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Presedentia Romaniei
Domnului Traian Basescu
Presedintele Romaniei

Guvernului Romaniei
Domnului Mihai Razvan Ungureanu
Prim – Ministru

Conferinta Nationala a Agricultorilor desfasurata in ziua de 20
martie a.c. la sala “C.A. Rosetti” a Palatului Parlamentului, in prezenta a
600 participanti – membrii reprezentativi ai LAPAR din toate zonele
agricole ale tarii - si a 100 invitati, s-a dorit a fi un dialog organizat,
institutionalizat prin aceasta forma de manifestare, intre reprezentantii legali
ai agricultorilor si conducerile celor mai responsabile institutii ale statului
roman.
Conferinta Nationala a Agricultorilor a fost o manifestare jubiliara –
10 ani de activitate a LAPAR in slujba agriculturii si a agricultorilor romani.
In mod inexplicabil nu ati dat curs invitatie facute, mai ales ca
fixarea datei Conferintei s-a facut la solicitarea domnului Presedinte al
Romaniei, Traian Basescu.
Aceasta forma de dialog a fost preferata Ligii Asociatiilor
Producatorilor Agricoli din Romania, organizatoarea acestei manifestatii
considerand-o civilizata si eficienta si prin participarea dumneavoastra,
pentru a da posibilitate inaltelor institutii pe care le reprezentati sa se
informeze direct de la sursa cu problemele majore din agricultura cu care se
confrunta agricultorii romani. Deasemenea, se puteau constata, din luarile
de cuvant ale participantilor, directiile gresite pe care sunt nevoiti sa le
parcurga agricultorii romani, dar si propuneri concrete si directii clare de
corectare a politicilor agricole paguboase.
Nici un reprezentant al celor mai importante institutii ale Statului
Roman decidente in orientarea agriculturii Romaniei in corelatie cu Politica
Agricola Comuna pentru perioada 2014-2020, nu a fost prezent la

dezbaterea civilizata si utila a acestor probleme, in cadrul Conferintei Nationale

a

Agricultorilor in editia jubiliara a 10 ani de activitate a LAPAR.
Acelasi dezinteres si dispret total afisat pentru agricultura l-au adoptat si ministrii
agriculturii, finantelor, mediului, transportului si economiei invitati ca si Excelentele
Voastre.
Refuzul nemotivat al Dumneavoastra a fost un mesaj dur, o palma nemeritata
adresata stradaniei organizatorilor de a organiza o dezbatere profesionala dar si celor
prezenti cat si intregii mase a agricultorilor romani.
Solicitam de urgenta o intalnire de lucru cu Dumneavoastra, cu rugamintea de a
participa si cei cinci ministrii invitati la Conferinta, in care sa va prezentam si sa
dezbatem probleme grave si deosebite din agricultura cu care se confrunta agricultorii
romani, si impreuna sa stabilim obiective principale de care sa se tina cont pentru a se
dezvolta si in Romania o agricultura performanta, eficienta, conforma cu cerintele din
U.E. care sa-si adauge aportul mai substantial in cresterea P.I.B.-ului si in general al
nivelului de trai pentru cetatenii romani.
Atasam si Rezolutia Conferintei Nationale a Agricultorilor adoptata in
unanimitate de cei prezenti.
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