinul hidrografic al Tisei. Au fost vizitate
lucrările de pe ambele maluri ale Tisei, după care s-au analizat aspectele constatate. La
inspecţia lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor din toamna anului trecut, experţii români au
depistat lucrări hidrotehnice noi pe malul drept al Tisei. Românii au luat act de existenţa acestor
diguri, dar nu pot fi de acord cu maniera în care acţionează vecinii noştri. Şi asta pentru că
există Înţelegerea Împuterniciţilor celor două Guverne, din luna mai 2008, care stipulează foarte
clar faptul că începerea execuţiei oricăror lucrări pe cursurile apelor de frontieră se poate face
numai după acordul ambelor părţi.

Obligaţiile internaţionale trebuie onorate
Cele două delegaţii de experţi întrunite la Sighetu Marmaţiei au convenit ca lucrările de
consolidare care se vor derula pe ambele maluri ale Tisei trebuie să respecte linia naturală a
cursului albiei, iar digurile corespondente să aibă aceeaşi cotă, în conformitate cu prevederile
acordului dintre cele două guverne. La întâlnirea de la Sighetu Marmaţiei au participat, alături
de experţii români şi ucraineni, şi Mircea Itu, director coordonator al Direcţiei Apelor
Someş-Tisa, alături de Călin Lupşe, director coordonator al Sistemului de Gospodărire a Apelor
Maramureş. Având în vedere inundaţiile frecvente care se produc în zonă, cele două părţi ar
trebui să înceapă unele lucrări de înălţare şi consolidare a digurilor existente, de construcţie a
altora noi. Numai că în cadrul discuţiilor niciuna dintre părţi n-a venit cu propuneri concrete în
acest sens. Călin Lupşe: “Noi ne dorim o cooperare reciproc avantajoasă, pentru ca împreună
să identificăm şi să aplicăm soluţii viabile în domeniul gospodăririi apelor de frontieră. Numai
aşa vom putea să ne onorăm obligaţiile internaţionale pe care ni le-am asumat. Cred că
întâlnirea şi-a atins scopul propus, între cele două ţări deschizându-se noi oportunităţi de
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colaborare”.
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