COMUNICAT
Ne este dat să retrăim o nouă isterie socială, ce tinde să se generalizeze, precum în
cazul precedentei epizootii generate de pericolul închipuitei pandemii de gripă aviară.
Atunci ministrul, supranumit „Irodul Găinilor”, a fost cel ce a dat tonul aberaţiilor
care au îngrozit populaţia României, cu urmări economice catastrofale pentru avicultura ce
începuse să se înfiripeze în ţara noastră. Până la urmă nu a păţit nimic, nici el şi nici armata
de subordonaţi obedienţi şi profitori fără scrupule pe seama falimentării crescătorilor de
păsări, persoane fizice şi societăţi specializate, şi a distrugerii temporare, cu bună ştiinţă, a
unei importante ramuri a economiei naţionale. Nici pentru faptul că şi-a bătut joc de buna
credinţă a gestionarilor fondurilor cinegetice.
Atunci, ca şi acum, am fost surprinşi de situaţie aproape nepregătiţi. Atunci, ca şi
acum probabil, nu s-au căutat şi nu s-au găsit nici un fel de vinovaţi, nici măcar cei evident
interesaţi economic sau de capital politic din situaţia nenorocită creată pentru ţară. Şi nici cei
vinovaţi de favorizarea extinderii bolii prin măsurile neprofesionale şi contraproductive luate,
de pe urma căreia mulţi dintre ei chiar au beneficiat financiar.
Îmi pun retoric întrebarea, pentru a înţelege situaţia actuală, care a fost rolul medicilor
veterinari atunci, în cunoaşterea, prevenirea şi combaterea problemei artificial şi interesat
create, întreţinută cu entuziasm o perioadă exagerat de lungă?
***
Departe de mine gândul de a considera epizootia actuală asemenea, adică o „furtună
trecătoare într-un pahar cu apă”. Cred că urmările scăpării virusului P.P.A. de sub control
vor fi cu mult mai grave pentru economia ţării şi liniştea socială, pe de-o parte, şi pentru
echilibrul ecologic, pe de altă parte. Vom trăi şi vom vedea!
***
Vreau să spun însă, şi pot să susţin cu vrafuri de intervenţii concrete transmise oficial
din partea A.G.V.P.S., că lăsarea posibilităţilor de pătrundere şi iminenta extindere a
virusului P.P.A. în România a fost sesizată, previzibilă şi/sau făcut cunoscută de cel puţin 3
ani. Că ignoranţii sau vinovaţii de neluarea măsurilor de prevenire a acestei situaţii, care
poate deveni catastrofală pentru crescătorii de porci şi gestionarii fondurilor cinegetice, pot fi
uşor identificaţi, la nivelul A.N.S.V.S.A., I.G.P.F., Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi
Pădurilor şi unor medici veterinari, inclusiv de liberă practică, care au mimat doar măsuri de
prevenire a epizootiei de P.P.A. şi a extinderii acestuia în România. Care nu au acceptat
dialogul cu specialiştii în cinegetică ai A.G.V.P.S., preferând să căpuşeze gestionarii
fondurilor cinegetice, sub presiunea şantajului şi ameninţării cu represalii stabilite, conform
regulilor subiective ale A.N.S.V.S.A., în interesul medicilor veterinari.
Lipsa de dialog deschis, constructiv şi eficient între medicii veterinari oficiali şi
specialiştii în cinegetică ai A.G.V.P.S., de fapt refuzul celor dintâi de a se consulta cu cei din
urmă, în aceste probleme adiacente activităţii cinegetice, a avut drept urmare dispunerea şi
luarea de măsuri contraindicate care au favorizat pătrunderea şi extinderea P.P.A. în
România. Mai ales în Delta Dunării, unde întreaga activitate cinegetică s-a desfăşurat, din
1

anul 2011 încoace, şi se desfăşoară în prezent cu încălcarea flagrantă şi sfidătoare a legii.
Asemenea măsuri contraindicate, cum ar fi oprirea vânătorii, au fost dispuse în zonele de
frontieră, iar acum şi în zona de vest a României (jud. Satu Mare).
Toate acestea în condiţiile în care vânătoarea a fost interzisă în mod abuziv, fără temei
legal, şi este categoric „soluţie” în stingerea mai rapidă a focarelor de boală, izolarea
acestora şi prevenirea extinderii bolii. Numai ignoranţii sau rău voitorii au putut şi pot
considera că vânătoarea, bine organizată, ar constitui o „problemă” în rezolvarea situaţiei.
Asemenea „specialistei” A.N.S.V.S.A., care nu a reuşit să traducă şi să înţeleagă corect
prevederile Directivei europene, transmise spre aplicare unitară în toate ţările cu astfel de
probleme.
***
În ceea ce ne priveşte, am încercat alertarea din timp a A.N.S.V.S.A., apoi, de curând
a Guvernului României şi M.A.D.R, supunând spre analiza acestora, un proiect de „Ghid de
acţiune pentru prevenirea, supravegherea şi combaterea P.P.A.”, pe care îl dorim urgent
finalizat, împreună, şi pus în aplicare neîntârziat. Am avut de asemenea, foarte recent, o
dezbatere importantă la nivelul conducerii A.N.S.V.S.A. şi, urmare a acesteia, am propus
imediat, un proiect de set de măsuri concrete şi coerente, care se impun a fi aplicate în focare,
de jur împrejurul acestora, pentru izolarea lor, şi în restul teritoriului, pentru prevenirea
extinderii P.P.A la mistreţi.
Am transmis proiectele lucrărilor în discuţie conducerilor M.A.D.R., A.N.S.V.S.A. şi
spre ştiinţa M.A.P., pentru definitivare, analiză şi trecere, împreună, la acţiune. Fiindcă orice
întârziere devine, de acum, riscantă. Ca de altfel şi orice dispoziţie contraindicată, dată local
din pură ignoranţă, deoarece ne este greu să mai acceptăm, la acest moment, reaua intenţie.
Considerăm că nu este prea târziu pentru a trece la acţiuni concertate (medicii
veterinari şi vânătorii), în scopul aplicării de măsuri pragmatice şi eficiente în mediul
sălbatic, în vederea prevenirii, supravegherii şi combaterii cu eficienţă a P.P.A.
De asemenea, credem că a sosit momentul stimulării tuturor celor implicaţi în această
muncă, mai ales de teren, după exemplul ţărilor europene care au trăit şi trăiesc situaţii
similare. Aceasta fiindcă, doar pe eforturi personale gratuite, în interes public, nu se poate
conta prea mult, precum în trecut.
***
Închei prin a reitera convingerea că printr-o colaborare raţională, echitabilă şi
responsabilă între medicii veterinari şi vânători, se poate ţine sub control epizootia şi se pot
diminua repercusiunile P.P.A. în mediul sălbatic, rezervor de virus, pe termen lung, pentru
mediul rural. Mă simt totuşi obligat să repet că această colaborare trebuie să fie raţională,
echitabilă şi responsabilă pentru a putea fi cu adevărat eficientă.
N. Şelaru
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