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"Daca era nepotul meu de doi ani, cum se apara?"

Muscat de un Amstaff lasat singur pe strada
93

Dupa scandalul izbucnit saptamana trecuta, cu maidanezii care au omorat un copil in Capitala, un
caz  de agresiune canina a aparut, ieri, la Constanta. De aceasta data, nu un maidanez a fost
protagonistul, ci un caine de rasa, cu stapan, lasat nesupravegheat pe strada. Vorbim de un Amstaff
a carui victima a fost un barbat de 56 de ani, Refic Avamil, care locuieste pe strada Constantin
Bratescu. Barbatul spune ca a iesit la poarta sa se intalneasca cu un prieten, cand a fost atacat de
cainele vecinilor de vizavi, care umbla dezlegat pe strada si fara botnita. "A sarit la piciorul meu si
mi-a smuls bucati de carne, de la gamba pana la laba piciorului. Dupa ce m-a muscat de mai multe
ori, am reusit sa intru in curte si sa inchid poarta. Doar asa am scapat. M-a mai muscat o data in
primavara, dar superficial. Este inadmisibil sa lasi un caine periculos pe strada, nesupravegheat! Ce
se intampla daca in locul meu era nepotul de doi ani? El cum se apara?!?", a spus Refic Avamil. Un
martor al incidentului a sunat la 112 si ranitul a fost transportat de o ambulanta la Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta Constanta, unde a fost operat. 

	NEGARE Vecina lui Refic Avamil a negat cu vehementa ca cel care l-a muscat pe barbat ar fi
cainele ei. "Poarta sta incuiata si, daca nu deschid eu, cainele meu nu are cum sa iasa. Mai mult, el
sta legat in permanenta cu lantul. Poate a fost cainele vecinilor mei, ca si ei au unul de aceeasi
rasa, la fel ca al meu. Vecinul nu are nicio proba ca a fost cainele meu", a declarat Felicia Ilie,
vecina lui Refic Avamil. Contrar celor declarate de femeie, Politia a confirmat ca cel care l-a agresat
pe barbat este cainele ei, un Amstaff pe care il cheama Zeus. In plus, exista si mai multi martori
care confirma spusele victimei. "Eu venisem la prietenul meu si nu puteam sa intru in curte, pentru
ca era acest caine la poarta. L-am sunat si, cand a iesit el, cainele l-a muscat. Imediat, animalul a
intrat in curtea de vizavi, iar poarta s-a inchis dupa el, de parca cineva ar fi impins-o", a declarat
amicul barbatului muscat. Victima a depus plangere la Sectia 3 Politie Constanta, iar in cursul zilei
de astazi se va prezenta la Serviciul de Medicina Legala pentru a-si scoate un certificat
medico-legal. "In cauza, politistii au deschis o ancheta in vederea stabilirii cu exactitate a
imprejurarilor producerii evenimentului. In cazul in care vor fi intrunite elementele constitutive ale
unei infractiuni, va fi deschis un dosar de cercetare penala", a declarat purtatorul de cuvant al
Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, insp. pp. Carmen Serbanescu.
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