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Obiectul interpelării: Ardeți munca țăranului din cauza incompetenței la vârful ANSVSA
       
                                                       Doamna prim-ministru,

     Pesta porcină face ravagii în România, iar ritmul de propagare a virusului lasă să se înțeleagă că autoritățile nu au făcut mari eforturi pentru izolarea din timp a focarelor. Asta deși CE a avertizat despre pericolul răspândirii virusului încă de acum un an și jumătate. Conducerea ANSVSA, autoritate aflată în subordinea premierului, a dat dovadă de indolență și nepricepere. În 24 mai 2017, președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, spunea pe FB, citez, „România este o țară liberă de pestă porcină”. La o zi, același anunț era făcut de către Geronimo Brănescu, directorul ANSVSA. 

Ori cei doi s-au mințit singuri, din neștiință, ori au făcut-o intenționat, lucru extrem de grav, care-i face răspunzători de dezastrul creat ulterior. La 2 luni și 7 zile de la declarația lui Dragnea și Brănescu, se confirmă primul caz de pestă porcină la periferia orașului Satu-Mare. În următoarele 5 luni, crește numărul de cazuri confirmate în gospodării și ferme mici din județele Satu Mare și Sălaj. Ce face ANSVSA? Relaxează măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Azi vorbim de peste 600 de focare de pestă porcină și sacrificare a peste 300.000 de porci. A fost lichidată a doua mare fermă din Europa de creștere a suinelor. Mă întreb dacă uciderea porcilor din sute de gospodării și zeci de ferme e singura atribuție a ANSVSA și a Guvernului!? 

Impactul economic și social este unul devastator. Este inadmisibil ca investiţiile efectuate în sectorul de creştere şi îngrăşare a porcului din România să fie împinse în pragul falimentului de modul defectuos în care este gestionată această situaţie de criză. Aproape 50% din piața autohtonă a cărnii de porc, acoperită de fermele românești, este compromisă. România va fi nevoită să crească importurile, care sunt calitativ, în cele mai multe cazuri, sub calitatea producției autohtone. O întreb pe doamna prim-ministru dacă asta s-a urmărit, transformarea României într-o piață de desfacere a cărnii de porc din complexele europene!? Ați dus cetățenii care au unu-doi porci în bătătură la disperare. Am fost în ultimele două săptămâni în peste 18 primării din Maramureș. Marea majoritate a acestora sunt la limita cu județele Satu-Mare și Sălaj, acolo unde există focare. Singurele măsuri care s-au luat a fost distribuirea de afișe cu informații despre pesta porcină. Și asta doar în unele primării. Afișele s-au lipit pe un geam al instituției și cam la asta s-a rezumat „instruirea”.

Raportul de audit al CE, efectuat anul trecut în perioada 25 ianuarie - 2 februarie, a reliefat faptul că gestionarea populaţiei de porci mistreţi şi biosecuritatea din exploataţiile nonprofesionale nu este aplicată de către România. ANSVSA împreună cu Ministerul Mediului, Ministerul de Interne şi Ministerul Apelor, nu au luat măsurile necesare pentru uciderea mistreţilor precum şi inventarierea exactă a porcilor din cadrul gospodăriilor individuale. Faptul că în prima jumătate a anului 2018 nu a existat inventarierea porcilor din gospodăriile populaţiei, face ca mişcarea animalelor să nu poată fi controlată, fapt ce a condus și conduce la propagarea bolii.

Vă rog să-mi răspundeți, doamna prim-ministru, dacă Guvernul a estimat o cifră a numărului de animale care trebuie sacrificate până la finalul anului și care este valoarea pagubelor. De asemenea, aștept o prezentare a măsurilor luate de ANSVSA în privința stopării propagării virusului din momentul descoperirii primului caz în Județul Satu Mare și până în prezent. Ce sume au fost alocate de Guvern ca despăgubiri până la această oră și din ce fonduri au fost plătite? Vă rog să-mi detaliați în baza căror elemente se calculează valoarea despăgubirii, cine monitorizează aceste caracteristici tehnice și la ce moment se raportează stabilirea valorii despăgubirii? Tot legat de acest aspect, vă rog să-mi precizați dacă se face distincție în calculul despăgubirilor între crescătorii individuali și ferme?

    Vă rugăm să ne trimiteți atât un răspuns pe mail, la adresa vlad.durus@cdep.ro, cât și în scris, pe adresa: 
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Bucureşti 
În atenția domnului deputat Vlad Emanuel Duruș
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