
Iohannis: Nu trebuie exagerat nici cu eutanasierea, nici cu hiperprotectia maidanezilor
"Nu mi se pare o idee buna eutanasierea. Despre cainii comunitari s-a vorbit mult, dar s-a facut putin in
aceasta republica. Noi in Sibiu am adoptat un model in care credem, l-am discutat cu ONG-urile, cu
specialistii, mai multi ani. Am inceput cu realizarea adapostului pentru cainii comunitari, lucrare realizata
in 2008 si de atunci credem ca modelul nostru este viabil. Sigur, sunt caini care trebui eutanasiati fiindca
sunt bolnavi sau deosebit de agresivi, dar, pe de alta parte, aceasta abordare primitiva, deosebit de
primitiva, pe care am auzit-o in media - haideti sa omoram toti cainii comunitari - mi se pare din alt
secol. Nu asa se rezolva problema. Au fost orase, stiti bine, inca din anii '90 si ulterior, care au incercat sa
rezolve astfel problema, ori ea nu se rezolva. Ea se rezolva doar avand un program bine gandit, un
program de lunga durata, care se urmareste consecvent si serios, eu cred ca aceasta este solutia. Va spun
sincer ca ar trebui sa inteleaga si parlamentarii si altii care au pozitii importante in aceasta republica, ca
este o problema a comunitatilor si comunitatile trebuie sa o rezolve. Este inutil sa avem legi peste legi
care se refera la chestiuni care nu trebuie reglementate neaparat de Parlament si de Guvern. Nici
Guvernul, nici Parlamentul nu pot sa rezolve aceasta problema. Doar primariile sunt in situatia in care,
daca doresc, pot implementa un program de lunga durata si sa rezolve problema. Ceea ce pot sa faca si
Guvernul si Parlamentul este sa creeze un cadru favorabil, un cadru care sa nu exagereze nici pe partea de
eutanasiere, dar nici pe partea de hiperprotectie a cainilor cu orice pret. Or daca un astfel de cadru exista,
atunci fiecare edil are posibilitatea sa isi rezolve problema", este de parere primarul Sibiului, Klaus
Iohannis.
  
  El spune ca pentru Sibiu s-a estimat in urma cu doi ani ca exista aproximativ 3.000 de caini comunitari. 
  
  "Se pare ca estimarile au fost destul de corecte, avand in vedere ca, de cand am inceput programul, au
fost sterilizati si tratati ceva peste 2.000 de caini in Sibiu si mai sunt caini care nu au trecut inca prin
Centrul de Caini. Cam pe acolo suntem - peste 2.000, probabil considerabil sub 3.000", a mai spus
Iohannis.
  
  Eutanasierea interzisa
  
  Adapostul din Dealu Gusteritei are o suprafata de peste 3.000 metri patrati unde sunt amenajate 48 de
padocuri, in care incap cate patru caini, fiecare cu cusca lui, o cladire in care se afla sala de
chirurgie-eutanasiere, camera de frig, grupul sanitar cu vestiar si dusuri, depozitul de hrana pentru caini,
sala de mese pentru personal si sala de adoptii. 
  
  Maidanezii din Sibiu sunt prinsi de hingheri, dusi in adapost, sterilizati si tratati si apoi readusi in
teritoriu, cu exceptia parcurilor, a zonelor centrale si a scolilor, spitalelor, etc. Este de altfel si singura
solutie pe care o permite legea la ora actuala.
  
  "Este interzisa eutanasierea cainilor, a pisicilor si a altor animale, cu exceptia animalelor cu boli
incurabile constatate de medicul veterinar", spune Legea nr. 9 din 2008, lege data pentru "modificarea si
completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor".
  
  Solutia propusa la Sibiu este sterilizarea tuturor maidanezilor pentru ca acestia sa nu se mai
inmulteasca, iar in timp numarul lor sa scada drastic.
  
  Despre un copil muscat
  
  396 de oameni au fost muscati anul acesta de maidanezi in Sibiu, fata de 404 anul trecut, in acelasi
interval de timp.
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  Unul dintre cei muscati este un copil de 10 ani. Dupa un articol aparut in Tribuna, mama copilului a
trimis o scrisoare redactiei, in care povesteste ce i s-a intamplat:
  
  "Ma numesc Munteanu Ligia si am citit astazi in ziarul dvs rubrica ''Sibieni bagati in spital de
maidanezi". Ma bucur si va multumesc c[ ati scris despre acest subiect, deoarece si baietelul meu in varsta
de 10 ani a fost muscat de fesa de un maidanez, pe data de 1.08.2013 pe strada N.Iorga, pe trotuarul din
fata parculetului cu banci. Acolo stau de-obicei pensionari care joaca table, carti, sah si povestesc linistiti,
dar si oamenii strazii care aduc cu sau dupa ei maidanezi in zona. Doi oameni ai strazii, cu doi maidanezi
dintre care unul de talie mare au fost "ingredientele'' intamplarii nefericite din acea seara. Unul dintre cei
doi caini, cel mare, l-a atacat si l-a muscat pe fiul meu care se dadea cu skate-ul pe trotuar langa mine.
Groaza, sperietura, secunda pana am ajuns langa copil, apoi spitalul, vaccinurile, etc, toate acestea puteau
sa nu se int]mple daca ar exista legi mai bune sa protejeze cetatenii acestui oras. Multi spun ca toate
aceste sesizari, reclamatii sunt "frectii la piciorul de lemn", dar avem alte solutii sau variante pentru a ne
ajuta si proteja copiii? Ce sa facem, sa asteptam, sa se intample din nou? Pentru ca ieri seara aceiasi doi
barbati cu cei doi maidanezi stateau langa tomberoanele de langa cinematograful Arta, apoi i-am vazut
plimbandu-se linistii printre oameni si copii cu cainii dupa ei, pe trotuarul de pe B-dul Mihai Viteazu.
Sper din suflet ca prin intermediul dvs, al jurnalistilor, sa se rezolve cumva intr-o directie buna aceste
probleme, si sa reveniti asupra acestui subiect. V-am scris toate acestea din respect si grija pentru copilul
meu si pentru toti copiii".

Cuvinte cheie: b-dul mihai viteazu  mihai viteazu  sibiul  animale  iasi  chirurgie  cinematograful arta
despre  primarul sibiului  gusteritei  caini  protectia  protectia animalelor  nasi  pisici  timar  klaus
iohannis  vaccin  veterinar  menaj  table  tamplar  hrana  boli

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/b-dul+mihai+viteazu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mihai+viteazu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/animale
https://www.sibiul.ro/cauta/1/iasi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/chirurgie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cinematograful+arta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/despre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/gusteritei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/caini
https://www.sibiul.ro/cauta/1/protectia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/protectia+animalelor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/nasi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pisici
https://www.sibiul.ro/cauta/1/timar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vaccin
https://www.sibiul.ro/cauta/1/veterinar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/menaj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/table
https://www.sibiul.ro/cauta/1/tamplar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/hrana
https://www.sibiul.ro/cauta/1/boli

