Domnului Victor Viorel Ponta
Prim Ministru al Guvernului României
Domnule Prim Ministru,
Asociația Tasso e.V., cu sediul în Otto-Volger-Straße nr.15, cod 65843 Sulzbach
(Taunus), RFG, în urma nenumăratelor sesizări primite de la cetățeni și ONG-uri din
România, vă solicită prin intermediul biroului de presă, în mod expres, următoarele:
1. Prelungirea termenului pentru microciparea și înregistrarea animalelor de companie, cel
puțin până la data de 31 decembrie 2015;
Această solicitare vine în principal ca urmare a prevederilor legislației europene, care
stabilește ca termen pentru finalizarea acestei acțiuni data de 31 decembrie 2016.
În plus, normele de aplicare a Legii Nr. 258/2013 și HG Nr. 1059 sunt suspendate prin
Hotărârea Nr. 1982/20.06.2014 a Curții de Apel București, până la judecarea fondului. Fără
aceste norme, nu se poate aplica această lege, care pe lângă multe alte prevedere contradictorii
față de alte acte normative din domeniu, prevede și acest termen.
Ca ultim argument, costurile uriașe ale întregii operațiuni fac legea inaplicabilă, din
moment ce dificultățile financiare, încă mari în rândul unui important segment al populației,
nu permit acesteia să le suporte. Astfel, păturile mai puțin favorizate ale populației vor avea
de ales între costurile înregistrării și amendă, efectul imediat fiind abandonul masiv al
animalelor, ceea ce ar conduce inevitabil la creșterea numărului de câini fără stăpân,
constituind exact efectul invers urmărit de legiuitor, atât în litera cât și în spiritul legii. În
condițiile în care, în România, vaccinul antirabic este obligatoriu și gratuit pentru beneficiar,
costul acestuia, de 8 lei, fiind acoperit de la buget și din fonduri UE, în cadrul operațiunii de
înregistrare și microcipare, cetățeanul este obligat să suporte din buzunarul propriu
contravaloarea acestei operațiuni, dar la o sumă mult mai mare, impusă de veterinar.
Amenzile exagerate (5000 lei) pentru neînregistrare trebuie aplicate de la 01-01-2015!

2. Vaccinarea antirabică, necondiționată de microcipare și înregistrare, așa cum prevăd
actualele reglementări.
În situația în care rabia încă este prezentă în România, condiționarea vaccinării
antirabice de alte operațiuni poate fi considerată un atentat la viața și sănătatea oamenilor și a
animalelor, o astfel de condiționare neregăsindu-se în nicio altă legislație din lume.
Vaccinarea antirabică este OBLIGATORIE, cel puțin în UE, drept dovadă stând și alocarea de
fonduri europene pentru această operațiune. Factorii decizionali din Romania riscă să se
confrunte cu o epidemie de rabie și cu urmările acesteia.
Detalierea prezentei argumentări și alte puncte de vedere referitoare la presupusele
interese care stau în spatele reglementărilor care au permis nenumărate abuzuri, printre care și
favorizarea unor entități profesionale din banii contribuabililor, în detrimentul cetățenilor și
animalelor, urmează a se face la o dată ulterioară, în prezența mass media și a altor instituții
abilitate, cu atribuții în domeniu.

Ținând cont de argumentele expuse, vă solicităm să binevoiți a da curs cu celeritate
cererii noastre, având în vedere atât importanța majoră cât și urgența subiectului.
Data,
29.12.2014

