
  

   In atentia conducerii LAPAR,

A.C.C.P.T. Ialomita isi exprima ingrijorarea profunda in legatura cu 
problemele aparute in interiorul L.A.P.A.R. si care au deja ecou in spatiul public.De
asemenea, consideram ca punerea sub semnul intrebarii a onestitatii sau 
capacitatii de administrare a fondurilor la care contribuim la fel ca toate 
organizatiile afiliate, ne afecteaza in mod direct si sever imaginea si increderea 
membrilor nostri. Noi, cei ce vremelnic reprezentam agricultorii ialomiteni, desi in
timp am cerut in numele lor mai multa transparenta, ne vedem pusi in situatia 
de a da explicatii in legatura cu probleme care sunt in afara controlului nostru, 
desi ne afecteaza grav imaginea si relatia cu toti partenerii de dialog. Acestea fiind
spuse, stimati membri ai Consiliului Director si domnule presedinte al LAPAR, am 
decis sa formulam cateva cerinte pe care le vrem adresate imediat. 

In primul rand, cerem solutionarea situatiei printr-un audit efectuat de o 
entitate specializata independenta, ale carei concluzii sa fie facute publice odata 
cu sesizarea organelor de cercetare penala. Am sperat sa nu se ajunga la actiuni 
atat de radicale, dar suntem constienti ca este mult prea tarziu.Aceasta masura 
consideram ca ar trebui luata de indata, pentru a salva ce a mai ramas din 
onoarea singurei organizatii reprezentative pentru fermierii din sectorul vegetal.

In al doilea rand, cerem suspendarea pana la concluzii relevante, a 
presedintelui nostru, domnul Laurentiu Baciu, cu scopul de a gira astfel 
obiectivitatea auditului. De asemenea, va anuntam respectuos ca ACCPT Judetul 
Ialomita va sista plata cotizatiei pana la clarificarea acestei situatii pe care noi o 
gasim foarte grava si care ne afecteaza in mod direct in calitatea noastra de 
contributor serios la bugetul LAPAR. 



Facem publice aceste decizii ale noastre, nu pentru a acuza sau a 
da verdicte, ci pentru a ne delimita de o situatie rusinoasa care este in contrast cu 
metodele si viziunea noastra despre cum trebuiesc aparate interesele celei mai 
vechi bresle. Suntem increzatori in onestitatea si spiritul dumneavoastra de fair-
play,de pe pozitia unei organizatii care a respectat decizia majoritatii si atunci 
cand aceasta ne-a fost defavorabila si speram sa luati in serios pericolul la care 
suntem expusi cu totii.

                                                                                         Presedinte,

                                                                                  ing. Dragos Costin Telehuz
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