
Dup  interven ia lui Mircea Man, p gubi ii de cai î i vor primi banii

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  s-a inut de cuvânt i, a a cum a
promis, a trimis în capital , pe cheltuiala proprie, o delega ie format  din persoanele

gubite în cazul cailor bolnavi de SIDA. De i acest lucru nu intr  în atribu iile
pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man s-a implicat personal în
rezolvarea problemelor.

Ast zi a avut loc în Bucure ti la Grupul Parlamentar al PD-L de la Camera
Deputa ilor întâlnirea dintre cei 6 reprezentan i ai p gubi ilor de cai cu SIDA i
grupul de parlamentari (senatori i deputa i) democrat-liberali din Comisia de
Agricultur . Ace tia au analizat situa ia care dureaz  din anul 2006. S-a pus în
discu ie Ordonan a de Guvern nr 42/2004, f cându-se urm toarele modific ri.

„b) persoanelor fizice sau juridice ale c ror animale, diagnosticate pozitiv, au
fost predate pentru sacrificare c tre unit ile de abatorizare, autorizate sanitar
veterinar, direct de c tre proprietarii acestora sau prin intermediari, persoane fizice
sau juridice, în cadrul programelor na ionale de eradicare a epizootiilor, de la data
aprob rii acestor programe, conform legisla iei în vigoare.”

Art II Prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activit ii sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor, cu modific rile
complet rile ulterioare, precum i cu modific rile aduse prin prezenta lege, se aplic
i pentru animalele diagnosticate pozitiv, preluate i predate pentru sacrificare în

uniot i de abatorizare autorizate sanitar veterinar, direct de c tre proprietarii
animalelor sau prin intermediari, persoane fizice sau juridice, începând cu anul
2004.”

În Maramure  sunt 464 de persoane care au dat animalele bolnave din
gospod rii pentru a fi  sacrificate i nu au mai fost desp gubite. O mare parte dintre

gubi i au r mas chiar i f  dou  animale.  Suma pe care o vor primi este de
aproximativ 900.000 de lei. Oamenii se întorc încrez tori din Bucure ti. „De ani de
zile încerc m s  ob inem ace ti bani, care ne revin de drept, dar suntem purta i de la
o u a la alta. Direc ia Agricol , Direc ia Sanitar Veterinar i Prefectura nu au f cut
decât s  ne mint i s  ne poarte pe drumuri. Domnul Man a f cut într-o s pt mân
cât nu au f cut al ii în 3 ani,”  a declarat unul dintre p gubi i.

Mâine, 25 septembrie 2008, la ora 9, va avea loc o întâlnire a pre edintelui
Consiliului jude ean Maramure  cu persoanele p gubite din jude ul nostru.

Purt tor de cuvânt,
Mirela Bodea


