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Irimescu: Am spus numele firmei Brădet în cazul infestării cu E-coli ca să evit
să mai moară nişte copii

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat, joi, că a făcut public numele
producătorului de lactate Brădet pentru a evita moartea altor copii, în condiŃiile
în care respectiva firmă nu retrăsese de pe piaŃă lotul de brânză infestată cu
bacteria E-coli, aşa cum cere legislaŃia europeană.

“Există o legislaŃie europeană foarte clară care spune că în momentul în care
s-a depistat un lot cu probleme pentru sănătate şi au fost copii morŃi din cauza
Escherichia-coli, ai obligaŃia tu, ca firmă, să retragi de pe piaŃă acest produs.
Eu n-am nimic cu firma Brădet, Doamne fereşte!. Dar, dacă ai găsit un lot de
brânză cu 20 de kilograme contaminat, era obligaŃia lui să şi-o retragă de pe
piaŃă. N-a făcut-o. Atunci eu, ca să evit să mai moară nişte copii, am ieşit şi
am spus numele firmei. Numele firmei nu se spune decât în asemenea cazuri.
Deci el era obligat, nu eu. Eu niciodată nu am afirmat că el a omorât lumea,
Doamne fereşte!, dar asta este legislaŃia Uniunii Europene”, a spus Irimescu.

El a fost prezent la conferinŃa “AbsorbŃia finanŃărilor europene — şansă de
modernizare pentru România”, organizată de ziarul Bursa, şi a răspuns astfel
unei interpelări din sală cu privire la faptul că făcut public numele firmei în
produsele căreia a fost găsită bacteria E-coli.

Pe 29 februarie, într-o cantitate de brânză proaspătă de vacă produsă de
societatea Lactate Brădet a fost depistată bacteria E-coli.

“În urma analizelor de laborator, inspectorii veterinari au găsit E-coli în
probele de brânză de la Lactate Brădet din Curtea de Argeş, care
comercializează şi produse tradiŃionale. Este vorba despre o cantitate de 20
de kilograme de brânză proaspătă de vaci”, declara atunci ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu.

***

Irimescu: La miere vreau să fac ceea ce este corect

Practica prin care apicultorii oferă zahăr albinelor înseamnă falsificarea mierii,
iar autorităŃile trebuie să ia măsuri pentru a scoate de pe piaŃă aceste falsuri,
în condiŃiile în care, conform unei maxime, scopul unui Guvern este să facă
ce este bine pentru popor, nu ceea ce vrea poporul, a declarat, joi, ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu.

“La miere, vreau să fac ceea ce este corect. O maximă spune că Guvernul
trebuie să facă ce este bine pentru popor, nu ce vrea poporul. Deci în acest
sens procedez. Au fost discuŃii foarte mari despre miere şi despre metodele
de falsificare. Apicultorul pune zahăr în stup, albina procesează zahărul şi
face miere şi este miere procesată de albine. Existe metode de depistare a



acestor falsificări. AutorităŃile statului trebuie să facă determinări cât mai
multe, să reuşească să scoată de pe piaŃă aceste falsuri. Au fost discuŃii şi
încercăm să îndreptăm lucrurile. Au fost dezbateri în Consiliul miniştrilor
agriculturii de la Bruxelles pe această temă. Să nu vă spun că 30% din uleiul
de măsline este falsificat. Sunt oameni care încearcă să câştige bani din
această practică”, a spus Irimescu, la conferinŃa “AbsorbŃia finanŃărilor
europene — şansă de modernizare pentru România”, organizată de ziarul
Bursa.

El a adăugat că Ministerul Agriculturii pregăteşte un ajutor financiar pentru
apicultori în perioada următoare, fără a detalia însă despre ce este vorba.

***

Achim Irimescu: România riscă să piardă anual în jur de 80 de milioane de
euro pe subvenŃii europene din cauza Brexit

România riscă să piardă anual în jur de 80 de milioane de euro pe subvenŃii
europene din cauza Brexit, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Achim
Irimescu, într-o conferinŃă de presă.

“Un prim calcul indică faptul că Marea Britanie contribuie anual cu 13 miliarde
de euro la bugetul european, care în acest an este format din credite de
angajament şi credite de plată. Creditele de angajament sunt 144 miliarde de
euro la bugetul european şi putem face un calcul ce înseamnă retragerea a
13 miliarde de euro. Am verificat cu colegii de la Bruxelles şi ar afecta cu circa
2-3 procente bugetul european pentru România”, a precizat ministrul
Agriculturii.

În opinia acestuia, reducerea nu se va aplica uniform şi în mod sigur vor fi
negocieri, însă din primele calcule reiese că România ar putea pierde anual
circa 80 de milioane de euro.

“Nu este sigur că se va aplica uniform (reducerea n.r.) pentru că nu uitaŃi că
Dacian Cioloş a făcut un obiectiv din mandatul său de comisar pe agricultură:
să reducă decalajul pe plăŃi directe la nivel european. Aşa s-a şi întâmplat.
România, Polonia, Portugalia şi Ńările baltice au primit o suplimentare, iar banii
au fost tăiaŃi din plăŃile directe de la nemŃi, de la francezi şi de la alte state
membre şi s-au adăugat la bugetul naŃional al României. Acum, nu pot să vă
spun exact, vor fi negocieri rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar există un
risc ca România să piardă anual până la 80 de milioane de euro”, a subliniat
şeful de la MADR.

***



Dan Barna (MFE): Procedurile pentru accesarea fondurilor europene sunt din
ce în ce mai stufoase

Procedurile emise de Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor
europene sunt din ce în ce mai stufoase de la un interval de finanŃare la altul,
deşi beneficiarii se aşteaptă la simplificarea lor, a declarat, joi, Ilie Dan Barna,
secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

“Simplificarea pe noul interval de finanŃare 2014-2020, pe care toată lumea şi-
o doreşte, (…) este o himeră. Fiecare nou interval de finanŃare a venit dinspre
Comisie cu proceduri birocratice mult mai complexe şi mai consistente”, a
spus secretarul de stat, prezent la conferinŃa “AbsorbŃia finanŃărilor europene
— şansă de modernizare pentru România”, organizată de ziarul Bursa,

El a arătat că, în intervalul de finanŃare actual, 2014-2020, procedurile sunt
mult mai stufoase decât au fost în intervalul anterior, 2007-2013.

“În momentul de faŃă, la Comisie se lucrează pe un mecanism de costuri
simplificate. Am transmis reprezentanŃilor Comisiei că aşteptările în piaŃă ale
beneficiarilor de finanŃări în ceea ce priveşte simplificarea sunt unele foarte
mari. Privirea spre Comisie este ca spre un Sfânt Graal, care ar trebui să vină
acum să explice ce înseamnă aceste costuri simplificate din punctul lor de
vedere”, a continuat Barna.

Oficialul a transmis beneficiarilor de fonduri europene să nu se aştepte ca
autorităŃile de la Bruxelles să simplifice lucrurile peste noapte.

“În spate, mecanismul a devenit şi devine zi de zi atât de stufos, încât
simplificarea, mie, personal, acum, mi se pare un slogan frumos. Vă spun
asta cu francheŃe, să nu vă aşteptaŃi la lucrurile să devină peste noapte foarte
simple. Nu au cum să fie”, a adăugat Barna.


