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INFORMARE DE PRESA 

 

    Va informam, ca o delegatie LAPAR, a participat joi 31.05.a.c, la 

grupul de lucru de lucru, organizat la Guvernul Romaniei privind 

problemele ridicate in cadrul Conferintei LAPAR, din data de 23 mai a.c. 

 

Delegatia LAPAR a fost alcatuita din  domnii:  

-Laurentiu Baciu - presedinte,  

-Constantin Bazon - vicepresedinte, 

-Gheorghe Albu – vicepresedinte,  

- Ionica Nechifor - vicepresedinte. 

 

Din partea Guvernului au participat: 

- Prim-ministru Viorica Dancila; 

- Ministrul Agriculturii - Petre Daea; 

-Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării - Paul Stănescu; 

- Ministrul Mediului - Graţiela Gavrilescu; 

- Ministrul Afacerilor Interne - Carmen Dan; 

- Ministrul Finanţelor - Eugen Teodorovici; 

- Ministrul pentru Fonduri Europene - Rovana Plumb ; 

- Ministrul Transporturilor - Lucian Şova; 

 

Subiectele discutate au fost: 

- impozitarea arendei; 

- abuzurile ANAF, in special modul de desfasurare al controalelor; 

- impozitarea subventiei europene; 

- necesitatea unei amnistii fiscale pentru datoriile OUAI-urilor catre 

ANIF; 
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https://www.antena3.ro/politica/carmen-daniela-dan-biografie-cine-este-noul-ministru-propus-al-ministerului-de-interne-393849.html
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- deductibilitatea integrala a chetuielilor cu motorina fara limitarea cheltuielilor 

deductibile la valoarea a 78 l/ha; 

- amenzile pe care le primesc conducatorii de tractoare, solicitandu-se o derogare in 

asa fel incat, sa se poata conduce tractoarele indiferent de ce categorie de permis 

poseda conducatorul acestuia; 

- greutatea obtinerii unui permis categoria Tr; 

- stabilirea conditiilor de traversare a drumurilor publice cu utilajele agricole de la 

ferma spre camp; 

- eliminarea ITP –ului obligatoriu la tractoare ; 

- problemele intampinate de unii fermieri cu primarii, care refuza eliberarea 

adeverintelor necesare APIA; 

- stabilirea modului de lucru, intre fermierii pagubiti prin furturi si distrugeri cu 

agentii de politie locali. Pentru evitarea oricaror neintelegeri, Ministrul Afacerilor 

Interne a indrumat fermierii sa foloseasca cu incredere numarul unic 112 ori de cate 

ori se afla in situatia unui furt sau a unei distrugeri; 

- codul de bune practici agricole; 

- solicitare expresa privind nerestrictionarea pe timp de canicula a camioanelor ce 

transporta cereale;  

- modificarea Legii zilierilor in sensul simplificarii registrului de evidenta;  

- Legea vanzarii terenurilor agricole. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Despre 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 membra fondator OIPA.  
LAPAR este membra ELO, Asociaţia Europeană a Proprietarilor de Terenuri. 

 


