
Prea mult "noroc" pe cap de sibian
Oras cu pretentii de Capitala Culturala Europeana, si in Sibiu este la moda ca oricine isi doreste un caine
sa poata sa si-l permita. Pana aici totul este in regula. Nimic in neregula nu este nici in faptul ca
proprietarii acestor patrupede isi iau animalele la plimbare prin parcurile din oras si nu numai. Numai ca,
bietele animale mai au si unele necesitati fiziologice pe care si le fac in aceste locuri si, astfel, ajungem sa
avem parcuri si strazi pline de fecale de caini. Consilierilor locali nu le-a trecut prin cap sa faca o
propunere de hotarare prin care sa  oblige proprietarii de caini sa-si adune "pachetele" lasate de animalele
lor prin oras. E o practica des intalnita in lumea civilizata, dar la noi, nici vorba. Ultima decizie a alesilor,
legata de acest subiect, dateaza de mai bine de cinci ani, dar  nu prevede ca sibienii sa adune dupa
animalele de companie. In alte orase din tara sunt deja puse pe picioare si parcuri speciale, unde cainii
pot fi plimbati in voie. Printre acestea se numara si municipiul Medias..
  
  Dupa legile romanesti, armonizate cu cele europene, plimbarea cainilor fara restrictii prin oras este
interzisa. Ca sa intre in randul lumii civilizate, edilii ar mai trebui, insa, sa ia o serie de masuri. Daca in
Bucuresti, Brasov, Timisoara, Cluj, Galati sau chiar in Medias, localnicii sunt obligati, prin decizii ale
Consiliului Local, sa se “doteze"  cu o matura mica, un faras, pungi pvc si manusi pentru a strange
mizeria lasata in urma de animalele de companie, la Sibiu regulile de acest gen lipsesc cu desavarsire.
“Nu exista din indolenta sau doar din cauza ca cei pe care i-am ales folosesc mai des masina, decat
mersul pe jos. Prin parcuri, practic nu faci doi pasi si dai de " , sustin sibienii pe forumul Sibiului.
  
  Medias vs. Sibiu
  Mediasul ne-a luat-o inainte. Aici, alesii locali au stabilit, de anul trecut, ca plimbarea cainilor fara lesa
este interzisa, iar in cazul cainilor mari, considerati periculosi, este obligatoriu ca acestia sa aiba botnita.
Pana aici nimic deosebit pentru ca si la Sibiu este la fel. Dar, la Medias hotararea de CL cu pricina mai
prevede si faptul ca “persoanele care scot cainii la plimbare au obligatia sa stranga reziduurile acestora,
ceea ce la Sibiu nu se regaseste in nici o decizie a consilierilor. Mai mult, chiar daca nu se admite intrarea
cu caini in institutiile publice, magazine, piete, stranduri, gradini publice si pe stadioane, aceste lucruri
sunt prea putin verificate si luate in seama, iar de amenzi nici nu poate fi vorba. “Exista pungulite de
plastic la rola in magazine, bagi mana in ele ca intr-o manusa, aduni resturile si apoi dai  jos, ii faci nod si
arunci la cos.. Putine cazuri de acest gen vedem in Sibiu. Cel putin acum, dupa topirea zapezilor, greu iti
mai faci loc pe trotuare fara a calca intr-un . Dar cica aduce noroc ... Inca nu am auzit sa fie amendat
cineva pentru fapta de a nu colecta excrementele propriilor catei. In Londra, spre exemplu, aproape pe
fiecare stalp exista o atentionare (50 GBP - n.red. amenda 50 lire sterline -)  pentru acest lucru. Au insa
cosuri de gunoi speciale pentru aruncarea pungulitelor" , zice Maria Sandru.
  
  Ce mai zic sibienii
  Pentru ca nu au cui sa se planga, sibienii au intesat forumurile nationale si locale cu nenumarate discutii
legate de acest subiect. Multi cer autoritatilor locale sa faca ceva pentru ca Sibiul sa fie mai curat si sa ii
sanctioneze contraventional pe cei care nu pastreaza curatenia dupa animalele de companie pe care le
afiseaza in parcuri si pe strazi. “Problema mea cu iubitorii de animale care stau la bloc este ca sunt rupti
de realitatea bunului simt. Din cate stiu exista in unele orase legi pentru cei care au caini si ii scot la
plimbare sa aibe la ei trei arme: punguta, faras si.. bun simt. La Sibiu nimeni nu se sinchiseste! Se pare ca
unii nici nu au auzit de asa ceva. Ies linistiti cu cainii pe care nu se obosesc sa ii educe sa isi faca nevoile
oriunde in alta parte, dar nu in mijlocul trotuarului, in fata scarii, in mijlocul drumului, iar cand
nefericitul eveniment se intampla... .. se uita in alta directie, ca si cum nici nu observa ce face animalul
lor. Te uiti la ei cu dispret, dojenitor, cu scarba daca esti nervos in ziua aia.. si ei nimic. O singura data am
vazut o doamna care a curatat frumos dupa cainele dumneai cu punguta, dupa care a aruncat la cos, in
mod civilizat. Celor care ies din bloc, odata cu scosul cainilor afara de catre stapani le urez "have a lucky
day! (sa aveti o zi norocoasa!)", spune alt nemultumit.
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  Parcuri pentru caini?
  In marile orase, pe langa fapul ca amenzile pentru “nepasare"  din partea proprietarilor de animale sunt
la ordinea zilei, au fost deja amenajate si locuri speciale sau parcuri unde acestia isi pot plimba cainii in
voie, iar in altele sunt in stadiu de proiect. Daca in Capitala, Cluj-Napoca, Timisoara si Galati lucrurile au
fost reglemantate de ceva vreme, brasovenii au decis si ei ca in fiecare cartier sa existe cate un parc
special pentru caini. Si aici ca si in alte parti, autoritatile locale vor fi obligate sa puna la dispozitie,
gratuit, pungi si manusi de unica folosinta la intrarea in spatiile special amenajate si in alte puncte din
interiorul parcurilor, iar cei care nu vor respecta regulile impuse se vor trezi cu amenzi usturatoare.
“Locurile special amenajate pentru caini vor fi semnalizate ca atare, dupa modelul tarilor din Uniunea
Europeana. Asta nu inseamna ca in perimetrele respective nu va fi loc pentru batrani ori copii, si ca
acestia nu se vor putea plimba ori juca acolo. Doar ca va trebui ca toata lumea sa fie mai atenta, sa ia
masuri suplimentare de precautie. E vorba de suprafete de aproximativ 20/50 m, unde si cainii se vor
putea simti liberi. Pentru asta, va fi nevoie de o buna informare, ca lumea sa constientizeze ca si
animalele au dreptul la spatiu" , declara administratia brasoveana. Decamdata, la Sibiu, nici nu se pune
problema de asa ceva. 
  
  Primaria Sibiu cauta spatii
  Municipalitatea sibiana are prevazute, in acest an, lucrari de reamenajare si reabilitare a parcurilor care
apartin domeniului public si unele spatii de joaca pentru copii, acestea reprezentand lucrari prioritare. Pe
viitor va fi luata in considerare si amenajarea unor astfel de locatii pentru plimbarea cainilor. “Locatile in
care vor putea fi amenajate astfel de parcuri pentru caini, necesita evaluari tehnice a unei serii de spatii
care urmeaza sa fie identificate de catre inspectorii Directiei Tehnice. Dar asta pe viitor. In prezent
Consiliul Local al Municipiului Sibiu nu a stabilit nici o norma care sa prevada interzicerea plimbarii
cainilor fara restrictii prin oras sau prin parcurile existente. Acest lucru se poate face in conditiile
prevazute de lege (lesa, botnita, etc.)" , precizeaza Carmen Campean din cadrul Serviciului de relatii cu
presa al municipalitatii sibiene.
  
  Marian CRACIUN
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