HARBUZ - ATENTAT LA SĂNĂTATEA PUBLICĂ
Domnul deputat Liviu Harbuz a inițiat și coordonat, din punct de vedere politic,
elaborarea legii care a înființat în mod abuziv Registrul Electronic al Câinilor cu Stăpân, atribuit
Colegiului Medicilor Veterinari, adică exact în subordinea sa ca prim-vicepreședinte al acestui
ONG, luând practic din dreptul A.N.S.V.S.A., care deține obligatoriu și gratuit evidența
vaccinărilor la Direcţia de Sănătatea Animalelor - Serviciul Monitorizare şi Notificare Boli.
În esență, acțiunea domnului Harbuz are ca scop condiționarea vaccinării gratuite a
câinilor de înscrierea în registru (R.E.C.S.), ceea ce presupune plata unei taxe. Iar 75% din
populația săracă refuză plata suplimentară, așa că în 2015 au fost înregistrați/vaccinați doar
300.000 de câini, din care peste 200.000 înregistrați, castrați și exportați. România are cca 3
milioane de câini nevaccinați. A.N.S.V.S.A. declară faţă de institutia Friedrich Ebert Stiftung
cifra reală de cca. 5,2 milioane de câini în mediul rural (Cap.3-pag.9 - http://www.fes.ro/).
Amenzile exagerate, de cca. 5.000 lei, aplicate populației nu rezolvă acest abuz.
Inițierea premeditată a acestor acte, cu toate că a fost informat de către Codruț Feher
despre ilegalitatea lor, îl face vinovat, după opinia noastră, de comiterea infracţiunilor pedepsite
de Art. 352 C.P., alin. 1, 2, privind zădărnicirea combaterii bolilor, şi Art. 355 C.P., privind
răspândirea bolilor la animale sau plante.

Asociația R.E.A.D.C. Turda a dat în judecată Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) şi Colegiul Medicilor Veterinari (C.M.V.), și a cerut
anularea mai multor articole din Ordinul nr. 1 din 07.01.2014, care reglementează normele
privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân.
https://www.youtube.com/watch?v=PbdUWVUgh2M
În concluzie, stăpânii de câini care nu-și permit să plătească pentru implantarea
microcipului și înregistrare nu vor putea beneficia nici de vaccinul gratuit și obligatoriu pentru
câinii lor, astfel aplicându-li-se o formă de șantaj, în care dacă vor să obțină vaccinul
gratuit, trebuie să plătească aceste sume unei asociații unde Liviu Harbuz este primvicepreședinte. Plata acestor sume fiind necsare sa acopere creditul neperformant pentru
formarea R.E.C.S. Fac precizarea că vaccinul gratuit este tot pe bani publici, tocmai pentru a
încuraja vaccinarea antirabică, ca parte a acțiunilor de Sănătate Publică.
Protecția cetățenilor și protecția animalelor nu înseamna taxare și amendare.

