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Către DSVSA Brăila
Domnule Director,
Având în vedere adresa DSVSA Brăila cu nr.14871/20.11.2017, care v-a creat falsa
impresie că toţi reprezentanţii protecţiei animalelor sunt proşti, vă informăm că poate
aveţi dreptate cu privire la cât de „proşti” suntem dar nu suntem sclavii unui sistem
bolnav.
În acest sens, ştiind că nu aţi făcut, dealungul anilor, decât să ignoraţi legile şi să fiţi
părtaşi la comiterea de ilegalităţi, acţionând împotriva bunăstării şi protecţiei animalelor,
pe ascuns, netransparent formulăm prezentele critici:
1. „colectarea şi transportul cadavrelor câinilor de pe domeniul public de către operatorii
serviciului de gestionare al câinilor „fără stăpân” NU este permisă conform
dispoziţiilor legale privind această activitate. Art.9 din OUG155/2001 republicată
nu prevede faptul că serviciile de gestionare a câinilor ar putea colecta cadavre de
animale de pe domeniul public, ci include fapta „folosirii” „cadavrelor câinilor
eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi” pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne,
făină proteică şi de alte produse, în sfera infracţională (închisoare de la 1 an la 3
ani): „Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi
incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se
folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte
produse”
2. Anexa 1 lit.E alin.2 vorbeşte despre VEHICULE, respectiv „Vehiculele trebuie sa
ofere câinilor siguranţa, securitate, protecţie impotriva intemperiilor naturii şi aerisire
adecvată. Fiecare caine trebuie sa aibă o cusca separată. Trebuie sa existe o cusca
separată pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi” şi nu despre altceva;
3. Art.38 alin.1 şi 2 nu au legătură cu „colectarea şi transportul cadavrelor de câini
de pe domeniul public” de către serviciul de gestionare a câinilor, ci instituie reguli
interne în concordanţă cu legislaţia internaţională în domeniu:
„(1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de
pe străzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de
origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele
de origine animală) şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi
evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de
origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) Fiecare adăpost de câini trebuie să aibă încheiat un contract cu o unitate de
ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să deţină
instalaţii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 1.069/2009.”
În ceea ce priveşte „operatorul” competent în materie (de a strânge cadavrele de
animale de pe domeniul public sau de la populaţie) acesta este prevăzut la art.4
alin.4 din Legea 101/2006 republicată respectiv „Activităţile prevăzute la art. 2
alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional,
se prestează de către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de
colectare şi transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea
producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de către
autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către asociaţia de
dezvoltare intercomunitară, după caz.”
Noi nu v-am întrebat cu se face operaţiunea de capturare cu tranchilizante, ci v-am
sesizat că permanent capturarea se face numai cu arma cu tranchilizante fără
prezenţa medicului veterinare.
Nu v-am întrebat cum se „înregistrează/autorizează mijloacele de transport animale
vii „ atâta lucru mai ştim şi noi, ci am solicitat „Documentul privind
înregistrarea/autorizarea mijlocului de transport deşeuri de origine animală utilizat
la ecarisarea teritoriului” de către serviciul de gestionare a câinilor din cadrul
SUPAGL Brăila;
Referitor la situaţia „numărului de cadavre de câini colectate de pe domeniul
public” verificarea este în sarcina DSVSA Brăila având în vedere „neînregistrarea
tuturor câinilor din adăpostul Unirea, mortalitatea survenită ca urmare a
tranchilizării necorespunzătoare a câinilor capturaţi, deces survenit în mijlocul de
transport ca urmare a sufocării animalelor tranchilizate de către alte animale aflate
în cuşcă inconştiente, etc. Acest subiect ar trebui să nu va lase să dormiţi noaptea,
să aveţi coşmaruri, având în vedere că „de asta sunteţi plătiţi în aceste funcţii”
Răspunsul parvenit demonstrează slaba pregătire a juriştilor şi inspectorilor
DSVSA Brăila sau reaua credinţă în a respecta legislaţia şi atribuţiile de serviciu
cu privire la bunăstarea şi protecţia animalelor de către aceştia.
Fapt pentru care vă solicităm să reveniţi asupra răspunsului.
Nu ne-am, propus să facem corespondenţă la nivel de instituţii sau să vă „oprim”
de la alte activităţi benefice.

Preşedinte
Mircea Şerbănoiu

