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Către:    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
În atenția:  Domnului Petre DAEA, Ministru 
 
Spre știință:  Grupurilor Parlamentare din Senatul României și din Camera Deputaților 

Doamnei Mary-Eugenia Pană, Președinte ACEBOP (Asociatia Crescatorilor si 
Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din România) 

 
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul postal 030163 
E-mail:relatii.publice@madr.ro 
 
Scrisoare deschisă cu privire la: Exportul cu animale vii din România către Qatar și Kuwait 
 
Bucuresti, 7 iulie 2018 
 
Stimate domnule Daea, 
 
Doresc să vă supun atenției o problemă uriașă și iminentă cu care România ar urma să se confrunte în perioada 
imediat următoare. Avem suspiciunea rezonabilă că Guvernul României urmează să fie abordat pentru a 
exporta animale vii în Qatar și Kuwait. Dorim să vă alertăm cu privire la potențialele consecințe care ar urma să 
decurgă dacă acest export va începe. 
 
Până de curând, Kuwait și Qatar au important ovine din Australia pe termen lung. Marii importatori din aceste 
țări, Kuwait Livestock Transport și Trading (KLTT este cunoscută pe plan local sub numele de ”Al Mawashi”) 
dețin mai multe vapoare pentru transportul animalelor și transport ovine spre Orientul Mijlociu. Statisticile 
oficiale arată că peste 1,5 milioane de oi din Australia au pierit pe vapoarele KLTT. În luna aprilie, am publicat în 
Australia, filmări cu suferința animalelor exportate de KLTT pe Awassi Express, unul dintre vapoarele închiriate 
de companie. Filmările acoperă 5 transporturi în care au pierit 4000 de oi. În unul dintre transporturi au murit 
chiar și 2500 de oi care practic s-au copt de vii în condițiile insuportabile de căldură și umiditate extreme din 
Quatar (temperaturile pot ajunge vara până la 56˚C la umbra). 
 
Filmările au făcut imediat înconjurul lumii, iar în Australia s-a creat un val de revolte care continua și în prezent. 
Politicienii au cerut la unison încetarea exportului cu oi. Este nevoie de două noi legi înainte ca Parlamentul 
Australian să oprească exportul cu animale vii din cauza suferinței inevitabile a animalelor la bordul vapoarelor. 
 
La următorul link puteți acesa filmările, fotografiile, briefingul și comunicatul de presă de la data lansării 
investigației: http://animalsaustralia-media.org/uploads/live-sheep-export/ 
 
Până la adoptarea unei decizii politice, în prezent nu mai pleacă nicio navă din Australia din cauza restricțiilor 
impuse pe timpul verii din Orientul Mijlociu și al riscului iminent ca oile să moară din cauza căldurii. 
 
În acest context, este de așteptat că Widnam Foods și KLTT (importatori din Qatar) vor căuta să importe oi din 
alte țări , mizând pe faptul că acestea nu cunosc consecințele asupra bunăstării animalelor, mai ales ăe durata 
verii din Orientul Mijlociu. Avem indicii serioase că România este principala țară care va fi curtată de Qatar în 
cel mai scurt timp. 
 
Domnule Daea, în Kuwait temperatura medie în lunile iulie – august este de 46˚C la umbra, iar în anul 2016 s-a 
înregistrat chiar și 56˚C. Condițiile indurate de animale pe vapoare și în centrele de creștere înainte de 
abatorizare sunt insuportabile. 
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În plus, organizația noastră a documentat în ultimii 15 ani condițiile barbare de abatorizare din Kuwait și Qatar. 
Companiile din aceste țări doresc să importe oi vii deoarece obțin beneficii financiare de pe urma procesării 
acestor animale – beneficia economice care se pierd în țara de origine a animalelor. 
 
Aceste companii vor căuta un număr mai mare de animale pentru Festivalul Sacrificiului (21 august), o perioadă 
de vârf pentru suferința animalelor când acestea sunt ucise brutal de indivizi nechipați și fără experiență în 
abatorizare. Vă reamintim că în urmă cu 2 ani, o delegație din Qatar a vizitat România pentru a cumpăra oi în 
viu, dar și carcase. Din informațiile pe care le avem, comerțul nu a fost demarat, însă cu certitudine, exportul de 
carcase anulează suferința inutilă pe vapoare și în țara de import și aduce deopotrivă avantaje economice 
României. 
 
Dacă veți fi abordat de guvernele Kuwait și Qatar sau de reprezentanții KLTT sau Widam Foods, atunci vă solicit 
ferm să nu aprobați exportul de animale vii din România. Suferința animalelor din Australia pe vapoarele care 
navighează cu destinația Golful Persic a făcut înconjurul lumii și a făcut de rușine țările implicate. România nu 
trebuie să îndure o reputație similară și suntem convinși că nici românii nu vor tolera o astfel de suferință 
inutilă a animalelor născute și crescute sub grija fermierilor din România. 
 
Cu deosebită stimă, 
 
Gabriel PĂUN 
EU Director 

Email: gabriel.paun@animalsinternational.org 
Phone: +43 664 1850717 
www.AnimalsInternational.org 
 
 
   

 
Animale din Australia care mor pe vaporul Awassi Express la sosirea în Golful Persic 
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