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Descriere foto:

Distracție maximă între doi ursuleți și un senator al României!
Marius Marinescu a fost la rezervația de la Zărnești unde 95 de urși au fost salvați de
la înﬁințarea Sanctuarului "Libearty". După cum bine știm, senatorul este un mare
iubitor de animale. După ce ursul de Sibiu a fost împușcat, Marius Marinescu și-a
exprimat revolta și a explicat că ursul ar ﬁ avut o altă soartă dacă ar ﬁ ajuns la
Zărnești.
După cum puteți vedea în video, senatorul nu a fost sfâșiat de urși, ci a fost primit cu
multă căldură și chef de joacă. Urșii au fost blânzi și foarte afectuoși, dovadă că le
place tare mult la Zărnești.

Ursuleții de la Zărnești au trăit o viață de coșmar, plină de abuzuri, în cuști minuscule
în comparație cu nevoia de spațiu a unui astfel de animal, prizonieri între gratii
ruginite și cu ciment sub tălpi, în loc de pământ și iarbă. Până să ajungă la rezervație,
unii nici nu știau cum e să se cațere într-un copac sau să se ascundă de soare în zilele
caniculare.
[citeste si]
Senatorul Marius Marinescu a fost vineri la rezervația de la Zărnești. Președintele de
onoare al Federației pentru Protectia Animalelor si Mediului (FPAM) a povestit pentru
DC News ce l-a surprins în vizita sa la urși.
"A fost nevoie să vină niște francezi în frunte cu Cristina Lapis ca să amenajeze acest
sanctuar al urșilor. Paradoxul este că această rezervație este mai cunoscută în
străinătate decât în România", a povestit senatorul care ne-a mai zis că în momentul
vizitei sale erau acolo doar străini și niciun român. Animalele sunt foarte blânde,

tratate frumos, dovadă că Marius Marinescu a fost lăsat să intre într-o cușcă și s-a jucat
cu urșii.
VEZI ȘI: EXCLUSIV PARADOX ROMÂNESC. LOCUL ÎN CARE DEMNITARII NOȘTRI NU AU CĂLCAT, IAR FRANCEZII STAU LA COADĂ

