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COMUNICAT DE PRESA LAPAR

Cea mai importanta stire a zilei de 12 octombrie 2017 este decizia
Comisiei Europene, de a elabora orientări menite sa ajute statele
membre să protejeze terenurile agricole de amenințări, cum ar fi
speculațiile excesive de prețuri și concentrarea proprietății.
De asemenea, statele membre ale UE au dreptul de a limita vânzările
de terenuri agricole pentru a conserva comunitățile agricole și pentru a
promova agricultura durabilă, in mod evident cu respectarea normelor
privind libera circulație a capitalurilor.
Dat fiind faptul ca in jurisprudenta Curții de Justiție a Uniunii
Europene au aparut decizii care fac distinctie intre limitari si
discriminari cu privire la dreptul de a cumpara si vinde terenuri
agricole, Comisia Europeana si-a actualizat viziunea asupra acestui
subiect, dovada stand elaborarea orientarilor al caror continut urmeaza
a fi adus la cunostinta publicului larg.
Aceasta decizie a Comisiei Europene vine parca ca o recunoastere a
eforturilor LAPAR si a liderului saua, Laurentiu Baciu, privind
vanzarea terenurilor. Sunt binecunoscute interventiile LAPAR cu
privire la acest subiect fierbinte, initiativele legislative incepute de mai
bine de 4 ani care pana la aceasta data au fost ,,blocate'' motivat de
existenta restrictiilor impuse de legislatia europeana.
Aceasta decizie a Comisie Europene este extrem de valoroasa pentru
fermierii romani, dand posibilitatea LAPAR sa isi concretizeze
eforturile depuse de atatia ani in ceea ce priveste vanzarea terenurilor
agricole in Romania.
LAPAR

Despe LAPAR
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) este o federaţie
naţională, înfiinţată în anul 2001 în scopul de a apara interesele producătorilor
agricoli, stabilite prin hotărâri proprii şi ale organizaţiilor profesionale componente,
în relaţiile cu organele administraţiei centrale, cu alte asociaţii şi federaţii, interne şi
internationale, gestionare de politici şi programe pentru agricultură, fonduri
destinate activitătii din agricultură şi alte asemenea. Este formată din Asociaţii ale
Producătorilor Agricoli (APA) şi societăţii comerciale care exploatează teren
agricol. LAPAR este membru fondator OIPA.
LAPAR este membra ELO, Asociaţia Europeană a Proprietarilor de Terenuri.

