
\&quot;Cred ca Parlamentul a fost luat un pic de val\&quot;
Noile prevederi legale referitoare la eutanasierea maidanezilor vor fi puse in aplicare si la Sibiu, dupa ce
legea va intra in vigoare, desi primarul Sibiului, Klaus Iohannis este de parere ca nu aceasta solutie este
rezolvarea.
  
  "Eu cred ca Parlamentul a fost luat un pic de val, dar una peste alta, in Camera Deputatilor a fost votat
un text de lege. in masura in care legea va intra in vigoare si va fi publicata in Monitorul Oficial,
bineinteles ca o vom aplica. Cred ca este bine ca s-a renuntat la ceea ce au vehiculat unii sa se treaca la
eutanasierea masiva. Am citit textul adoptat in Camera Deputatilor si este o solutie aplicabila. Nu este
solutia noastra, este altfel decat am gandit noi rezolvarea problemei, dar, in masura in care legea va
deveni obligatorie - in masura in care va deveni - vom schimba si noi procedurile", a spus Iohannis, in
conferinta de presa de ieri, intrebat fiind ce parere are despre prevederile noii legi.
  
  Referitor la faptul ca eutanasierea nu ar fi chiar obligatorie, primarul Sibiului crede ca este doar aparent
acest lucru.
  
  "Atunci de ce s-au bagat in treaba noastra daca nu este obligatoriu. Este o portita falsa. Sigur, unii
primari nu prea sunt de acord cu eutanasierea, dar atunci ce sa facem pentru ca in oras nu mai putem sa
ducem cainii? Sa extindem adaposturile? Este nerealist. (...) in masura in care va deveni lege, noi o vom
aplica. Noi respectam toate legile. Ne convin, nu ne convin...(...) Cred ca vor creste (n.r. adoptiile cainilor
maidanezi de catre sibieni), dar nu trebuie sa ne facem iluzii: acum, cat este fierbinte problema, va fi un
interes deosebit, dar practica ne arata ca - orice am face - dupa scurt timp interesul public se muta pe
altceva si noi ramanem cu problema. Oricum o rezolvam, asa sau asa", a mai spus Iohannis.
  
  Primarul este de parere ca si varianta in care le-ar fi puse cipuri cainilor din curtile oamenilor nu face
decat sa complice situatia
  
  "Nu, nu sunt de parere ca trebuie sa complicam administratia. Va reamintesc ca legea cu o varianta de
eutanasiere a fost in vigoare, cred, din 2001 pana prin 2008. Eu nu conosc niciun caz in care s-ar fi
rezolvat problema cainilor comunitari in acei destul de multi ani prin eutanasiere. Nu stiu de unde
impresia acum ca se rezolva de azi pe maine. Nu se va rezolva. Se va rezolva doar in localitatile care au o
gandire clara, pe care o aplica consecvent, iar acolo unde se vor inflama lucrurile si - hai repede sa
rezolvam ceva - si peste doua luni ne ocupam de altceva,acolo nu se va rezolva", a mai spus Klaus
Iohannis.
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