
Pre edintele Consiliului jude ean s-a întâlnit cu p gubi ii de cai bolnavi

Mircea Man s-a întâlnit ast zi cu o aproximativ 100 de persoane dintre cei care
au avut cai bolnavi de SIDA. De mai bine de 3 ani oamenii sunt purta i pe drumuri de
la o institu ie la alta pentru a fi desp gubi i. În urma interven iei pre edintelui
Consiliului jude ean Maramure  la Parlament, ei î i vor primi banii pe care îi a teapt
de atâta timp.

“Domnilor, a a cum v-am promis, lucrurile sunt in linie dreapt . Eu am aici legea
care a fost votat  deja în Parlament i care mai trebuie promulgat . Proiectul de
lege vine clar înspre desp gubire,” le-a spus Mircea Man p gubi ilor.

Legea a trecut prin vot direct la Camera Deputa ilor. Ea va fi promulgat  în 30
de zile, iar oamenii vor intra in drepturi. Pre edintele Consiliului jude ean i-a rugat

i completeze actele în a a fel încât s  nu apar  nicio gre eal  la dosar, pentru a nu
întâmpina alte probleme în luarea banilor. „În acest moment problema este rezolvat .
Acum nimeni nu mai poate da înapoi. V  lua i banii! Odat  promulgat  legea asta,
ea trebuie respectat , iar dumneavoastr  v  intra i în drepturi i pute i sta lini ti i,”a
mai declarat acesta.

„Eu sunt din comuna S cel. Mi-o luat caii. Mi-o zis c  dac  nu le dau caii, 40
de milioane îmi d  amend . Am predat caii, am r mas cu un mânz pe care l-am
omorât c  nu am avut ce sa fac cu el. i am r mas f  animale i f  bani de atâ ia
ani,” a declarat unul dintre p gubi i.

O parte dintre p gubi i sunt în proces cu statul din cauza c  nu i-au primit înc
sumele care li se cuvin. Pentru a nu pierde cheltuielile de judecat  ei s-au sf tuit s
continue procesul i s  nu-l opreasc .

Cei prezen i în sal  au semnat un tabel-memoriu care va fi trimis pre edintelui
Traian Basescu, cel care va semna în termen de o lun  modific rile legii. Tabelul a
fost întocmit pentru a-i ar ta Pre edintelui României situa ia în care se afl  peste 450
de maramure ni i faptul c  de mai mul i ani ei nu au primit altceva decât promisiuni.
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