
 

 

 

 

 București, 8 septembrie 2020 

 

 

DISCURS Presedinte LAPAR 

cu prilejul Pria Agriculture&Gala Fermierilor din România 
 

 

 
Doamnelor și domnilor, 

Stimați invitați 

 

 

Vă vorbesc în calitate de președinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor 

Agricoli din România – LAPAR federație națională, înființată în anul 2001 cu 

scopul de a apăra interesele producătorilor agricoli, stabilite prin hotărâri proprii și 

ale organizațiilor profesionale componente, LAPAR este membru fondator al 

Organizației Interprofesionale pe Produs ”Cereale, Oleaginoase și Produse 

Derivate” – OIPCOPD, organizație recunoscută de Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

Afirm, cu dovezi adunate în ani de activitate și rezultate notabile în spate, că 

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România- LAPAR este cea mai 

puternică organizație profesională din sectorul vegetal la nivel național. Asta ne 

responsabilizează și ne îndeamnă să căutăm mai multe căi de acțiune pentru 

rezolvarea numeroaselor probleme care există încă, din păcate, în agricultura din 

România. 

Eu, Nicu Vasile, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din 

România - LAPAR, vreau și mă lupt pentru a dezvolta în România un spirit de 

echipă și de unitate națională și europeană. Fermierii știu foarte bine să facă 

agricultură, dar nu sunt îndeajuns acțiunile și bunele rezultate la nivel individual, 

este nevoie cu adevărat să fim uniți și să acționăm după principii și interese 

comune. Vă rog să nu considerați aceste declarații simple vorbe lansate în spațiul 

public, ci un îndemn sincer și imperios necesar în aceste vremuri. Și iată și 

dovezile care arată că eu, Nicu Vasile, cred în această unitate a fermierilor, 

indiferent de mărimea exploatației – în 6 luni de când conduc Liga Asociațiilor 

Producătorilor Agricoli din România - LAPAR am inițiat și pus la punct mai multe 

colaborări; am avut numeroase întâlniri cu colegii mei și am incheiat câteva 

acorduri de cooperare, acțiuni în comun și dezvoltare de strategii nationale. 



 

 

 

 

Astfel, în data de 20 februarie, împreună cu colegii de la Federația Națională 

PRO AGRO am pus la punct și parafat primul pact din ultimii 30 de ani între două 

organizații profesionale, pentru a dezvolta industria conexă în România, sub 

denumirea de: 

 ”Pactul pentru Agricultură și Progres”. 

Și nu ne-am oprit la acest nivel, pentru că știm că este nevoie cu adevărat de 

toți fermierii pentru a avea rezultate în favoarea agriculturii și a economiei 

regionale, avem nevoie de stabilitate.  

În data de 3 martie, încă două puternice organizații profesionale – APPR și 

UNCSV, au decis să vină alături de noi, astfel creionându-se cea mai mare 

organizație profesională post-decembristă din România și care acum înseamnă 

”Alianța pentru Agricultură și Cooperare”. 
Vă spun toate acestea în calitate de președinte al Ligii Asociațiilor 

Producătorilor Agricoli din România, dar toate aceste lucruri le-am realizat cu 

sprijinul colegilor mei, atât cei din cadrul LAPAR, cât și cei din celelalte 

organizații profesionale care au înțeles că fără unitate nu putem realiza performanță 

economică, lucru care nu vine peste noapte. Prin aceste acțiuni de unificare a 

intereselor și acțiunilor fermierilor încercăm, și reușim spun eu, să schimbăm 

situația într-un domeniu în care nimeni nu discută aplicat despre productivitate și 

performanță economică și în care, din păcate, interesul individual primează în fața 

interesului național sau regional. 

Acțiunile mai mult decât necesare de unire a fermierilor nu sunt însă singura 

mea preocupare în încercarea de a rezolva cât mai multe dintre problemele care ne 

sunt piedici la ora actuală. Am atras atenția public asupra unei stări de fapt care 

aduce mari deservicii agriculturii naționale și duce direct la scăderea 

competitivității exploatațiilor agricole din România. Este vorba despre excesiva 

fărâmițare a terenurilor lucrate de fermieri, situație care nu permite aplicarea 

unei tehnologii pentru mărirea productivității muncii, utilizarea de produse 

fitosanitare în cantități mai reduse și implicit consumuri mai mici de combustibili - 

discutăm despre reducerea emisiilor de carbon și de diminuarea folosirii 

pesticidelor, acestea fiind dorințe și obiective ale Uniunii Europene. 

LAPAR a venit cu unele propuneri care ar putea rezolva, măcar în parte, 

această problemă, cu precizarea clară că acest demers se vrea începutul unei 

dezbateri publice naționale, fără ca propunerea să fie gândită a afecta existența și 

situația fermelor mici și mijlocii din România. Concret, Liga Asociațiilor 

Producătorilor Agricoli din România propune o nouă metodă de comasare a 

terenurilor agricole, cu respectarea dreptului de proprietate și folosință. Asta 

înseamnă că fermierul care are o suprafață însemnată într-un loc sau altul, dar 



 

 

 

 

există multe proprietăți de mici dimensiuni în zona sa, poate să pună la dispoziție 

micilor fermieri sau proprietarilor de suprafețe mai mici, un teren la marginea 

exploatației sale, cat mai aproape de ei (în suprafață echivalentă și de aceeași 

calitate a solului). Prin acest schimb de terenuri nu ar fi afectat dreptul la 

proprietate, dar ar avea loc comasarea terenurilor, ceea ce ar permite exploatarea 

agricolă în condiții de maximă eficiență. Existența la această oră a multor mici 

proprietăți ”intercalate” între suprafețe agricole mari face imposibilă lucrarea 

pământului fără costuri suplimentare, generate de consumul de combustibil, de 

îngrășăminte și substanțe fitosanitare, dar si o încarcare și folosire incorecta pe 

unitatea de suprafață a tehnicii agricole.  De asemenea, apare și problema 

imposibilității construirii unui sistem de irigații sau a perdelelor forestiere 

(mai mult decât necesar în condițiile schimbărilor climatice), pentru că acest lucru 

ar presupune eventuala intrare a fermierului pe proprietăți care nu îi aparțin.  

Azi în Romania cele mai multe procese civile si penale pe rol sunt pe Fond 

Funciar! De aceea LAPAR consideră că un nou sistem de comasare a terenurilor, 

prin schimburi punctuale între proprietari, ar rezolva una dintre multele probleme 

ale agriculturii din România. 

De asemenea, căutăm soluții la provocările pe care le ridică viitoarea 

Politică Agricolă Comună și Pactul Ecologic European. Strategia ”From 

Farm to Fork” (De la fermă la furculiță) şi strategia pentru biodiversitate 

pentru 2030 aduc reguli noi în privința substanțelor ajutătoare folosite în 

agricultură, reguli care ar urma să fie valabile pe tot teritoriul comunitar fără o 

adaptare la condițiile specifice din fiecare țară. Nici măcar un singur fermier din 

România nu își dorește să folosească mai multe pesticide sau îngrășăminte sintetice 

decât are nevoie pământul sau planta de cultura, dorim sa vorbim cât mai mult de 

doze optime economic în Agricultura Romaneasca prin dezvoltarea unei cercetări 

aplicative. Dar noi știm că avem nevoie în continuare de astfel de substanțe pentru 

că asta cere pământul pe care îl lucrăm și numai folosindu-le în cantități corecte și 

precise putem vorbi de o oarecare profitabilitate. Intențiile ecologice ale Uniunii 

Europene sunt lăudabile și de apreciat, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim 

afectați noi fermierii, cei care zeci și zeci de ani am dat cetățenilor europeni 

mâncare ecologica suficientă, de foarte bună calitate și la prețuri accesibile. 

Aș vrea să mai amintesc rapid o problemă pe care noi, fermierii din 

România, ne-o dorim rezolvată cât mai repede - convergența plăților directe. 

Acest lucru este esențial pentru agricultura din România pentru că suntem cu toții 

jucători în aceeași piață unică. Știm cu toții că în România valoarea plăților 

directe este net inferioară mediei din Uniunea Europeană, deși toți ne batem să 

vindem în această piață. Dar suntem în dezavantaj, ținând cont și de puținul timp 



 

 

 

 

pe care l-am avut, noi fermierii români, să ne punem la punct exploatațiile agricole 

la standarde europene. De aceea, consider că este normal și necesar ca toți fermierii 

din Uniunea Europeană să plece de pe aceeași poziție atunci când ne pregătim de 

acerba competiție din domeniu. 

 

Doamnelor și domnilor, știm cel puțin din declarații, date și estimări oficiale, 

că România poate asigura mâncare pentru 80 de milioane de suflete și asta fără 

probleme, doar că noi nu putem garanta mâncare celor 15 milioane de români cat 

am mai rămas prin țară. Importăm alimente, și o spun cu dezamăgire și supărare de 

multe miliarde de euro, 2 miliarde de euro din deficitul tarii revine datorita 

importurilor de alimente, importam produse de panificatie echivalent a 1 milion de 

tone de grau, importurile de produse alimentare depaseste de două ori profitul pe 

care il realizăm în întreaga industrie de masini din România. 

Toate acestea într-o țară cu posibilități enorme în acest domeniu. Și chiar 

dacă sunt un adept al acțiunilor interne comune și știu că avem suficiente resurse în 

România, îmi amintesc și aduc în atenția dumneavoastră o frază pe care J.F. 

Kennedy a folosit-o la începutul discursului de învestire în funcția de președinte al 

Statelor Unite ale Americii – ”Nu întreba ce poate face ţara pentru tine, 

întreabă ce poţi face tu pentru ea”. Iar asta e valabil mai mult ca oricând în 

România de astăzi. Ei bine, eu m-am întrebat și știu și răspunsurile, dar spun că nu 

se poate reuși în mod individual. Sigur că fiecare fermier va ști să se descurce și 

singur, dar acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de unitate și să acționăm 

împreună, ne asteapta un an 2021 foarte greu din punct de vedere economic.  

De aceea, dragi colegi, vă aștept pe toți să strângem rândurile pentru a fi 

mai puternici și nu mai cârcotași. Să dezvoltam locuri de muncă și pentru 

statisticieni, economiști, mecanici, dar și pentru ciobanii care au dat naștere 

Mioriței. 

 

Vă mulțumesc 

 


