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Este constitutional!

Maidanezii, sacrificati pentru neglijenta noastra
10

Dincolo de proteste, dincolo de dezbateri si dincolo de politici, CCR a pus ieri eticheta
"constitutional" pe controversatul act normativ care permite eutanasierea cainilor fara stapan prinsi
de serviciile de ecarisaj. Solutia radicala poate fi aplicata dupa ce patrupedele sunt tinute 14 zile in
adaposturi, perioada in care pot fi adoptate. Legea, botezata pe strada drept "Legea lui Ionut", a fost
adoptata in Parlament ca vantul si ca gandul, dupa tragedia in care copilul de doar patru ani si-a
pierdut viata in parcul Tei, sfasiat de maidanezi - conform teoriei general acceptate. La fel de
fulgerator, ieri, imediat dupa ce CCR a declarat legea ca fiind constitutionala, Traian Basescu a
promulgat-o si a remis-o spre publicare in "Monitorul Oficial&#8220;, pentru a intra in vigoare. 

PROBLEMÃ VECHE Adoptarea legii care permite eutanasierea maidanezilor simbolizeaza, pe fond,
recunoasterea la nivel politic a faptului ca "avem o problema". Metoda la care se recurge pentru a
rezolva problema este barbara, intr-adevar, intrucat patrupedele ce vor fi ucise nu au nicio vina
pentru faptul ca au fost lasate sa se inmulteasca in voie timp de 23 de ani fara a fi luate masuri reale
pentru controlul numarului cainilor fara stapan. Pe de alta parte, intr-o tara civilizata, cum se
pretinde a fi Romania, nu este normal ca un copil (sau un japonez sau o femeie sau oricine
altcineva) sa fie ucis pe strada de canide fara stapan. Nu este normal sa nu poti circula cu bicicleta
prin parcurile dintr-un oras fara sa-ti fie sfasiati pantalonii. Si nu este normal sa nu iti poti scoate
cainele la plimbare pentru ca risti sa fii in postura de a-l salva de haitele de maidanezi.

CU VOINTÃ, SE POATE Exista solutii pe termen lung. La Cernavoda, de exemplu, din 2002 si pana
in prezent, populatia de maidanezi a fost redusa de la 4.000 de exemplare la 300 pe strazi, prin
adoptie (in special internationala) si sterilizare completa. Totul s-a desfasurat printr-o colaborare
intre Asociatia "Save the dogs" si autoritatile locale din Cernavoda. Potrivit reprezentantilor
asociatiei, implicarea serioasa atat a sa, cat si a autoritatilor locale a dat roade pe plan local, fara sa
fie nevoie de omorarea a mii de animale. "Cainii adunati de asociatia noastra nu au fost trimisi
inapoi pe strazi, ci au fost dati spre adoptie, in special in strainatate. Si in prezent avem, in cele
doua adaposturi ale noastre, aproximativ 450 de animale, care au fost sterilizate si asteapta sa fie
adoptate", a spus reprezentantul "Save the dogs", Andreea Manea. Nu se stie insa daca in marile
orase, care gazduiesc zeci de mii de maidanezi, metoda de la Cernavoda poate fi aplicata acum cu
acelasi succes.

JUDECÃTORUL CCR PETRE LÃZÃROIU: "NOI NU JUDECÃM DUPÃ PROTESTE, JUDECÃM
DUPÃ REGULI&#8220;. 

CE SPUN JUDECÃTORII CCR Cei care au declarat "Legea lui Ionut" drept constitutionala nu au
luat decizia in unanimitate. Si in CCR au fost opinii diferite, la fel ca pe strada. "Eutanasierea in
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masa a cainilor comunitari ar traumatiza populatia, iar legea care reglementeaza gestionarea
animalelor fara stapan putea sa fie si mai buna", a spus judecatorul CCR Petre Lazaroiu. Intrebat
daca sustine eutanasierea si daca are caine, Augustin Zegrean a raspuns ironic: "Am caine lup,
este in greva de trei zile, a aflat ce se intampla si ma ameninta&#8220;. 

VOCEA STRÃZII Imediat dupa verdictul din CCR, cele aproximativ 150 de persoane adunate la
sediul Curtii Constitutionale din Palatul Parlamentului au blocat Calea 13 Septembrie, intinzand-se
pe asfalt in semn de protest. Manifestantii au scandat: "CCR sunt criminalii&#8220;, "USL, PDL,
aceeasi mizerie&#8220;, "Dati-va demisia&#8220;, "Nu plecam pana nu-i salvam&#8220; si "Sa
aveti soarta lor, soarta maidanezilor&#8220;. De cealalta parte, Andreea Felicia Anghel, mama
baietelului care a murit dupa ce ar fi fost muscat de caini maidanezi, afirma, intr-un mesaj postat pe
Facebook dupa ce Legea privind eutanasierea cainilor fara stapan a intrat in vigoare, ca "se pare ca
sacrificiul lui Ionut nu a fost in zadar&#8220;.

Pagina 2/2


