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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Miercuri dimineața, în cadrul 
lucrărilor sesiunii Marii Adunări 
Naționale, s-a trecut la cel de-al 
4-lea punct al ordinei de z,i — 
proiectul de lege privind pensiile 
de asigurări sociale de stat și 
pensia suplimentară.

In lojile oficiale au luat loc 
conducătorii de partid și de stat.

La lucrările sesiunii asistă, în 
continuare, numeroși invitați, 
precum și șefi de misiuni diplo
matice.

Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, deputatul Petre Blajo- 
vici, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat ex
punerea la acest proiect de lege.

Deputatul Ștefan Milcu, pre
ședintele Comisiei pentru sănă
tate, prevederi și asigurări so
ciale, a prezentat raportul comun 
al acestei comisii, al Comisiei e- 
conomico-financiare și al Comi
siei juridice cu privire la pro
iectul de lege supus dezbaterii.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății: Dobre Po
pescu, frezor la uzinele „Pro
gresul" din Brăila, Petre Dră- 
goescu, profesor pensionar, 
Gheorghe Tîrnăuceanu, brigadier 
la gospodăria agricolă de stat

„Progresul", , regiunea Suceava, 
Ludovic Takacs, profesor univer
sitar, loan Cotoț, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Anica Ursache, tehni
cian ia „întreprinderile textile"- 
Galați, Petre Lupu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Pro
blemele de Muncă și Salarii. 
Gheorghe Maftei, Erou al muncii 
socialiste, președintele cooperati
vei agricole de producție „Dru
mul lui Lenin" din comuna Ti- 
bucanii de sus, regiunea Bacău, 
Ștefan Tripșa, Erou al muncii 
socialiste, maistru oțelar la Com
binatul siderurgic din Hune
doara.

După închiderea discuției ge
nerale, proiectul de lege a fost 
discutat pe articole.

Proiectul de lege a fost apoi 
supus în întregime votului se
cret al depuțaților.

Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate legea pri
vind pensiile de asigurări socia
le de stat și pensia suplimen
tară.

Rezultatul votului a fost primit 
cu aplauze de către deputați și 
invitați.

în ședința de după-amiază, din 
însărcinarea Consiliului de Mi
niștri, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, a prezentat expunerea 
la proiectul de lege cu privire la 
alegerea depuțaților în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile 
populare, după care deputatul 
Emil Bobu, președintele Comisiei 
administrative a expus raportul 
acestei comisii și al celei juridice 
referitor la proiectul de lege.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății: Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului de 
Stat, Elena Grigoriu, președinta 
Comitetului regional București al

Femeilor, Ion Stănescu, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Ol
tenia al P.C.R., Vasile Daju, 
membru al Consiliului de Stat, 
președintele Sfatului popular re
gional Eanat, Tudor Drăganu, 
profesor universitar la. Universi
tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj.

După închiderea discuției gene
rale, proiectul de lege a fost dis
cutat pe articole, cu care prilej 
au fost adoptate amendamente 
propuse de comisiile administra
tivă și juridică și de deputați. în 
continuare, proiectul de lege a 
fost supus în întregime votului 
secret al depuțaților.

Marea Adunare Națională a 
votat legea cu privire la alege
rea depuțaților în Marea Adu
nare Națională și în sfaturile 
populare, rezultatul votului fiind 
primit cu aplauze.

în cadrul lucrărilor sesiunii, 
deputății Mihail Levente, minis
trul comerțului interior, și acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță
mântului, au dat răspuns la în
trebările puse de deputați în se
siune în legătură cu unele aspecte 
ale activității ministerelor res
pective.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)
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Ii Expunere privind proiectul de lege pentru alegerea depuțaților 
in Marea Adunare Națională și în sfaturile populare

Mii de telespecta
tori au însofit, serile 
trecute, nava româ
nească „Suceava" în- 
tr-una din ultimele ei 
călătorii — spre coas
tele Angliei și Belgiei.

Unde se ailă, în a- 
ceste zile, navele Ho
tei noastre comercia
le ? Pe ce mări și 
oceane flutură la ora 
aceasta pavilionul ro
mânesc ?

Spre a înfățișa 
locurile unde se gă
sesc și itinerarele pe 
care le străbat zecile 
de nave ale marinei 
noastre comerciale ar 
trebui să hașurăm 
mapamondul cu nu
meroase linii. Intr-a
devăr, în cursul a- 
cestui an navele co
merciale românești au 
intrat în peste 200 de 
porturi din 50 de 
țări. E un semn eloc
vent al dezvoltării e- 
conomiei românești.

Iată cîteva date. 
Mineralierul „Bucegi" 
navighează pe a- 
pele Oceanului Pa
cific, transportind 
spre Japonia fontă 
românească : acum se 
află la circa 300 de 
mile distantă de por
tul japonez Hirohata. 
Cargoul „București" e 
în drum spre patrie, 
venind din porturile 
Nampo (R.P.D. Co
reeană) și Ciungjin 
(R. P. Chineză) de 
unde a încărcat lami
nate. Vasul „Sinaia" 
se găsește acum ■ în 
Marea Arabiei, în- 
dreptîndu-se spre To
kio cu o încărcătură 
de porumb, iar car
goul „Brăila" e anco
rat în portul Monro
via, în Liberia, pe 
coasta Africii de vest, 
unde descarcă ciment 
și alte produse ale 
industriei noastre. Pe

trolierele „Prahova" și 
„Ploiești" sînt aștep
tate să sosească din 
Suedia și Olanda un
de au descărcat pro
duse petroliere finite. 
Tot pe drum de în
toarcere, dar la cîte
va zeci de mii de mi
le distantă, vasul 
„Suceava" traversea
ză în prezent Ocea
nul Indian aducînd 
cauciuc din Singapo
re. Pe Mediterană se 
încrucișează vasele 
„Timișoara" (transpor
tind grîu spre An
glia) și „Oradea" (ca
re duce cherestea spre 
portul Bordeaux) ca 
„Sighișoara", care vi
ne în tară din portu
rile Famagusta și Tri
poli cu calele pline 
de citrice și arahide. 
Tot în Mediterană, la 
Savona, lingă Geno
va, vasul „Brașov" 
descarcă lingouri de 
fontă și încarcă profi
le. Multe alte nave 
ale liotei noastre co
merciale transportă 
utilaj petrolier, trac
toare, camioane, pro
duse ale industriei 
noastre ușoare etc.

— Cea mai mare 
parte a echipajelor — 
subliniază tovarășul Emil Savu, directorul 
general al Navigației 
Civile — vor sărbă
tori Ziua Republiciiși 
Anul Nou departe de 
fără, dar cu gin- 
dul îndreptat spre 
patrie, spre cei de 
acasă, cu' inima 
plină de mîndrie 
pentru succesele tării, 
în care se includ și 
propriile lor succese. 
Și e pe deplin îndrep
tățită această mîn
drie : pînă în prezent 
flota noastră de 
transport maritim și-a 
îndeplinit și depășit 
toți indicatorii de plan 
pe anul 1966, volumul

de tone/milă Hind cu 60 la sută mai mare 
decit realizătile anu
lui trecut. Capacita
tea de transport a 
crescut cu peste 50 la 
sută prin darea în 
exploatare a patru 
mineraliere de cîte 
25 400 tone, a două 
cargouri de cîte 15 000 
tone și a unei nave , de transport de 4 500 

, tone. Vreau să subli- 
ț niez și faptul că une- 
j ori echipajele vaselor 
| au trebuit să înfrunte 
| condiții de navigație 
' deosebit de grele, sti- i hiile dezlănțuite ale p naturii, cărora le-au t făcut față cu o înaltă 

pricepere marinăreas
că și, nu o dată, cu ț eroism.

I Notăm dintre echi- 
pajele ale căror stră- 

\ danii și comportare 
fac cinste flotei co- 

. merciale românești pe 
acelea ale vaselor 
„Reșița" (comandant 
Aurel Zancu), „Hune
doara" (comandant 
Gheorghe Ungureanu), 
„Sinaia" (comandant 
Liviu Neguț), „Bucu
rești" (comandant 

! Constantin Costăches- 
! cu) etc.

La ora aceasta, sub 
soarele fierbinte al 
tropicelor sau în bă
taia viaturilor înghe
țate care vestesc cer
cul polar, marinarii 

■ Hotei românești tră
iesc momentele de fi
rească emoție din 
preajma sărbătorilor. 
Iar în mijlocul clin
chetului de pahare 
care va însoți, pe tot 
cuprinsul patriei, tra
diționala trecere a 
pragului unui an nou, 
vom desluși și înde
părtata, dar atît de 
apropiata lor urare: 
„La mulți ani" I

V. BTRLADEANU

de stat și

TITLUL I

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Pensia pentru

LEG
privind pensiile de asigurări sociale

pensia suplimentară
în Republica Socialistă România oamenii muncii au dreptul la asigurarea materială în caz de bătrî- nețe sau incapacitate de muncă, drept garantat de Constituție.Dezvoltarea permanentă și în ritm susținut a economiei naționale și, pe această bază, sporirea an de an a venitului național, fac posibilă ridicarea continuă a bunăstării oamenilor muncii — scopul funda-

mental al politicii Partidului Comunist Român.Consecvent acestei politici, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a hotărît și creșterea veniturilor tuturoi- pensionarilor, hotărîre care face necesară îmbunătățirea actualului sistem de pensionare.Regimul de pensionare îmbunătățit vă constitui unul din elementele însemnate ale sistemului ge-

neral de cointeresare materială, un factor stimulativ în producția bunurilor materiale și spirituale ale societății noastre, asigurînd angajaților perspectiva obținerii la pensionare a unor venituri corespunzătoare, pe măsura contribuției aduse la dezvoltarea și propășirea patriei.în acest scop, Marea Adunare Națională hotărăște:

PENSII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

Art. 1 — Au drept la pensie de asigurări sociale de stat:a) angajații;b) cei care au devenit invalizi în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare ori sarcinilor de stat sau obștești ;c) studenții și elevii deveniți invalizi în timpul și din cauza efectuării practicii profesionale ;d) urmașii celor prevăzuți mai sus.Art. 2. — Categoriile de pensii sînt:a) pentru limită de vîrstă ;b) de invaliditate ;c) de urmaș.Art 3. — Pensionarii, precum și membrii lor de familie au drept la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare, asistență socială, ajutoare în caz de deces și la alte drepturi, în conformitate cu normele legale în vigoare.Art. 4. — Fondurile necesare plății pensiilor, a ajutorului social și a celorlalte drepturi cuvenite pensionarilor și membrilor lor de familie se realizează din contribuțiile întreprinderilor, instituțiilor, altor organizații și ale persoanelor fizice care angajează, precum și din sumele alocate în acest scop din bugetul'de stat, fără nici o reținere din salariu.Art. 5. — Pentru stabilirea cuantumului pensiei se iau în considerare. după felul' pensiei, următoarele elemente :vechimea în muncă ; continuitatea în muncă ; salariu] tarifar de încadrare ; gradul de invaliditate și cauza care a provocat invaliditatea ;e) condițiile de la locul de muncă.Art. 6. — (1) Locurile de muncă, după condițiile în care s-a desfă-

șurat activitatea, se împart în trei grupe în raport cu influența factorilor nocivi asupra organismului, solicitarea fizică și neuropsihică sau periculozitatea, după cum urmează :
grupa I de muncă, în care se încadrează locurile de muncă cu condiții foarte vătămătoare, foarte grele sau foarte periculoase ;
grupa a II-a de muncă, în care se încadrează locurile de muncă cu condiții vătămătoare, grele sau periculoase ;

grupa a III-a de muncă, în care se încadrează celelalte locuri de muncă.(2) Stabilirea locurilor de muncă care se. încadrează în grupele I și II de muncă se face pe baza criteriilor și de către organele prevăzute prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.(3) Pentru fiecare an efectiv țu- , crat în locurile de muncă încadrate în grupele I și II se acordă următoarele sporuri de vechime în muncă :a) 6 luni pentru cei care au crat în locurile de muncă grupa I;b) 3 luni pentru cei care aucrat în locurile de muncă din grupa a II-a.

b) doi ani, pentru cele care au născut 4 copii și i-au crescut pînă la vîrstă de 10 ani ;c) trei ani. pentru cele care au născut 5 copii sau mai mulți și i-au crescut pînă la vîrstă de 10 ani.(2) Pensionarea la limitele de vîrstă astfel reduse se face numai la cererea angajatei.Art. 11. — (1) Personalul navigant profesionist din aeronautica civilă are drept la pensie integrală pentru limită de vîrstă la împlinirea vîrstei de 50 ani, dacă are o vechime în muncă de cel puțin 25 ani, bărbații și 20 ani, femeile, în calitate de personal navigant.(2) Vechimea în muncă în calitate de personal navigant profesionist din aeronautica civilă se stabilește în raport de funcția îndeplinită, numărul orelor de zbor și tipul de aeronavă.(3) Personalul . navigant profesionist din aeronautica civilă care are vechimea în muncă, în această calitate, cerută pentru acordarea pensiei integrale pentru limită de vîrstă, dar nu a împlinit vîrstă de 50 ani și este oprit de organele competente să mai exercite funcții la bordul aeronavelor, deoarece nu

mai corespunde din punct de vedere psihofizic, are drept la o pensie tranzitorie în cuantumul pensiei de invaliditate de gradul III, cauzată de boală obișnuită.(4) Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili funcțiile de personal navigant din aeronautica civilă, modul de calculare a vechimii în muncă în aceste funcții și a pensiei.Art. 12. — (1) Personalul artistic din instituțiile artistice care are o vechime efectivă în profesie de 25 ani, bărbații și 20 ani, femeile, are drept la pensie integrală pentru limită de vîrstă la împlinirea vîrstelor ce se vor fixa prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, în raport de funcțiile stabilite, dar nu mai puțin de 50 ani, bărbații și 45 ani, femeile.(2) Funcțiile de personal artistic, instituțiile de artă, modul de calculare a vechimii în muncă și a pensiei, se vor stabili, de asemenea, prin hotărîre a Consiliului de Miniștri. .Art. 13. — (1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se stabilește în procente din salariul tarifar, la împlinirea vechimii minime, după cum urmează:
lu- dinlu-CAPITOLUL II

limită de vîrstă

Pentru locurile de muncă cu condiții foarte vătămătoare, foarte grele sau foarte periculoase (grupa I)
Pentru locurile de muncă cu condiții vătămătoare, grele sau periculoase(grupa a II-a)

Pentru celelalte locuri de muncă (grupa a IlI-a)

Art. 7. — Pensia integrală pentru limită de vîrstă se acordă angajaților care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupa a III-a, cel puțin 25 ani, bărbații și 20 ani, femeile, după.cum urmează :a) la cererea unității, după împlinirea vîrstei de 62 ani, bărbații și 57 ani. femeile ; pentru profesorii și conferențiarii din învățămîntul superior, precum și pentru directorii, directorii adjuncți științifici, secretarii științifici, șefii de secție și șefii de sector-laborator din cercetarea științifică, .după împlinirea vîrstei de 65 ani, bărbații și 60 ani, femeile ;b) la cererea celui îndreptățit, a tutorelui sau a curatorului său. după împlinirea vîrstei de 60 ani, bărbații și 55 ani, femeile.Art. 8. — (1) Pentru angajații care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupele I și II și au vechimea în muncă de 25 ani, bărbații și 20 ani, femeile, vîrstele

de pensionare prevăzute la art. 7. se reduc cu cîte :a) 6 luni pentru fiecare an efectiv' lucrat în locurile de muncă din grupa I ;■b) 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în locurile de muncă din grupa a II-a.(2) Vîrstele de pensionare se reduc numai cu ani întregi, fără a putea fi mai mici de 50 ani.■Art. 9. — Angajații fără capacitate vizuală au drept la pensie integrală pentru limită de vîrstă, dacă au împlinit vîrstă de 50 ani, bărbații, cu o vechime în muncă de cel puțin 15 ani și 45 ani, femeile, cu o vechime în muncă de cel puțin 10 ani.Art. 10. — (1) Vîrstele de pensionare prevăzute la art. 7, art. 8 și art. 9, pentru femei, se reduc cu :a) un an, pentru cele care au născut 3 copii și i-au crescut pînă la vîrstă de 10 ani;

Salariul tarifar (lei)
■S.SaS

a CO

pînă la 800 100 95 — 90 ■ _de la 801 la 900 95 800 90 760 85 720„ 901 „ 1200 90 855 85 810 80 765„ 1201 „ 1 600 85 ' 1080 80 1 020 75 960„ 1601 „ 2 000 80 1360 75 1280 70 1 200„ 2 001 ., 2 800 75 1 600 70 1 500 65 1400peste 2 800 70 2 100 65 1960 60 1820(2) Pentru cei care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupele I și II, procentele de mai sus se aplică dacă angajații au lucrat efectiv, în acele locuri, cel puțin 20 ani.(3) Dacă angajații din grupele I și II de muncă au o vechime mai mică de 20 ani în grupa respectivă, pensia se va calcula prin aplicarea procentelor de la grupa a III-a de muncă, acordîndu-se următoarele sporuri procentuale, proporțional cu anii munciți în grupa I și a II-a:— 0,5 la sută din salariul tarifar pentru fiecare an lucrat efectiv în locuri de muncă încadrate în grupa I;

— 0,25 la sută din salariul tarifar pentru fiecare an lucrat efectiv în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a.(4) Pentru fiecare an de vechime peste vechimea minimă necesară obținerii pensiei integrale pentru limită de vîrstă se acordă un procent suplimentar de 1 la sută aplicat la salariul tarifar.Art. 14. — (1) Pensia angajaților care, pînă la încetarea activității, nu au vechimea necesară pentru acordarea pensiei integrale pentru limită de vîrstă și au întreruperi în activitatea lor, se reduce după cum urmează :

Numărul special 
de Anul Nou 
al ziarului „Scinteia“ 

apare sîmbătă 31 decembrie în 10 pagini 
cuprinzînd printre altele:

„URAREA STRĂMOȘILOR'1, DE TUDOR AR- 
GHEZI.

MĂRTURII ALE SCRIITORULUI Z AH ARI A STAN- 
CU PRIVIND DESTINUL EROILOR CUNOSCUTU
LUI SAU ROMAN „DESCULȚ".

ANCHETE SOCIALE
• INTERVIU DESPRE TIMP CU VÎRSTELE
• CE VEȚI URA ÎN NOAPTEA REVELIONULUI 

TOVARĂȘULUI DE VIAȚA ?

FOILETOANE SATIRICE

ANCHETE INTERNAȚIONALE
1

• MARI EXPLORATORI AI TAINELOR OMU- 
LUr ȘI NATURII IȘI DEZVĂLUIE MOBILU- 
RILE ȘI ȚELUL CĂUTĂRILOR

— Răspund : temerarul navigator și biolog 
francez Allain Bombard, vulcanologul belgian prof. dr. Dizaine Elskens, cercetătorul 
sovietic al Antarctidei-prof. dr. în științe geo
grafice A. P. Kapița, chirurgul român dr. 
Dan Gavriliu, geneticianul american, laureat 
al premiului Nobel, prof. J. Lederberg, pic
torul francez Bernard Buffet și alți cercetă
tori, savanți și oameni de artă din diferite 
țări ale lumii.

• ÎNCOTRO NE DUCE ȘTIINȚA ?

— Semnează laureați ai premiului Nobel : 
prof. dr. Artturi I. Virtanen — președintele 
Academiei de Științe și Arte a Finlandei, 
acad. prof. Aleksandr M. Prohorov, prof. 
Giulio Natta — directorul Institutului de chi
mie industrială din Milano, precum și alți 
eminenți oameni de știință.

• CARE ESTE TIPUL UMAN IDEAL CĂRUIA 
AȚI DORI SĂ-I DAȚI VIAȚĂ ?

— Răspund actori de teatru și cinema: 
Jean Gabin, Sophia Loren, Michel Simon, Da
nielle Darrieux, Alexei Batalov, Shirley Mac 
Laine, Vittorio de Sica, Elvira Popescu, 
Pierre Brasseur, Anna Magnani, Radu Be- 
ligan, George Constantin și alții.

• CE GLUMĂ VA INSPIRĂ ANUL NOU ?

— Răspund în imagini cunoscuți desena
tori și caricaturiști din țară și străinătate.

PREȚUI. UNUI EXEMPLAR 50 BANI

(Continuare în pag. a II-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

LEGEA
vind pensiile de asigurări sociale 
de stat și pensia suplimentară

(Urmare din pag. I)a) cu 0,5 la sută pentru fiecare an de întrerupere, dacă întreruperea este între 5 și 10 ani consecutivi ;b) cu 1 la sută pentru fiecare an de întrerupere, dacă întreruperea este mai mare de 10 ani consecutivi.Reducerile prevăzute la lit. a și b nu se aplică asupra cuantumului pensiei aferent perioadei de vechime în muncă de după întrerupere.(2) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică persoanei care, pe timpul întreruperii activității:a) a fost în incapacitate totală sau parțială de muncă ;b) a primit pensie sau ajutor social;c) a urmat cursurile unei forme de învățămînt de orice grad ;d) a desfășurat o activitate remunerată sub orice formă dar care, potrivit legii, nu se ia în conside

rare ca vechime în muncă pentru acordarea pensiei;e) a îngrijit unul sau mai mulți copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau membri de familie cu invalidități de gradul I sau II.(3) Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, împreună cu Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii și cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor vor putea stabili și alte cazuri în care nu se aplică prevederile alin. 1, ținînd seama de situația specială a celor în cauză.Art. 15. — (1) Angajații care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute pentru obținerea pensiei integrale pentru limită de vîrstă au drept la pensie, la împlinirea vîrstelor de 62 ani, bărbații și 57 ani, femeile, dacă au cel puțin 10 ani vechime în muncă.(2) Pensia se calculează proporțional cu numărul anilor de muncă.

(2) Pentru angajații bolnavi de tuberculoză nu se cere îndeplinirea vreunei condiții de vechime în muncă.(3) Pensia se acordă numai dacă invaliditatea a survenit în timpul activității salariate sau îndeplinirii obligațiilor militare, precum și în termen de 90 zile de la încetarea activității salariate sau a obligațiilor militare, în acest din urmă caz, numai dacă cei în cauză au avut calitatea de angajat înainte de îndeplinirea obligațiilor militare.(4) Pensia se acordă și în cazul cînd invaliditatea s-a ivit în termen de un an de la încetarea activității salariate sau a obligațiilor

militare — pentru cei care au avut mai înainte calitatea de angajat — dacă invaliditatea este'o consecință a unei boli contractate ori a unui accident survenit în timpul activității salariate sau a îndeplinirii o- bligațiilor militare.Art. 25. — (1) Cuantumul pensiei de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită, pentru angajații care au vechimea prevăzută de art. 24, se stabilește în procente de bază din salariul tarifar, în raport cu gradul de invaliditate, astfel:a) pentru gradul I de invaliditate :
Salariul tarifar (lei) Pensia în procente de bază din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei la procentul de bază (lei)

CAPITOLUL III
Pensia de invaliditate

pînă la 800de la 801 la 900„ 901 „ 1 200„ 1 201 „ 1 600„ 1 601 „ 2 000„ 2 001 „ 2 800peste 2 800
65605550454035

520540660800900 1120
Art. 16. — (1) Au drept la pensie de invaliditate cei care au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă.(2) Pensia de invaliditate se a- cordă la cererea celui îndreptățit, a tutorelui sau a curatorului său.(3) Invaliditățile care dau drept la pensie sînt de trei grade, în raport cu incapacitatea de muncă și anume:a) invaliditatea de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și nevoia. de îngrijire și supraveghere a invalidului de către altă persoană;b) invaliditatea de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se servi fără ajutorul altei persoane ;c) invaliditatea de gradul III, caracterizată prin pierderea parțială a capacității de muncă.Art. 17. — După cauzele care provoacă invaliditatea, pensia de invaliditate este de două feluri:a) pensia de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională ;b) pensia de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită.Art. 18. — Pensia de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională se acordă fără a se cere îndeplinirea vreunei condiții de vechime în muncă :a) angajaților;b) celor care îndeplinesc obligații militare ;c) studenților și elevilor care fac practică profesională;d) celor care îndeplinesc sarcini de stat sau obștești.Art. 19. — (1) Prin accident de muncă, în înțelesul prezentei legi,
Grupele I și II de muncă

se înțelege vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care provoacă invaliditate ori deces, survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, sarcinilor de stat sau obștești ori practicii profesionale.(2) Accidentul survenit în timpul deplasării de la domiciliu spre locul de muncă și de la locul de muncă spre domiciliu se asimilează, în sensul prezentei legi, cu accidentul de muncă, dacă s-a produs în perioada necesară pentru deplasare.(3) Se asimilează, de asemenea, cu accidentul de muncă, în ce privește dreptul la pensie, accidentul survenit în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare.(4) Prevederile alin. 2 se aplică, în mod corespunzător, și celor care îndeplinesc obligații militare, sarcini de stat sau obștești ori efectuează practica profesională.Art. 20. — (1) Se consideră boli profesionale acelea care sînt cauzate de condițiile în care s-au desfășurat anumite munci.(2) Bolile profesionale se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 21. — Pensia se acordă și în cazul în care invaliditatea s-a ivit ulterior accidentului de muncă sau îmbolnăvirii profesionale, dacă se constată că invaliditatea este consecința accidentului de muncă sau a bolii profesionale.Art. 22. — (1) Cuantumul pensiei de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională se stabilește, pentru angajați, în procente din salariul tarifar, în raport cu gradul de invaliditate și grupa de muncă, astfel :a) pentru gradul I de invaliditate :

Pentru fiecare an de vechime în muncă se acordă un procent suplimentar de 1 la sută din salariul tarifar ;b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la sută din pensia de invaliditate de gradul I;c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 60 la sută din pensia de invaliditate de gradul I.(2) Pentru cei prevăzuți la art. 23 alin. 2, care nu au avut mai înainte calitatea de angajat, cuantumul pensiei este cel stabilit prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.(3) Pentru angajații bolnavi de tuberculoză cuantumul pensiei se stabilește potrivit art. 22.Art. 26. — (1) Au drept la pensie de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită și cei care au o vechime mai mică decît aceea prevăzută la art. 24, dar nu mai puțin de 1/2 din a- ceastă vechime.(2) Pensia se calculează conform art. 25 ; din cuantumul astfel stabilit se acordă pensia corespunzătoare vechimii avute în raport cu aceea cerută de art. 24.Art. 27. — (1) Pensionarii de invaliditate de gradul I au dreptul, în afară de pensie, la o indemnizație pentru îngrijire de 300 lei lunar.(2) De indemnizația prevăzută la alineatul precedent beneficiază și cei care, avînd o invaliditate de gradul I, primesc cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă.Art. 28 — (1) Pensionarii de invaliditate sînt supuși revizuirii medicale periodice, în ceea ce privește

capacitatea lor de muncă, cu excepția celor care :a) prezintă invalidități ireversibile ;b) au împlinit vîrstă de 55 ani, bărbații și 50 ani, femeile ;c) au împlinit vîrstă cerută pentru acordarea pensiei pentru limită de vîrstă, dacă pensionarea acestora se face la vîrste mai mici decît 55 ani, bărbații și 50 ani, femeile.(2) Pensionarii de invaliditate pot cere revizuirea medicală ori de cîte ori starea sănătății lor șea îmbunătățit sau s-a agravat.Art. 29. — (1) Invalizii de gradul I și II, care au vechimea în muncă necesară pentru obținerea pensiei pentru limită de vîrstă, au dreptul la cuantumul acesteia, chiar dacă nu au împlinit vîrstă cerută pentru obținerea unei asemenea pensii.(2) Invalizii de gradul III, nere- vizuibili, care au vechimea în muncă de cel puțin 25 ani, bărbații și 20 ani, femeile, au de asemenea dreptul la cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă, chiar dacă nu au împlinit vîrstă cerută? pentru obținerea acestei pensii.(3) De dispozițiile alin. 1 și 2 beneficiază atît cei care au calitatea de pensionari de invaliditate, cît și cei care solicită înscrierea la pensie.(4) Pensionarii de invaliditate care primesc cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă rămîn supuși revizuirii medicale, cu excepția celor prevăzuți în art. 28 alin. 1.(5) Cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă se acordă, din oficiu, ori de cîte ori acesta este mai avantajos.

urmaș pînă la încadrarea în muncă, dar nu mai mult de 6 luni de la decesul susținătorului.Art. 33. — (1) Părintele are drept la pensie de urmaș, dacă :a) a împlinit vîrstă de 60 ani. tatăl, sau 55 ani, mama, pe tot timpul vieții;b) a devenit invalid de orice grad, pe toată durata invalidității.(2) Părinții au drept la pensie de urmaș, dacă la data cererii nu sînt încadrați în muncă sau nu exercită o profesie ori o meserie pe cont propriu.Art. 34. — (1) Frații și surorile au drept la pensie de urmaș :a) pînă la vîrstă de 16 ani sau, dacă continuă studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrstă de 25 ani;b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate de orice grad înainte de împlinirea vîrstelor arătate la lit. a, pe toată durata invalidității.(2) Frații $i surorile au drept la pensie de urmaș, dacă la data cererii de pensie sînt orfani de ambii părinți. în cazul că au părinți în viață, pensia se acordă numai dacă aceștia nu primesc pensie, nu sînt încadrați în muncă sau nu exercită o profesie ori o meserie pe cont propriu.Art. 35. <— (1) în cazul cînd soția sau soțul supraviețuitor ori unul din părinții decedatului nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 32 sau 33, beneficiază de pensie de urmaș, pe tot timpul cît nu sînt încadrați în muncă sau nu exercită o profesie ori o meserie pe cont propriu, dacă vreuna din aceste persoane îngrijește unul sau mai mulți copii, frați sau surori ai decedatului, care nu ap împlinit vîrstă de 16 ani, pînă la împlinirea acestei vîrste ori pină la căsătoria sau decesul lor, intervenite înainte de împlinirea vîrstei menționate mai sus.(2) Prevederile alin. 1 se aplică soțului supraviețuitor numai în cazul în care acesta îngrijește unul sau mai mulți copii din altă căsătorie ori frați sau surori ai soțului decedat.Art. 36. — (1) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește luîn- du-se ca bază de calcul:a) pensia susținătorului decedat, dacă era pensionar. în cazul cînd cel decedat era pensionar de invaliditate de gradul II sau III, șe va lua ca bază de calcul pensia de invaliditate de gradul I. diferențiată după cauza care a determinat înscrierea la pensie a susținătorului decedat;b) pensia pentru limită de vîrstă ce s-ar fi cuvenit susținătorului' decedat;c) pensia coresnunzătoare gradului I de invaliditate ce s-ar fi cuvenit celui decedat, diferențiată după cauza care a provocat de-

oade stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri în care o persoană a desfășurat o activitate sau, datorită unor cauze ce nu le putea înlătura, a fost împiedicată de a o desfășura.(2) Pentru angajații care prestează muncă mai puțin de o normă întreagă, vechimea în muncă se ia în considerare proporțional cu norma întreagă.(3) Timpul cît angajatele care, potrivit legii, au fost încadrate în funcții cu jumătate de normă, pentru a crește copii pînă la vîrstă de 7 ani, se consideră la vechimea în muncă timp lucrat cu normă întreagă.

(4) Pentru cei care lucrează mal mult de o normă, se consideră vechime în muncă timpul corespunzător unei norme întregi.Art. 41. — (1) Timpul lucrat în străinătate de un cetățean străin se consideră vechime în muncă numai pe baza convențiilor încheiate între Republica Socialistă România și statul respectiv, în condițiile stabilite de aceste convenții(2) Convențiile referitoare la problemele de prevederi sociale. încheiate de statul român cu alte state, vor fi aplicate în mod corespunzător de toate sectoarele de activitate cu sisteme proprii de asigurări și pensii.CAPITOLUL VII
Continuitatea în muncă

in aceeași unitateArt. 42. — (1) Angajații care, în ultima perioadă a activității lor, înainte de pensionare, au continuitate îndelungată în muncă în a- ceeași unitate, beneficiază de un spor la pensiile stabilite, în următoarele procente :a) 4 la sută, pentru cei care au o continuitate în muncă de 10—15 ani;b) 7 la sută, pentru cei care au o continuitate în muncă de 15—20 ani;c) 10 la sută, pentru cei care au o continuitate în muncă de 20 ani sau mai mare.(2) Angajații care se pensionează pentru limită de vîrstă fără a avea vechimea cerută pentru pensia integrală, precum și cei care se pensionează pentru invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită, fără a avea vechimea cerută de art. 24, nu beneficiază de sporul prevăzut la alin. 1.(3) Prin continuitatea în muncă prevăzută la alin. 1 se înțelege

prestarea neîntreruptă a activității în cadrul aceleiași unități.(4) De asemenea, se consideră că există aceeași continuitate. în sensul prezentei legi, și în cazul în care angajatul a fost transferat în interesul serviciului în altă unitate, precum și în situațiile în cate angajatul :a) a îndeplinit obligații militare ;b) a fost trimis să urmeze o școală în scopul pregătirii profesionale sau politice ;c) a îndeplinit o funcție electivă ;d) a fost în incapacitate temporară de muncă ;e) a încetat activitatea în urma desfacerii contractului său de muncă, dacă aceasta a avut loc pentru motive ce nu îi sînt imputabile.(5) Pentru a beneficia de prevederile alin. 4 lit. a-e inclusiv, angajatul trebuie să se reîncadreze în muncă în termen de cel mult 90 zile de la data încetării acestor situații.CAPITOLUL VIII
Salariul tarifar

Salariul tarifar (lei) Pensia în procente din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei (lei)pînă la 1000 100 —de la 1001 la 1 100 95 10001101 ,, 1 200 90 1 045
î) 1 201 1600 85 1 0801601 ,, 2 000 80 1360
ii 2 001 ff 2 800 75 1 600peste 2 800 70 2 100

Grupa III de muncă

Salariul tarifar (lei) Pensia în procente din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei (lei)

CAPITOLUL IV
Pensia de urmaș

pînă la 800de la 801 la 900901 »» 1 000» 1001 ,, 1 1001101 » 1 2001201 1 6001 601 ,2 2 0002 001 2 800peste 2 800

100 —95 80090 85585 90080 93575 96070 120065 140060 1820
b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la sută din pensia stabilită pentru gradul I;c) pentru gradul III de invaliditate, 'cuantumul pensiei este de 60 la sută din pensia stabilită pentru gradul I.(2) Pentru cei prevăzuți la art. 18 lit. b, c, și d, care nu au avut mai înainte calitatea de angajat, cuantumul pensiei este cel stabilit prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 23. — (1) Pensia de invali

ditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită se a- cordă angajaților.(2) De asemenea, se acordă pensie de invaliditate cauzată de boală obișnuită celor care îndeplinesc o- bligații militare.Art. 24. — (1) Pensia de invaliditate prevăzută la art. 23 se acordă celor care îndeplinesc obligații militare indiferent de vechimea în muncă, iar angajaților dacă au, la data ivirii invalidității, vechimea în muncă în raport de vîrstă arătată în tabelul următor:
Vîrstă la data iviriiinvalidității Vechimea minimă în muncă (ani)angajați după ab- bărbati femei solvirea studiilorsuperioarepînă la 20 ani 1 1 —de la 20 ani la 22 ani 2 1 |22 ani o 25 ani 3 2 15, 25 ani »» 30 ani 6 4 130 ani 35 ani 9 6 435 ani »» 40 ani 12 9 740 ani >* 45 ani 14 11 945 ani 50 ani 16 13 1150 ani 55 ani 18 15 1355 ani »> 60 ani 20 16 15peste 60 ani 22 17 17

Art. 30. — (1) Au drept la pensie de urmaș membrii de familie și anume : copiii, soția, soțul, părinții, frații și surorile, în condițiile prevăzute pentru fiecare în parte.(2) Membrii de familie au drept la pensie de urmaș numai dacă cel decedat era pensionar sau dacă, la data decesului, îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii,(3) Dacă cel decedat nu era pensionar, dar îndeplinea condițiile de vechime în muncă prevăzute pentru acordarea pensiei integrale pentru limită de vîrstă, membrii de familie au drept la pensie de urmaș, indiferent de data cînd a survenit decesul susținătorului.(4) Pensia de urmaș se acordă la cererea celui îndreptățit, a părintelui, tutorelui sau curatorului său.Art. 31. — (1) Copiii au drept la pensie de urmaș :a) pînă la vîrstă de 16 ani sau, dacă continuă studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrstă de 25 ani;b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate de orice grad, înainte de împlinirea vîrstelor arătate la lit. a, pe toată durata invalidității.(2) în cazul decesului unuia dintre părinți, copiii au drept la pensie de urmaș, chiar dacă părintele rămas în viață se află în muncă.Art. 32. — (1) Soția sau soțul are drept la pensie de urmaș, dacă :a) a împlinit vîrstă de 55 ani, soția și 60 ani, soțul, pe tot timpul vieții;b) la data decesului unuia dintre soți, soțul supraviețuitor are unul sau mai mulți copii, pînă cînd copiii împlinesc vîrstă de 16 ani sau, dacă continuă studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrstă de 25 ani, ori pînă la căsătoria sau decesul lor înainte de împlinirea acestor vîrste;c) se află în stare de invaliditate, de orice grad, pe toată durata invalidității.(2) De asemenea, soția are drept la pensie de urmaș, pe tot timpul vieții, dacă :a) a împlinit vîrșta de 50 ani și a născut, pînă la data decesului susținătorului, 5 sau mai mulți copii;b) a împlinit vîrstă de 50 ani și are cel puțin 20 ani de căsătorie cu soțul decedat; dacă are intre 15 și 20 ani de căsătorie, are drept

la pensie la împlinirea aceleiași vîrste, însă pensia se calculează proporțional cu anii de căsătorie.(3) Soția sau soțul are drept la pensie de urmaș dacă la data cererii de pensie nu este încadrat în muncă sau nu exercită o profesie ori o meserie pe cont propriu.(4) Soția sau soțul care nu îndeplinește condițiile prevăzute în alin. 1 și 2 are drept la pensie de

cesul.(2) în cazul cînd celui decedat i se cuvenea sau i s-ar fi cuvenit mai multe pensii din cele prevăzute la alin. 1. se va lua ca bază de calcul, din oficiu, pensia cea mai avantajoasă.(3) Pentru stabilirea pensiei de utmaș cuvenită copiilor orfani de ambii părinți se vor lua ca bază de calcul pensiile cumulate ce șe cuveneau sau s-ar fi cuvenit părinților decedați. în acest caz se vor lua în considerare pensiile cele mai avantajoase ce se cuveneau sau s-ar fi cuvenit părinților după normele prevăzute la alin. 1 și 2.(4) Asupra bazei de calcul se aplică unul din următoarele procente :
Procente Numărul urmașilor cu dreptla pensie100 pentru 3 sau mai mulți75 pentru 250 pentru 1CAPITOLUL V

Ajutorul social
Art. 37. — (1) Angajații care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea unei pensii și sînt lipsiți de mijloace proprii de existență au drept la ajutor social, ce se plătește din fondul de asigurări sociale ■ de stat, dacă se încadrează în una din următoarele situații:a) sînt în vîrstă de 62 ani, bărbații, și 57 ani, femeile, și au o vechime de cel puțin 5 ani efectiv lucrați;b) sînt invalizi de orice grad, în urma unei boli obișnuite sau a unui accident în afară de muncă, și au lucrat efectiv cel puțin 1/4 din vechimea prevăzută la art. 24, necesară pentru acordarea pensiei de invaliditate.(2) Soțul supraviețuitor și copiii unui beneficiar de ajutor social decedat au dreptul la ajutor social

de urmaș, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute pentru acordarea pensiei de urmaș și sînt lipsiți de mijloace proprii de existență.(3) Prin mijloace proprii de e- xistență se înțelege realizarea u- nor venituri lunare, egale cu cuantumul ajutorului social pentru categoria respectivă, sau mai mari.Art. 38. — Cei care primesc a- jutor social, precum și membrii lor de familie, beneficiază de drepturile prevăzute de art. 3,Art. 39. — Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se va stabili cuantumul ajutorului social și se vor putea acorda asemenea ajutoare și altor persoane sau categorii de persoane, lipsite de mijloace de existență.CAPITOLUL VI
Vechimea in muncăArt. 40. — (1) Vechime în muncă se consideră perioada cît o persoană a activat în calitate de angajat. indiferent de felul contractului de muncă și de modul de re-

munerare a muncii, situațiile prevăzute în Codul muncii ca fiind vechime sau vechime neîntreruptă în muncă, perioadele de prizonierat, de persecuție rasială sau alte peri

Art. 43. — (1) Salariul tarifar care se ia ca bază de calcul la stabilirea pensiei este media salariilor tarifare lunare din 5 ani lucrați consecutiv, la alegerea angajatului. din ultimii 10 ani premergători încetării activității salariate.(2) Pentru angajații care au lucrat cel puțin 10 ani în locuri de muncă ce se încadrează în grupele I și II, salariul tarifar care se ia ca bază de calcul la stabilirea pensiei este media salariilor tarifare lunare din 5 ani lucrați consecutiv, la alegerea angajatului, din ultimii 15 ani premergători încetării activității salariate.(3) Dacă în ultimii 10 ani, respectiv 15 ani, angajatul a lucrat mai puțin de 5 ani. baza de calcul a pensiei este media salariilor tarifare lunare din perioada în care a lucrat.(4) Salariile tarifare de încadrare, care se iau ca bază de calcul pentru stabilirea mediei salariilor tarifare lunare celor care au încetat activitatea după 1 august 1959, sînt cele în vigoare la data cererii de pensionare.(5) Pentru cei care au încetat activitatea înainte de 1 august 1959, salariul pe baza căruia se calculează pensia este cel folosit la recalcularea pensiilor conform Decretului nr. 292/1959.

Art. 44. — (1) Media salariilor tarifare lunare care se ia în considerare la calcularea pensiei se stabilește pe baza :a) salariului tarifar lunar de încadrare, pentru cei retribuit)’ cu luna ;b) salariului tarifar de încadrare, corespunzător la 204 ore, pentru cei retribuiți cu ora ;c) salariului tarifar de calcul, pentru cei retribuiti cu cotă procentuală ;d) salariului la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale, pentru cei angajați la persoane fizice.(2) Pentru angajații care cumulează două funcții, la stabilirea mediei salariilor tarifare lunare se ia în considerare salariul tarifar al funcției de bază, iar pentru cei care sînt încadrați în posturi cu o jumătate de normă, salariul tarifar de încadrare corespunzător normei întregi. Angajații care cumulează două norme întregi de muncă pot opta pentru salariul cel mai avantajos.(3) în salariul tarifar se cuprind sporurile acordate pentru condiții de muncă vătămătoare, grele și periculoase, indemnizațiile de zbor, sporul de vechime, precum și orice alte sume care se includ, potrivit dispozițiilor legale, în salariul tarifar.CAPITOLUL IX 
Stabilirea pensiilor 

și ajutoarelor sociale
Art. 45. — (1) Stabilirea pensiei și ajutorului social se face prin decizii date de către organele de prevederi sociale raionale, orășenești sau de raion orășenesc.(2) împotriva deciziilor date de organele prevăzute la alin. 1 se poate face contestație, în termen de 60 zile de la comunicarea acestora, la comisiile de contestație de pe lîngă organele de prevederi sociale regionale, respectiv ale orașelor București și Constanța.(3) Deciziile organelor de prevederi sociale, arătate la alin. 1, necontestate în termen, precum și cele ale comisiilor de contestații, sînt definitive.Art. 46. — Deciziile organelor de prevederi sociale și ale comisiilor de contestații, rămase definitive, pot fi revizuite de către acestea ori de cîte ori se constată erori.Art. 47, — (1) Comisiile de contestații se numesc prin decizie a comitetului executiv al sfatului popular regional, respectiv al ora

șului București sau Constanța, și vor avea următoarea componență :— un judecător desemnat de către președintele tribunalului regional, respectiv al tribunalului orașului București sau orașului Constanța, ca președinte ;— șeful organului . regional de prevederi sociale, respectiv al orașului București, ca membru ; pentru orașul Constanța, șeful secției de sănătate și prevederi sociale;— un delegat sindical desemnat de către organul sindical regional, respectiv al orașului București sau orașului Constanța, ca membru.(2) Președintele și membrii comisiei vor avea cîte un supleant, numit în aceleași condiții.Art. 48. — (1) în cazul cînd o persoană a lucrat în mai multe sectoare de activitate care au sisteme proprii de asigurări și pensii, i se va stabili pensie sau ajutor social pentru limită de vîrstă în cadrul asigurărilor sociale de stat, luîn- du-i-se în considerare perioadele
(Continuare în pag a III a)
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LEGEA
privind pensiile de asigurări sociale 

de stat și pensia suplimentară
(Urmare din pag. a Il-a)cît a lucrat în aceste sectoare, numai dacă în cea mai mare parte din vechimea în muncă pe care o are a lucrat ca angajat. Perioadele de timp cît a lucrat în alte sectoare de activitate se iau în considerare dacă ele se recunosc ca vechime în muncă pentru acordarea unui drept de pensie de către acele sectoare.(2) De asemenea, vechimea în muncă avută în calitate de angajat va fi luată în considerare de fiecare dintre sectoarele de activitate respective cu sisteme proprii de asigurări și pensii.(3) în cazul cînd nu este îndeplinită condiția prevăzută la alin. 1 pentru stabilirea dreptului în cadrul asigurărilor sociale de stat și cel în cauză optează pentru pensie în cadrul acestui sector, i se va putea stabili pensia numai pe baza vechimii avute ca angajat, fără a se lua în considerare și activitatea prestată în alte sectoare.(4) Pensia de invaliditate și ajutorul social de invaliditate se a- cordă de sectorul de activitate în care s-a produs invaliditatea.(5) în cazul cînd părinții au lucrat în sectoare diferite, cu sisteme proprii de asigurări și pensii, copiii orfani de ambii părinți vor primi pensie de urmaș, în condițiile legii, de la ambele sectoare.Art. 49. — (1) încadrarea în grade de invaliditate se face prin decizii date de către comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.(2) împotriva deciziilor date de comisiile prevăzute la alin. 1 se poate face contestație, în termen de 60 zile de la comunicarea a-CAPITOLUL X

Transformarea și recalcularea 
pensiilor•Art. 52. — (1) Pensia pentru limită de vîrstă a unui pensionar care continuă activitatea și care devine invalid ca urmare ,a unui accident de muncă, unei boli profesionale sau tuberculozei poate fi transformată, la cererea pensionarului, în pensie de invaliditate cauzată de accident de muncă, boală profesională sau tuberculoză.(2) Pensionarii de invaliditate de orice grad pot cere transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vîrstă, dacă îndeplinesc condițiile de vechime în muncă și de vîrstă, prevăzute de lege, pentru acordarea unei pensii pentru limită de vîrstă.Art. 53. — (1) Pensionarul care rămîne sau se reîncadrează în muncă după pensionare are dreptul să i se recalculeze pensia, luîndu-se în considerare și timpul muncit după stabilirea inițială a pensiei.(2) Pensionarul prevăzut la alin. 1 poate cere recalcularea pensiei folosind ca bază de calcul, potrivit prevederilor art. 43, fie salariul avut în vedere la stabilirea inițială a pensiei, fie salariileCAPITOLUL XI

Suspendarea plății pensiei 
și ajutorului social 

și pierderea dreptului la pensie 
și ajutor socialArt. 55. — (1) Plata pensiei, și a celorlalte drepturi aferente se suspendă pe timpul cît pensionarul:a) își stabilește domiciliul pe teritoriul altei țări ;bl execută o pedeapsă privativă de libertate ;c) lucrează în baza unui contract de muncă, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 59, 60 și 61.(2) De asemenea, dacă soțul supraviețuitor, pensionar urmaș, s-a recăsătorit, plata pensiei se suspendă pe tot timpul cît durează noua căsătorie, cu excepția situațiilor în care persoana cu care s-a recăsătorit' este, la rîndul ei, pensionar urmaș sau pensionar de invaliditate, nu este încadrată în muncă sau nu exercită o profesie ori o meserie pe cont propriu.(3) Plata ajutorului social se suspendă în situațiile prevăzute la alin. 1 lit. a și b, precum și pe timpul în care beneficiarul realizează venituri de orice natură egale cu cuantumul ajutorului social pentru categoria respectivă, sau mai mari.(4) Membrii de familie ai pensionarilor sau beneficiarilor de ajutor social aflați în situația prevăzută la alin. 1 lit. b, care îndeplinesc condițiile pentru a primi pensie sau ajutor social de urmaș, au drept la pensia sau ajutorul social care li s-ar fi cuvenit în această calitate pe tot timpul suspendării plății drepturilor susținătorilor.Art. 56. — (1) în cazul prevăzut de art. 55 alin. 1 lit. b, dacă hotă- rîrea de condamnare a fost desființată și cel în cauză a fost achitat, se vor plăti, sumele datorate pe în

cestora, la comisiile regionale de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.(3) Normele de organizare și funcționare a comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilesc de ministrul sănătății și prevederilor sociale cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.Art. 50. — Pensia, ajutorul social și orice alte sume stabilite, cuvenite pensionarului sau beneficiarului de ajutor social, rămase neplătite, se prescriu în termen de 12 luni de la data cînd trebuiau să fie achitate.Art. 51. — (1) Sumele plătite fără temei cu titlu de pensie, ajutor social sau alte drepturi aferente se recuperează de la cei care le-au primit.(2) în cazul în care sumele plătite fără temei nu pot fi recuperate de la aceștia, angajații care se fac vinovați de producerea daunei vor fi ținuți răspunzători, potrivit dispozițiilor Codului muncii.(3) Recuperarea de la pensionari sau beneficiari de ajutor social a sumelor plătite fără temei se face pe baza deciziei date de organele de prevederi sociale, care constituie titlu executoriu. Decizia se comunică celui în cauză și poate fi atacată în condițiile art. 45 și 46, contestația suspendînd executarea pînă la soluționarea ei definitivă.(4) Dreptul de a se cere restituirea sumelor plătite fără temei pensionarilor și beneficiarilor de ajutor social se prescrie în termen de 12 luni de la data efectuării plății.(5) în caz de deces al pensionarului sau beneficiarului de ajutor social, sumele rămase nerecuperate nu se mai urmăresc.

realizate în perioada lucrată după pensionare — la nivelul celor în vigoare la data cererii de recalculare — numai dacă a lucrat în a- ceâstă perioadă cel puțin 3 ani. Fac excepție cei pensionați în condițiile art. 11 și 12 care, pentru a beneficia de această recalculare, este necesar să fi lucrat după pensionare cel puțin 5 ani.(3) în cazul în care pensionarul își continuă activitatea în alt sector de muncă decît acela care i-a stabilit pensia, recalcularea se face, în condițiile arătate la alin. 1 și 2, de către sectorul care îi plătește pensia.Art. 54., — în cazul cînd se schimbă gradul de invaliditate al unui pensionar cu pensie de invaliditate cauzată de accident de muncă, boală profesională sau tuberculoză, într-un grad de invaliditate mai mare, datorită unei boli obișnuite sau unui accident în afară de muncă, pensia se va recalcula la procentele corespunzătoare noului grad de invaliditate pentru accident de muncă, boală profesională sau tuberculoză.

treaga durată a suspendării, scă- zîndu-se sumele plătite urmașilor.(2) în caz de executare a pedepsei sau de grațiere ori de amnistiere a faptei pentru care pensionarul sau beneficiarul de ajutor social a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate și care a condus la suspendarea plății pensiei sau ajutorului social, plata se reia cu începere din prima zi a lunii următoare aceleia în care pensionarul sau beneficiarul de ajutor social a fost eliberat.(3) Cînd încetează celelalte cauze de suspendare, plata pensiei sau a ajutorului social se reia cu începere din prima zi a lunii următoare aceleia în care a intervenit încetarea cauzei de suspendare.Art. 57. — Instanțele judecătorești au obligația ca, în termen de 15 zile de la data arestării pensionarului sau beneficiarului de ajutor social în baza unei hotărîri de condamnare rămase definitivă, să comunice această situație, în scris, organului de prevederi sociale respectiv, în vederea suspendării plății pensiei sau ajutorului social.Art. 58. — Pierd dreptul la pensie și la ajutor social cei care :a) și-au provocat o invaliditate în mod voit, în vederea obținerii unui drept la pensie sau ajutor social, însă numai în ceea ce privește dreptul la pensie sau ajutor social decurgînd din această invaliditate ;b) au fost condamnați pentru uciderea sau cauzarea unei invalidități susținătorului, însă numai în ceea ce privește dreptul la pensie sau ajutor social decurgînd de pe urma acestui susținător decedat.

CAPITOLUL XII
Cumulul pensiei cu salariulArt. 59. — (1) Pensionarii cu pensii integrale pentru limită de vîrstă, precum și pensionarii cu pensii acordate prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri și ale altor organe competente, strict necesari unităților, menținuți sau reîncadrați în muncă în funcții admise la cumul, au dreptul, pe timpul cît lucrează, să primească, pe lîngă salariu, și 50 la sută din pensie, dar nu mai puțin de 500 lei.(2) Prevederile alin. 1 se aplică celor care se pensionează în condițiile art. 7 lit. b, numai după împlinirea vîrstei de 62 ani, bărbații și 57 ani, femeile.(3) Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța stabilesc meseriile și funcțiile în care se admite cumulul pensiei cu salariul.Art. 60. — (1) Pensionarii pre- văzuți la art. 59 alin. 1 și 2 primesc, pe lîngă salariu, și pensia în întregime, pe timpul cît sînt angajați :a) în posturi cu pînă la 1/2 normă inclusiv ;b) cu contracte de muncă pe durată determinată de pînă la 4 luni, în cursul unui an calendaristic ;c) la persoane fizice, cooperativeCAPITOLUL XIII

Dispoziții finale
Art. 62. — (1) Persoanele care dovedesc cu acte că au cotizat la fostele asigurări sociale în altă calitate decît aceea de angajat și îndeplinesc condițiile de vîrstă și vechime în muncă, pot fi înscrise la pensie pentru limită de vîrstă, ca și angajații, numai dacă în ultimii 10 ani de activitate au lucrat ca angajați.(2) Cei care au o vechime în muncă de cel puțin 25 ani, bărbații și 20 ani, femeile, dar nu au lucrat cel puțin 10 ani ca angajați, au drept la o pensie de 500 lei lunar.(3) Cei care au o vechime în muncă mai mică de 25 ani, bărbații și 20 ani, femeile, dar nu mai puțin de 10 ani și nu îndeplinesc condiția de vechime ca angajați, prevăzută la alin. 1, au dreptul la o pensie calculată din pensia de 500 lei, proporțional cu vechimea dovedită, fără a putea fi mai mică de 350 lei lunar.(4) Urmașii celor prevăzuți la alin. 1—3 inclusiv au drept la pensie de urmași în condițiile prezentei legi.(5) Cei care au o vechime în muncă de 25 ani, bărbații și 20 ani, femeile, pensionați pentru timpul cotizat la fostele asigurări sociale în altă calitate decît aceea de angajat, și au lucrat după pensionare cel puțin 10 ani ca angajați, pot cere stabilirea u- nei pensii pentru limită de vîrstă, folosind ca bază de calcul media salariilor tarifare lunare din 5 ani de activitate consecutivă din ultimii 10 ani.Art. 63. — Cetățenii unui stat străin și urmașii acestora domi- ciliați pe teritoriul Republicii Socialiste România pot cere înscrierea la pensie sau ajutor social pentru timpul servit în țară străină, potrivit convențiilor încheiate între Republica Socialistă România și statul respectiv.Art 64. — (1) Pensia de orice fel nu poate fi mai mare decît salariul tarifar pe baza căruia a- ceasta a fost calculată.(2) Nimeni nu poate primi decît o singură pensie, indiferent de fondul din care aceasta este plătită ori de legea în care este prevăzut dreptul la pensie, cu excepția celor prevăzuți la art. 48 alin. 5.(3) Persoanele îndreptățite la mai multe pensii pot opta oricînd pentru una din ele. chiar după ce s-a stabilit un drept la pensie.Art. 65. — Dreptul la pensie • și ajutor social este imprescriptibil. Pensia și ajutorul social nu pot fi cedate nici total, nici parțial.Art. 66. — (1) Pensia și ajutorul social nu sînt impozabile.(2) Cererile în fața oricăror organe care au drept scop stabilirea unui drept la pensie sau ajutor

TITLUL II

PENSIA SUPLIMENTARACAPITOLUL XIV
Art. 71. — Cu începere de la 1 ianuarie 1967 se instituie, în afara pensiei de asigurări sociale, pensia suplimentară, care se bazează pe principiul mutualității între angajați. 

agricole de producție și case de a- jutor reciproc.(2) De asemenea, beneficiază de pensie în întregime, pe lîngă salariu, și alte categorii de angajați, necesari organizațiilor socialiste, stabilite prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri, indiferent de felul pensiei.Art. 61. — (1) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi, pe timpul cît sînt angajați, pe lîngă salariu,, și pensia în întregime, fără ca acestea împreună să poată depăși salariul tarifar în vigoare, corespunzător funcției avute la data pensionării de invaliditate.(2) în cazul în care salariul tarifar împreună cu pensia ori numai salariul tarifar depășesc salariul tarifar în vigoare, corespunzător funcției avute la data pensionării de invaliditate, pensia se reduce sau plata pensiei se suspendă, după caz. Salariul tarifar în vigoare este cel din luna pentru care se face plata.(3) Pensionarii de invaliditate gradul I și II, care au recomandarea organelor de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă pentru prestarea unei activități cu caracter reconfortant, vor primi, pe timpul cît sînt încadrați în muncă, pensia în întregime.

social, precum și toate actele procedurale în legătură cu aceste drepturi, sînt scutite de orice fel de taxe de timbru.Art. 67. — (1) Pensia și ajutorul social se plătesc cu începere de la data desfacerii contractului de muncă, data încetării plății ajutorului 'pentru incapacitate temporară de muncă sau data decesului susținătorultii," după caz, dacă cererea împreună cu toate actele necesare a fost depusă la organele de prevederi sociale în termen de cel mult trei luni de la ivirea a- cestor situații.(2) Dacă cererea împreună cu toate actele necesare nu a fost depusă în termenul prevăzut la alin. 1, pensia și ajutorul social se plătesc cu începere de la întîi a lunii următoare aceleia în care cererea cu actele a fost depusă la organele de prevederi sociale.(3) Pensia pentru limită de vîrstă, pentru cei cărora nu li s-a desfăcut contractul de muncă, se plătește cu începere de la întîi a lunii următoare aceleia în care s-a depus cererea împreună cu actele necesare la organele de prevederi sociale.(4) Pensia și ajutorul social se plătesc titularului sau mandatarului acestuia împuternicit cu procură ori se depun, la cererea titularului și pe numele său, la C.E.C.(5) în cazul în care titularul are capacitate de exercițiu restrînsă sau este lipsit de capacitate, plata se face părintelui, tutorelui sau curatorului său, după caz.Art. 68. — (1) Contractul de muncă al angajaților pensionați la cererea unității se desface pe data înscrierii la pensie. Nedesfa- cerea contractului de muncă atrage anularea deciziei de pensionare.(2) Pe data înscrierii la pensie se poate desface și contractul de muncă al celor pensionați la cererea lor.(3) Contractul de muncă al an- gajaților care sînt și pensionari pentru limită de vîrstă și al celor cu pensii acordate prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri sau ale altoi- organe competente, poate fi desfăcut oricînd.Art 69. — Celelalte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurări și pensii își vor elabora reglementări proprii pe baza principiilor din prezenta lege și ținînd seama de specificul fiecărui sector.Art. 70. — Invalizii și accidentalii de război, urmașii acestora, precum și urmașii celor morți sau dispăruți în război, primesc pensie potrivit prezentei legi în cu- antumurîle stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 72. — (1) Fondurile necesare pentru plata pensiei suplimentare se formează din contribuția tuturor. angajaților. Această contribuție este de 2 la sută din salariul tarifar lunar de încadrare și se varsă prin unități, într-un 

cont special al Uniunii Generale a Sindicatelor, la Banca Națională a Republicii Socialiste România.(2) ■ Contribuția - nu se reține pe timpul cît angajatul se află în incapacitate temporară de muncă, în concediu de studii sau în concediu fără plată, dacă aceste concedii nu depășesc 30 zile într-un an calendaristic. Aceste perioade se consideră însă- ca perioade de contribuție. Contribuția nu se retine nici pe timpul concediilor fără plată mai mari de 30 zile însă acest timp nu se consideră perioadă de contribuție.(3) Banca Națională a Republicii Socialiste România va plăti, la sumele depuse, o dobîndă anuală de 1,5 la sută cu care se întregește fondul pentru pensia suplimentară.
Timpul cît s-a contribuit la fondul de pensii % din salariul tarifar folosit la calcularea pensiei de asigurări socialeîntre 10 și 20 ani 14„ 8 și 10 „ inclusiv 12„ 5 și 8 ,, „ 10

j, 2 și 5 „ ,, 7de la 1 la 2 „ „ 5
(3) Pentru beneficiarii de ajutor social pentru limită de vîrstă, pensia suplimentară se calculează pe baza mediei salariilor tarifare lunare din ultimii 5 ani de activitate consecutivă. Pentru beneficiarii de ajutor social invalizi, care au lucrat mai puțin de 5 ani, pensia suplimentară se stabilește pe baza mediei salariilor tarifare lunare din perioada de activitate.(4) Angajații care, pînă la data pensionării, au contribuit mai puțin de 12 luni la fondul pentru pensia suplimentară, nu au drept la această pensie. Fac excepție pensionarii de invaliditate, beneficiarii de ajutor social invalizi, pensionarii urmași și beneficiarii de ajutor social urmași care vor primi pensia suplimentară calculată în procentul prevăzut pentru 1—2 ani de contribuție.(5) Celor prevăzuți la alin. 4, care nu au drept la pensie suplimentară, li se. vor restitui sumele plătite cu titlu, de contribuție.(6) Angajații care au împlinit limita de . vîrstă sau sînt invalizi și au încetat activitatea fără a putea fi înscriși la pensie sau ajutor social, deoarece nu îndeplinesc con-

TITLUL III

DISPOZIȚII COMUNE
SI TRANZITORIICAPITOLUL XVArt. 77. — Pensia sau ajutorul social stabilite pe baza unei decizii rămase definitivă nu pot fi anulate decît în situațiile prevăzute la art. 58, și nici revocate.Art. 78. — (1) Pensionarii și beneficiarii de ajutor social ale căror pensii sau ajutoare sociale sînt egale sau mai mici decît cuantumul minim al pensiei de invaliditate gradul I pentru accident de muncă sau boală profesională, precum și membrii de familie ai acestora, au dreptul, în mod gratuit, la asistență medicală, medicamente și materiale sanitare și pentru tratamentul ambulatoriu.(2) Pensionarii și beneficiarii de ajutor social prevăzuți la alin. 1 primesc, în contul asigurărilor sociale, asistență medicală, întreținere, medicamente și materiale sanitare necesare pe tot timpul internării în sanatoriile balneare, inclusiv costul transportului.Art. 79. — Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri vor putea fi a- duse îmbunătățiri procentelor de calcul al pensiilor, precum și cuan- tumurilor acestora.Art. 80. — Ministrul sănătății și prevederilor sociale împreună cu Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii și cu a- cordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor vor da instrucțiuni și indicații obligatorii în vederea aplicării unitare a prevederilor cuprinse în legislația de pensii.Art. 81. — (1) Cererile de pensie sau ajutor social, precum și contestațiile introduse înainte de 1 ianuarie 1967, nerezolvate pînă la a- cea^jtă dată, vor fi soluționate după normele legale în vigoare la data cererii.(2) Cu începere de la 1 ianuarie 1967, pensionarii și .beneficiarii de ajutor social prevăzuți la alin. 1 vor. primi ^drepturile majorate potrivit Hotarîrii Consiliului de Miniștri nr. 2361 din 25 octombrie 1966 și instrucțiunilor de aplicare.(3) Cererile de pensie sau ajutor social, introduse după data de 1 ianuarie 1967, se soluționează potrivit dispozițiilor legii noi. chiar dacă plata acestor drepturi se face și pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 1967.Art. 82. — Cei cărora nu li s-a

Art. 73. — (1) Au dreptul la pensie suplimentară pensionarii și beneficiarii de ajutor social din cadrul asigurărilor sociale de stat care au contribuit, în timpul activității salariate, la fondul pentru pensia suplimentară.(2) De asemenea, au dreptul la pensie suplimentară pensionarii urmași, dacă susținătorul decedat a contribuit la fondul de pensii.Art. 74. — (1) Cuantumul pensiei suplimentare, pentru cei care au contribuit cel puțin 20 ani la fondul acestei pensii, este de 16 la sută din salariul tarifar folosit la calcularea pensiei de asigurări sociale.(2) Pentru cei care au contribuit la fondul de pensii mai puțin de 20 ani, pensia suplimentară se stabilește astfel : 

dițiile prevăzute de lege, au drept la pensie suplimentară, dacă au contribuit cel puțin 12 luni. în a- ceste situații baza de calcul a pensiei suplimentare va fi cea prevăzută la alin. 3.Art. 75. — Pensia suplimentară pentru urmaș se calculează din pensia stabilită potrivit art. 74 alin. 1 și 2, in raport de numărul urmașilor, astfel:— 50 la sută pentru un urmaș ;— 75 la sută pentru doi urmași;— 100 la sută pentru trei urmași sau mai mulți.Art. 76. — (1) Pensia suplimentară se stabilește de către organele și cu procedura prevăzută pentru pensia de asigurări sociale.(2) Pensia suplimentară se plătește deosebit de pensia de asigurări sociale și de ajutorul social, indiferent de cuantumul acestora din urmă.(3) Prevederile din prezenta lege referitoare la plata și recalcularea pensiilor, precum și cele referitoare la cumul, pierderea dreptului de pensie sau suspendarea plății acesteia, se aplică în mod corespunzător și la pensiile suplimentare.

stabilit pensie sau ajutor social deoarece nu au îndeplinit condițiile prevăzute în legislația aplicată pînă la 1 ianuarie 1967, pot cere înscrierea la pensie sau ajutor social dacă îndeplinesc condițiile legislației în vigoare după această dată.Art. 83. — (1) Pensionarii pentru limită de vîrstă, pensionarii de invaliditate și beneficiarii de ajutor social aflați în plată la 31 decembrie 1966 pot cere după 1 ianuarie 1967 recalcularea pensiei prin adăugarea unor perioade de vechime în muncă, care conform legislației în vigoare pînă la acea dată nu le-au fost luate în considerare și care, potrivit noii legi, constituie vechime în muncă.' (2) De prevederile alin. 1 beneficiază și pensionarii urmași ai căror susținători decedați au avut perioade de vechime care nu le-au fost luate în considerare la stabilirea pensiei.(3) Recalcularea drepturilor prin adăugarea vechimii prevăzute la alin. 1 și 2 se va face pe baza salariului folosit la pensionare, sau mediei salariilor din ultimele 12 luni de activitate, pentru beneficiarii de ajutor social.(4) Pentru fiecare an ce depășește vechimea cerută la acordarea pensiei integrale pentru limită de vîrstă se acordă un procent suplimentar de 1 la sută din salariul tarifar.(5) Plata pensiei, astfel recalculată, se face de la întîi a lunii următoare aceleia în care s-a depus cererea împreună cu actele la organele de prevederi sociale. De la aceeași dată se acordă pensia recalculată și celor care au actele de vechime la dosarul de pensie.Art. 84. — (1) Pensionarilor pentru limită de vîrstă și pensionarilor de invaliditate aflați în plată la 31 decembrie 1966, care cer a- dăugarea unor perioade de vechime în muncă prestată după pensionare, dar anterior datei de 1 ianuarie 1967, li se va recalcula pensia în raport de noua vechime, potrivit prevederilor art. 83,(2)-Pensionarii urmași ai celor prevăzuți la alin. 1 beneficiază de recalcularea pensiei pentru vechimea în muncă realizată de susținători după pensionare, în condițiile arătate la alin. 1.

Art. 85. — Pentru pensionarii care continuă activitatea și după 1 ianuarie 1967, recalcularea și transformarea pensiei se va face pe baza dispozițiilor din prezenta lege.Art. 86. — (1) Pensionarilor de invaliditate aflați în plată la 31 decembrie 1966, cărora li se schimbă gradul de invaliditate după a- ceastă dată, li se vor stabili drepturile corespunzătoare noului grad de invaliditate potrivit prevederilor din prezenta lege.(2) Pensionarilor de invaliditate aflați în plată la 31 decembrie1966 care solicită, după 1 ianuarie 1967, acordarea cuantumului pensiei pentru limită de vîrstă sau transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vîrstă, li se vor stabili drepturile potrivit dispozițiilor din prezenta lege.Art. 87. — (1) Urmașii pensionarilor decedați pînă la 1 ianuarie1967 au drept la pensie de urmaș stabilită potrivit legislației în vigoare pînă la acea dată. Pensia de urmaș astfel stabilită se hrajo- rează cu procentele prevăzute de Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2361/1966.(2) Urmașii pensionarilor aflați în plată la 31 decembrie 1966 și care au decedat după această dată au drept la pensie de urmaș stabilită potrivit prevederilor din prezenta lege. Baza de calcul a pensiei de urmaș va fi pensia susținătorului decedat, majorată conform Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 2361/1966, dacă a fost pensionar pentru limită de vîrstă sau de invaliditate gradul I; în cazul cînd acesta a fost pensionar de invaliditate de gradul II sau III, baza de calcul va fi pensia de invaliditate de gradul I.Art. 88. — (1) Cei care au pierdut dreptul la pensie sau ajutor social în baza legislației în vigoare pînă la 31 decembrie 1966 și îndeplinesc condițiile din prezenta lege pot cere pensie sau ajutor social după 1 ianuarie 1967, care se va stabili astfel:a) cei care au avut calitatea de pensionari sau de beneficiari de ajutor social vor fi repuși în drepturi; pensia acestora se va recalcula potrivit actelor normative privitoare la pensii intervenite de la data pierderii dreptului și pînă la 31 decembrie 1966. Pensia le- calculată se va majora cu procentele prevăzute de Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2361/1966 ;b) pensionarii de invaliditate și beneficiarii de ajutor social de invaliditate, dintre cei prevăzuți la lit. a, vor fi repuși în drepturi dacă vor fi încadrați într-un grad de invaliditate, considerîndu-se că au îndeplinită condiția de vechime în raport cu vîrstă. Cei care, potrivit prevederilor legislației în vigoare pînă la 31 decembrie 1966, sînt nerevizuibili, vor beneficia de pensia de invaliditate corespunzătoare gradului de invaliditate ce rezultă din ultima decizie.(2) Cei care nu au avut calitatea de pensionari sau de beneficiari de ajutor social vor primi drepturile stabilite potrivit prezentei legi.(3) Pensionarilor și beneficiarilor de ajutor social prevăzuți la alin. 1 lit. a, cărora nu li s-au luat în considerare anumite perioade de vechime care, potrivit noii legi, constituie vechime în muncă, precum și celor care au realizat o vechime în muncă după pierderea drepturilor, li se vor adăuga, la cerere, aceste perioade potrivit prevederilor art. 83.Art. 89. — Pensionarilor de invaliditate, aflați în plată la 31 decembrie 1966, nu li se revizuiește condiția de vechime în muncă cerută în raport de vîrstă. dacă după 1 ianuarie 1967 li se modifică gradul de invaliditate.Art. 90. — Pensionarii prevăzuți la art. 59 alin. 1, aflați în plată la 31 decembrie 1966, ale căror drepturi au fost acordate la vîrstele stabilite pentru grupele III și IV potrivit legislației în vigoare la acea dată, vor putea cumula pensia cu salariul în condițiile art. 59 alin. 1 și 3 și art. 60 din prezenta lege.Art. 91. — Pînă la aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 6 alin. 2, încadrarea în grupe de muncă se face după cum urmează ■a) în grupa I de muncă, angajații care au lucrat în munci foarte grele sau foarte vătămătoare, așa cum sînt prevăzuți în tabelul nr. 1 anexă la regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 292/1959, cu completările ulterioare ;b) în grupa a Il-a de muncă, angajații care au lucrat în munci grele sau vătămătoare, așa cum sînt prevăzuți în tabelul nr. 2 anexă la regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 292/1959. cu completările ulterioare ;c) în grupa a IlI-a de muncă, angajații care au fost încadrați în grupele III și IV, așa cum sînt prevăzuți în tabelele nr. 3 și 4 anexe la regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 292/1959, cu completările ulterioare.Art. 92. — (1) Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1967.(2) Pe aceeași dată se abrogă Decretul nr. 292 din 30 iulie 1959. astfel cum a fost, modificat și completat prin Decretul nr. 878 din 20 noiembrie 1962, precum și Regulamentul de aplicare aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1081 din 31 iulie 1959, modificat și completat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1173 din 20 noiembrie 1962.
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Raportul Comisiei pentru sănătate, prevederi 
și asigurări sociale, al Comisiei 

economico-financiare și Comisiei juridice 
prezentat de deputatul Ștefan Milcu

După cum vă este cunoscut — a spus vorbitorul — plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 12—14 octombrie a adoptat, în lumina sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, Hotărîrea cu privire la majorarea pensiilor, îmbunătățirea legislației pensiilor și instituirea pensiei suplimentare din contribuția salariaților. Măsurile adoptate de plenară, proiectul noii legi a pensiilor — supus timp de aproape două luni unei largi dezbateri publice — au fost primite cu bucurie și deplină aprobare, avînd un puternic ecou în rîndurile tuturor generațiilor de oameni ai muncii.întregul nostru popor vede în aceste măsuri roadele propriilor eforturi în construcția socialistă, o nouă mărturie a politicii consecvente a partidului de ridicare a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii, grija deosebită de a asigura o bătrînețe tihnită și demnă tuturor celor care o viață întreagă și-au dăruit puterea de muncă înfloririi patriei socialiste.Adoptarea acestor măsuri a devenit posibilă datorită creșterii neîntrerupte a puterii economice a țării, creării de noi resurse materiale și financiare destinate progresului general al societății noastre socialiste, satisfacerii nevoilor omului muncii. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al Partidului Comunist Român, la plenara din octombrie, „întreaga politică a partidului nostru de făurire și dezvoltare a noii orînduiri, de creștere continuă a potențialului economic al patriei, de sporire a avuției materiale și spirituale a societății noastre este subordonată scopului fundamental al ridicării sistematice a bunăstării poporului".Semnificația noii legi se conturează în toată amploarea, dacă o privim în contextul realizărilor do- bîndite în decursul anilor în creșterea nivelului de trai al poporului. Numai în perioada 1959—1965, veniturile din salarii ale populației au crescut de peste două ori, iar în acest an cu încă 11 la sută față de 1965. Concomitent, statul nostru a alocat an de an fonduri tot mai mari pentru construcții de locuințe, pentru satisfacerea cerințeloi- popu-, lației în domeniul învățămîntului, culturii, sănătății, asigurărilor sociale, odihnei și pentru alte măsuri de ordin social-cultural. Este grăitor faptul că, în anul 1966, aproape un milion de persoane au beneficiat de pensii sau ajutoare sociale din bugetul statului, sumele plătite totalizînd aproape 5,2 miliarde lei.îmbunătățirea sistemului de pensii se înscrie ca o mare operă socială inițiată de partid și de guvern, izvorîtă tocmai din umanismul și democratismul orînduirii noastre. Este meritul partidului nostru de a fi elaborat măsuri de o asemenea importanță socială și economică, într-o largă perspectivă și în deplină concordanță cu cerințele și posibilitățile economiei noastre naționale.în continuare, vorbitorul a spus : Ansamblul de măsuri preconizate cuprinde, pe de o parte, majorarea pensiilor de toate categoriile, în medie cu 27 la sută, iar, pe de altă parte, aplicarea unui nou sistem de pensionare, după criterii care să corespundă principiilor generale ce stau la baza retribuirii muncii în țara noastră. O trăsătură esențială a măsurilor cu privire la majorarea pensiilor este ridicarea, în primul rînd, a nivelului pensiilor minime și creșterea mai accentuată a pensiilor mici. Ridicarea nivelului pensiilor, în proporții însemnate, va avea consecințe economice și sociale favorabile nu numai în viața pensionarilor, ci și în viața familiilor din care ei fac parte, in- fluențînd pozitiv veniturile unei mari părți din populația țării.
Principiile fundamentale ale pro

iectului de lege și obiectivele de 
ordin social economic pe care le 
urmărește îi conferă un conținut 
care depășește cadrul unor simple 
îmbunătățiri în acest domeniu. Prevederile sale, îmbinînd interesele personale ale salariaților cu interesele generale ale societății, fac din sistemul de pensionare nu numai un mijloc de asigurare materială la vremea bătrîneții sau în caz de invaliditate, ci și un important instrument de cointeresare materială a oamenilor muncii în sporirea contribuției lor la dezvoltarea economiei naționale, la progresul vieții social-culturale.Din noua lege a pensiilor se dis
tinge cu claritate, ca un principiu 
fundamental, îmbunătățirea simți
toare a raportului între pensie și 
salariul tarifar, în sensul apropierii 
într-o mai mare măsură a nivelului 
pensiei de nivelul salariului. O asemenea corelație se realizează, în primul rînd, prin sporirea cu 10 pînă la 15 la sută a scării procentuale de calcul a pensiei pentru limită de vîrstă. împreună cu sporul de 1 la sută pentru fiecare an de vechime suplimentară, scara procentuală va permite în viitor o diferențiere mai bună decît pînă acum a cuantumului pensiei, în funcție de nivelul pregătirii profesionale, de cantitatea și calitatea muncii, de răspunderea în muncă a fiecărui salariat.

Acordarea unui spor procentual 
pentru continuitatea în muncă în 
aceeași întreprindere sau instituție 
reprezintă un alt principiu deose
bit de important al noului sistem de pensionare. Aceasta va contribui la întărirea stabilității cadrelor, la evitarea fluctuației forței de mun

că. în acest scop, în proiectul de lege se înscrie acordarea unui spor de pensie de 4, 7 și 10 la sută în raport cu vechimea neîntreruptă în aceeași unitate. Sporul de continuitate. oferind salariaților posibilitatea unei pensii mai mari, îi cointeresează să lucreze neîntrerupt în aceeași întreprindere sau instituție, să cunoască mai temeinic producția de la locul de muncă, să lucreze, cu productivitate sporită, să lupte pentru a mări eficiența producției. Permanentizarea cadrelor are efecte favorabile asupra întăririi disciplinei în producție, asupra sudării colectivului.Subliniind importanța desființării plafonării pensiei, în continuare vorbitorul a spus: în aceste condiții, procentele de calculare a pensiei stabilite în funcție de nivelul salariului tarifar și procentul suplimentar pentru vechime în muncă vor acționa în întregime la stabilirea cuantumului pensiei. De această măsură vor beneficia muncitorii de înaltă calificare, cu vechime îndelungată în muncă, maiștrii, tehnicienii, inginerii, economiștii, cadrele cu funcții de conducere în economie, cadrele didactice din învățămîntul superior, cercetătorii științifici, precum și alți salariați.
Adoptarea principiului de înca

drare în grupe de muncă după cri
teriul influenței pe care condițiile 
de la locul de muncă le au asupra 
organismului — și nu după criteriul meseriei sau funcției, cum prevăd reglementările în vigoare — va permite o clasificare mai corespunzătoare a salariaților în grupe de muncă, constituind fără îndoială o perfecționare a actualei legislații. Aceasta este o cerință determinată, între altele, de construirea de noi uzine și fabrici, înzestrate cu tehnică modernă, de dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor existente, care fac ca aceeași meserie sau funcție să se exercite în condiții diferite față de situația din celelalte întreprinderi. Pînă la elaborarea reglementării privind stabilirea pe baze științifice a locurilor de muncă cu condiții grele și foarte grele, lucrare de mare amploare, care necesită o analiză temeinică din partea ministerelor și a altor organe centrale de stat și obștești, a comitetelor executive ale sfaturilor populare, proiectul prevede menținerea încadrării actuale în grupele I, II și III, salariații din grupa IV trecînd în grupa III.

Este demn de remarcat faptul că 
proiectul de lege asigură, prin pre
vederile sale, o echitate mai mare 
în acordarea drepturilor privind 
reducerea vîrstei de pensionare, 
precum și acordarea sporului de 
vechime pentru timpul lucrat în 
condiții grele și foarte grele. A- ceste drepturi urmează să se acorde proporțional cu numărul de ani e- fectiv lucrați în grupele I și II și nu ca pînă în prezent, cînd, de exemplu, pentru salariații din grupa I drepturile respective se acordau nediferențiat între 10—20 ani vechime, iar pentru mai puțin de 10 ani vechime nu existau prevederi în acest sens.

Superioritatea noii reglementări 
rezultă și din îmbunătățirile aduse 
modalităților de stabilire a pensiei 
pentru cei care, dintr-un motiv sau 
altul, și-au pierdut parțial sau com
plet, temporar sau definitiv, capa
citatea de muncă. Nivelul pensiei de invaliditate va fi stabilit în viitor în mod similar cu cel al pensiei pentru limita de vîrstă, adică în raport procentual față de salariul tarifar întreg: mărimea pensiei de invaliditate de gradul II și III se stabilește în proporții corespunzătoare din cuantumul pensiei de gradul I, indiferent de cauza care a provocat invaliditatea sau de grupele de muncă în care a lucrat salariatul, deoarece criteriile care determină deosebirile dintre gradele de invaliditate sînt aceleași.Este cunoscut faptul că salariații care au vîrstă prevăzută pentru pensionare și nu îndeplinesc, din diferite cauze, condițiile de vechime pentru obținerea unei pensii, deoarece nu au nici măcar jumătate din vechimea minimă necesară cerută de lege, și sînt lipsiți de mijloace de existență, beneficiază de ajutor social care se plătește din fondurile de asigurări sociale. Potrivit noii reglementări, ajutorul social se majorează și devine mult mai cuprinzător, proiectul de lege precizînd că acordarea lui este condiționată numai de lipsa mijloacelor proprii de existență și poate fi transmis urmașilor dacă aceștia nu au asigurate condiții de trai.

Concomitent cu introducerea 
noului sistem de acordare a pen
siilor din fondurile statului — a arătat vorbitorul — proiectul de 
lege cuprinde, ca o prevedere nouă 
și importantă, instituirea pensiei 
suplimentare din fondurile reali
zate prin contribuția salariaților, pe 
baza principiului mutualității. A- ceasta a devenit posibilă, pe de o parte, ca urmare a noilor relații de colaborare și ajutor reciproc statornicite între oamenii muncij din țara noastră, iar pe de altă parte, ca rezultat al ridicării bunăstării celor ce muncesc și îndeosebi a veniturilor lor. Instituirea pensiei suplimentare este o măsură deosebit de avantajoasă, oferind tuturor salariaților, tineri și vîrstnici, perspectiva ca la încetarea activității să primească, pe lîngă pensia de asigurări sociale plătită din fondurile statului, și pensia plătită din fondurile realizate din contribuția salariaților. Este de remarcat că 

pensia suplimentară împreună cu pensia de asigurări sociale pot depăși salariul tarifar avut la data pensionării.în conformitate cu legislația în vigoare, pensionarii și beneficiarii de ajutor social internați în unități sanitare au dreptul la tratament și asistență medicală gratuite. Separat de aceasta, prin prevederile noii legi se acordă în mod gratuit medicamente și materiale sanitare pentru tratament ambulatoriu pensionarilor și beneficiarilor de ajutor social, ale căror pensii sau ajutoare sînt egale sau mai mici decît cuantumul minim al pensiei de invaliditate de gradul I pentru accident de muncă sau boală profesională.în mod corespunzător cu noile principii de stabilire a pensiilor de asigurări sociale, se reglementează și pensiile cadrelor militare. Măsurile elaborate în acest scop sînt în prezent supuse dezbaterii cadrelor din unitățile militare, ur- mînd să fie îmbunătățite și apoi definitivate.Potrivit criteriilor noii legi a pensiilor, se vor reglementa pensiile lucrătorilor din cooperația meșteșugărească, ale avocaților și ale slujitorilor cultelor, asigurîn- du-se în felul acesta unitatea sistemului de pensii.Vorbitorul a amintit că, începînd de la 1 ianuarie 1967, se trece la aplicarea sistemului de pensii pentru țărănimea cooperatistă. O atare măsură, de mare însemnătate în viața țărănimii cooperatiste, răspunde dorinței multor generații de țărani de a-și asigura prin munca lor o bătrînețe lipsită de griji. De aceste prevederi beneficiază, începînd cu anul ce vine, peste 1 100 000 de cooperatori.Aceasta înseamnă, în mod practic, generalizarea acordării pensii
lor pentru toți oamenii muncii din 
țara noastră.Referindu-se la practica statornicită de partidul și statul nostru de a se sfătui cu masele largi ale poporului în toate problemele fundamentale, vorbitorul a subliniat că în numeroasele adunări din întreprinderi, instituții și cartiere, la care au participat sute de mii de salariați și pensionari, ca și în miile de scrisori adresate direct conducerii partidului, organelor centrale de stat și obștești, în presă, la radio și televiziune, oamenii muncii, vîrstnici și tineri, bărbați și femei de diferite profesii, și-au exprimat deplina aprobare față de prevederile proiectului noii legi a pensiilor.Din dezbateri au rezultat peste 30 000 de propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege. Examinarea și studierea cu deosebită a- tenție a acestor propuneri ne-au a- rătat că, în marea lor majoritate, ele corespund principiilor de bază ale noii legiferări, ceea ce demonstrează încă o dată justețea a- cestor principii.Conținutul multor propuneri este identic și se axează pe cîte- va probleme importante ; ele fiind socotite pe deplin întemeiate, au fost incluse în proiectul de lege supus aprobării Marii Adunări Naționale. în cele ce urmează mă voi referi la cîteva din aceste propuneri.După cum știți, proiectul noii legi a pensiilor, luînd în considerare creșterea duratei medii a vieții în țara noastră — determinată de îmbunătățirea condițiilor de muncă și ridicarea nivelului de trai —• precum și cerințele cres- cînde ale economiei naționale de cadre calificate, stabilește vîrstă de pensionare a bărbaților la 62 de ani și a femeilor la 57 de ani pentru cei care au lucrat în condiții obișnuite de muncă. Men- ținînd limitele de pensionare prevăzute și venind în întîm- pinarea unor propuneri, proiectul pe care vi-1 prezentăm include și posibilitatea ca, la cererea salariaților, acordarea pensiei integrale pentru limită de vîrstă să se poată face la etatea de 60 de ani la bărbați și 55 de ani la femei. La cerere, se pot pensiona mai devreme, în condițiile prevăzute de lege, și salariații care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupele I și II. Această completare are ca temei faptul că, pe măsura înaintării în vîrstă, apare o diferențiere mai accentuată a capacității de muncă de la un om la altul.De relevat sînt și îmbunătățirile aduse ■ prevederilor cu privire la vîrstă de pensionare a femeilor salariate care au născut și crescut mai mulți copii; aceste îmbunătățiri sînt în spiritul ansamblului de măsuri luate de partid și guvern pentru consolidarea familiei, stimularea natalității și îmbunătățirea ocrotirii mamei și a copilului. în proiectul de lege se prevede că femeile salariate care au născut și crescut 3 copii pînă la vîrstă de 10 ani beneficiază de reducerea cu un an a vîrstei de pensionare, cele cu 4 copii —■ de doi ani, iar cele cu 5 sau mai multi copii se vor bucura de reducerea cu 3 ani a vîrstei de pensionare. De asemenea, s-a adăugat prevederea potrivit căreia timpul cît femeile angajate au fost încadrate cu jumătate de normă, pentru a crește copii pînă la vîrstă de 7 ani, va fi socotit la stabilirea vechimii in muncă drept normă întreagă.în cadrul dezbaterilor a trezit un viu interes prevederea din nroiect privind acordarea sporului de 4, 7 și 10 la sută din pensie pentru continuitatea îndelungată in aceeași întreprindere sau insti

tuție. întrucît, în forma inițială, proiectul preciza că de acest spor beneficiază numai pensionarii pentru limită de vîrstă, s-au făcut propuneri ca el să fie acordat și angajaților care se pensionează pentru invaliditate, deoarece mulți din aceștia au o vechime mare în același loc de muncă. Considerîndu-se întemeiate propunerile făcute în acest sens, în proiectul pe care vi-1 prezint s-a inclus prevederea ca sporul de continuitate în muncă să se aplice tuturor salariaților care, pînă la data pensionării, au lucrat neîntrerupt în aceeași unitate.O largă aprobare au găsit în rîndurile oamenilor muncii principiile sistemului de calcul al pensiei. Mai mulți salariați, îndeosebi mineri și siderurgiști, au arătat însă, în mod justificat, că o perioadă de 5 ani din ultimii 10 — în raport de care se stabilește salariul tarifar actualizat pentru calculul pensiei — nu reflectă totdeauna în mod real activitatea angajatului. Aceasta se referă mai ales la situația celor care lucrează în locuri cu condiții deosebite de muncă și trec, în ultimii ani de activitate, în locuri cu condiții obișnuite de lucru. De aceea, proiectul de lege prevede mărirea la 15 ani a perioadei din care salariații pot a- lege 5 ani ca bază de calcul a pensiei pentru cei care lucrează în locuri de muncă cu condiții grele și foarte grele.Pornind de la aceeași grijă față de om, care a inspirat toate prevederile proiectului de lege, se majorează cuantumul pensiei de Invaliditate de gradul TTI de la 55 la sută, cît era stabilit în proiectul inițial, la 60 la sută cît se propune acum, baza de calcul ră- mînînd mai departe pensia de invaliditate de gradul I corespunzătoare cauzei care a provocat invaliditatea și grupei de muncă în care a lucrat salariatul. Această majorare satisface numeroase propuneri ale oamenilor muncii făcute cu ocazia dezbaterii proiectului de lege.De asemenea, față de proiectul inițial în care nu se făcea deosebire între bărbați și femei în ceea ce privește condițiile de vechime în muncă în raport cu vîrstă la acordarea pensiei de invaliditate din accident în afară de muncă sau boală obișnuită, la propunerile u- nui mare număr de salariați, în proiect au fost incluse pentru femei condiții de vechime mai mică în muncă comparativ cu cele cerute bărbaților, ceea ce corespunde principiilor generale ale legii.Numeroși salariați au propus ca, în situația cînd pensionarii continuă să lucreze, la încetarea activității să li se recalculeze pensia nu numai prin luarea în considerare a vechimii dobîndite după pensionare, cum prevedea proiectul inițial, ci și prin luarea în considerare a nivelului salariului realizat în această perioadă, dacă este mai avantajos. Socotindu-se, în principiu, întemeiată propunerea respectivă, cu condiția ca perioada în care s-a lucrat după pensionare să fie suficient de mare spre a putea caracteriza aportul adus de pensionar după reluarea activității salariate, s-a inclus prevederea potrivit căreia pensia va putea fi recalculată pe baza salariului mediu tarifar realizat în această perioadă dacă pensionarul a lucrat cel puțin 3 ani, în unele cazuri cel puțin 5 ani.Instituirea pensiei suplimentare a fost primită cu adîncă satisfacție de oamenii muncii, care văd în această măsură uri mijloc nou de sporire a veniturilor lor la vremea pensionării. Mai mulți participant la dezbateri au relevat însă faptul că ar fi inechitabil ca cei care au contribuit 20—30 ani și mai mult la fondul acestei pensii să primească un procent de pensie egal cu cei care au contribuit numai 10 ani, respectiv 14 la sută din salariul tarifar. Deși partea cea mai însemnată a pensiei suplimentare își are izvorul în aplicarea generalizată a principiului mutualității, fapt care rezultă din raportul dintre pensie și contribuție, totuși, considerînd propunerile făcute ca întemeiate, în proiect s-a introdus încă o treaptă la calculul pensiei suplimentare, stabilindu-se că cei care au contribuit peste 20 de ani la fondul pensiei vor beneficia de o pensie suplimentară de 16 la sută din salariul tarifar.Proiectului de lege inițial i-au fost aduse și alte modificări, asupra cărora am considerat că nu este cazul să insistăm. Se cuvine, totodată, să precizăm că o parte din propunerile făcute cu prilejul dezbaterilor nu au fost incluse, pentru că ele nu se refereau nici la principiile și nici la prevederile concrete ale proiectului de lege: de aceea, aceste propuneri își vor găsi reflectarea în regulamentul de aplicare a noii legi a pensiilorSîntem convinși — a spus în încheiere vorbitorul — că măsurile luate pentru majorarea pensiilor la toate categoriile de pensionari, precum și aplicarea de la 1 ianuarie 1967 a noii legi a pensiilor, supusă spre aprobare Marii Adunări Naționale, vor constitui pentru toți oamenii muncii un puternic stimulent în îndeplinirea exemplară a prevederilor planului cincinal dc dezvoltare a economiei naționale, în sporirea eficienței muncii în toate domeniile de activitate. în scopul ridicării continue a bunăstării întregului popor. întăririi puterii e- coriomice a patriei noastre, Republica Socialistă România.

Comisia pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale, Comisia eco'nomico-financiară și Comisia juridică, se arată în raportul prezentat, constată că noul regim al pensiilor se înscrie în ansamblul măsurilor stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. cu privire la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, constituind o importantă operă socială izvorîtă din înaltul umanism al orînduirii noastre.Ca urmare a hotărîrii luate de Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 octombrie 1966, proiectul de lege a fost supus unei largi dezbateri timp de aproape 2 luni, fapt care ilustrează practica partidului și statului nostru de consultare cu masele largi de oameni ai muncii, a- sigurînd astfel participarea nemijlocită a acestora la elaborarea hotărîrilor de care depinde mersul înainte al societății noastre. Din dezbateri, precum și din numeroasele scrisori primite au rezultat interesul și adeziunea unanimă față de proiectul noii legi a pensiilor. în urma propunerilor făcute cu prilejul dezbaterilor, proiectul de lege a fost îmbunătățit și completat.Prin principiile fundamentale pe care le consacră și obiectivele de ordin social-economic pe care le urmărește, proiectul noii legi reprezintă un important salt calitativ față de legislația actuală, prevederile lui asigurînd o mai deplină reflectare a rezultatelor muncii angajaților în nivelul pensiei. îmbunătățirea substanțială a raportului dintre pensie și salariul tarifar, unul
Discuții pe marginea expunerii 
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
DOBRE POPESCUProiectul legii pensiilor pe care îl discutăm astăzi reprezintă nu o simplă îmbunătățire adusă reglementării pensiilor, ci o schimbare structurală a sistemului ca atare, schimbare de natură să ridice legislația de pensii la un nivel superior, corespunzător stadiului actual de dezvoltare a societății noastre.Fiecare prevedere a proiectului de lege îndeamnă la reflecții, la comparații. Despre fiecare din aceste trăsături caracteristice ale noului sistem de pensii s-ar putea vorbi pe larg. Eu v-aș ruga să-mi permiteți să mă opresc doar la două din prevederile proiectului de lege. în primul rînd la una cu totul nouă în legislația noastră de pensii, a- ceea referitoare la pensia suplimentară prin contribuția salariaților.La noi în fabrică, ca și în toată țara, instituirea pensiei suplimentare a suscitat un mare și viu interes din partea tuturor salariaților. Oamenii au întors problema pe toate fețele. Cu toții însă, și tineri și vîrstnici, și-au manifestat adeziunea față de această nouă prevedere. Cu prilejul dezbaterilor care au avut loc în întreprinderi muncitorii mai vîrstnici și-au amintit despre vremurile din trecut, cînd, în condiții de trai grele, cu salarii de mizerie, puneau mînă de la mînă să ajute pe vreun tovarăș de-al lor ajuns la cine știe ce necaz.Sînt evidente avantajele ce le oferă instituirea pensiei suplimentare și mă bucur că partidul și statul nostru au trecut la instituirea ei.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
PETRE DRĂGOESCUProiectul de lege al pensiilor ne sugerează o mulțime de reflecții, care pun în lumină caracterul ei deosebit. în regimul burghezo-moșieresc se lăsa să se creadă că pensia este un act de milostenie, la bunăvoia clasei stăpînitoare, care lăsa departe, fără nici o 

din principiile proiectului, va duce la sporirea preocupării salariaților de a-și ridica neîncetat calificarea, determinînd astfel mărirea contribuției lor la activitatea colectivului de muncă din care fac parte. Un principiu nou, menit să contribuie la stabilitatea cadrelor și evitarea fluctuației lor. îl constituie acordarea unor sporuri procentuale la pensie pentru salariații care au continuitate îndelungată în muncă în aceeași unitate.Ținînd seama de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, proiectul de lege prevede că angajații pot fi pensionați la cererea unităților, după împlinirea vîrstei de 62 ani, bărbații, și 57 ani, femeile. Angajații apți de muncă vor putea fi menținuți în activitate și peste aceste vîrste, atît timp cît sînt necesari unităților unde lucrează. Luîndu-se în considerare faptul că posibilitățile de a continua activitatea după împlinirea unei a- numite vîrste sînt diferite de la un angajat la altul, în proiectul de lege se prevede dreptul pentru angajați de a se pensiona, la cererea lor. la vîrstă de 60 ani, bărbații, și 55 ani, femeile.Pentru cei care au lucrat în locuri de muncă cu condiții deosebite, precum și pentru angajatele care au născut și crescut mai mulți copii, au fost stabilite vîrste de pensionare mai reduse.Proiectul noii legi a pensiilor își afirmă superioritatea față de legislația actuală și prin alte prevederi, cum sînt: îmbunătățirea sistemului de pensionare a celor ce și-au

în continuare vorbitorul s-a referit la prevederea în legătură cu clasificarea locurilor de muncă. încadrarea în trei grupe de muncă, a spus el, după condițiile în care angajatul își desfășoară activitatea, în raport cu influența factorilor nocivi asupra organismului său, a solicitării fizice sau periculozității, și nu numai după meserii și funcții cum a fost pînă acum, o consider în- trutotul justificată. Aș lua ca exemplu chiar întreprinderea unde lucrez. La secția mecanică, unde-mi desfășor eu activitatea, condițiile de muncă sînt altele decît cele de la turnătorie. curățătorie sau forjă grea, cu toate că întreaga uzină ca și celelalte din orașul Brăila nu se compară nici pe departe cu atelierele insalubre, viciate și întunecoase din trecut.Consider deci că o clasificare pe baze științifice a locurilor de muncă și încadrarea angajaților în vederea pensionării în cele trei grupe corespund spiritului de dreptate de care este străbătută întreaga lege a pensiilor și toate legile statului nostru socialist.Privită în ansamblu, ca și în fiecare din detaliile ei. noua legislație a pensiilor reprezintă expresia materială a preocupării partidului și statului nostru pentru a asigura celor ce muncesc un trai tot mai bun. Sînt convins că toți cetățenii patriei noastre vor răspunde noilor măsuri printr-o muncă plină de însuflețire pentru înflorirea continuă a României socialiste.

posibilitate de trai, categorii întregi de oameni ai muncii, în orînduirea noastră socialistă, pensia este un drept de- curgîrid logic și imperios, pe de o parte din munca productivă depusă, din contribuția reală pe care oamenii muncii au adus-o la înflorirea patriei, 

pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ; majorarea vîrstelor pînă la care copiii orfani beneficiază de pensie de urmaș ; lărgirea categoriilor de persoane îndreptățite la ajutorul social și altele.Pe lîngă pensia de asigurări sociale de stat, care se acordă din contribuția exclusivă a întreprinderilor și instituțiilor de stat fără nici o participare din partea angajaților, noua reglementare instituie pensia suplimentară, care se plătește din fondurile realizate prin contribuția tuturor salariaților, pe baza unei depline mutuali- tăți.De pensia suplimentară vor beneficia atît pensionarii pentru limită de vîrstă cît și pensionarii de invaliditate, precum și pensionarii urmași. Ea se plătește deosebit de pensia de asigurări sociale și poate duce la depășirea salariului tarifar.Subliniind că prevederile noii reglementări vor constitui un puternic stimulent pentru îmbunătățirea activității desfășurate în toate domeniile vieții sociale și vor contribui la ridicarea calificării profesionale a salariaților. Comisia pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale, Comisia economico-financiară și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale avizează favorabil proiectul de lege privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară, în forma în care a fost prezentată deputaților și recomandă adoptarea proiectului de lege de către Marea Adunare Națională.

iar pe de altă parte, un drept ce decurge din bazele politice și morale pe care este fundamentat regimul nostru socialist. Prevederile proiectului de lege oglindesc realii" ți noi, ivite în dezvoltarea societății și evoluția vieții economice, dîn- du-se în toate cazurile soluțiile cele mai adecvate pentru asigurarea unei existențe demne a celui ce a muncit.O atenție deosebită se acordă creșterii cuantumului pensiei — ajungîndu-se pînă ia atingerea salariului tarifar — calității muncii salariatului, efortului muncii acestuia. Subliniez cu satisfacție instituirea pensiei suplimentare, acordată din fondurile realizate prin contribuția salariaților, expresie a mutualității pe plan general.Proiectul de lege al pensiilor s-a bucurat de o largă audiență publică — a spus vorbitorul în continuare. Dezbaterea care a avut loc demonstrează că acest proiect vine în întîm- pinarea multor cerințe, că discuția publică contribuie efectiv la clarificarea problemelor, prin confruntarea lor cu numeroase cazuri speciale pe care realitățile vieții le impun ca demne de a fi luate în considerație.Cadrele didactice, din r.îndul cărora fac și eu parte, apreciază condițiile materiale a- vantajoase ce le sint oferite, care cuprind și înalta prețuire ce se acordă celor ce și-au închinat viața nobilei profesiuni de dascăli, de educatori ai noilor generații.Aș ruga Marea Adunare Națională să-mi permită să rețin atenția asupra unora din aceste prevederi. Este vorba în primul rînd despre deplafo- narea pensiei. Cadrele didactice de toate categoriile. îndeosebi cele de înaltă calificare, din sistemul învățămîntului superior, vor beneficia pe lîngă satisfacția de a rămîne la catedră pînă la o vîrstă înaintată și de dreptul la o pensie a- propiată sau egală cu salariile realizate în timpul activității didactice.Cu mare satisfacție au primit cadrele din învățămîntul de toate gradele și prevederea potrivit căreia celor care sînt în momentul de față pensionari, dar continuă munca didactică, cumulînd pensia cu salariul, li se va putea recalcula pensia la salariul actual, dacă au continuat activitatea 
(Continuare în pag. a V-a)
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI

PETRE DRĂGOESCU
(Urmare din pag. a IV-a)didactică cel puțin 3 ani după ieșirea la pensie.în continuare, vorbitorul a spus: Privit în ansamblu, proiectul de lege a pensiilor, ca operă de concepție, reprezintă un moment important în dezvoltarea legislației noastre socialiste, întrucît așează pe o treaptă superioară drepturile oamenilor muncii ieșiți din sfera muncii productive.Tihna bătrîneții — cum așa de frumos a denumit-o tovarășul Nicolae Ceaușescu — chiar cînd toate condițiile materiale sînt asigurate, din punct de vedere spiritual, își are problemele sale. Una din acestea este că a fi pensionar nu însemnează a fi absent din timpul istoric în care își con

RĂSPUNSUL DEPUTATULUI
MIHAIL LEVENTE, MINISTRUL

COMERȚULUI INTERIOR,
la o întrebareRăspunzînd la întrebarea pusă de deputatul Adalbert Crișan, vorbitorul a spus :în legătură cu lărgirea sortimentului de mărfuri în anul 1967 aprovizionarea populației va continua să se îmbunătățească. Volumul desfacerilor va crește cu aproape 7 miliarde lei. Conducerea partidului a hotărît ca, în primul trimestru al anului viitor. Ministerul Comerțului Interior, ministerele producătoare și C.S.P. să găsească noi posibilități pentru sporirea resurselor de mărfuri. Măsurile care urmează a fi luate se referă la produsele la care cererea nu a fost acoperită în întregime : pături și pleduri de lină, sibir, țesături impermeabile. ciorapi din fire sintetice, covoare, articole de sticlărie, mobilă, materiale de construcții. Organelor Ministerului Comerțului Interior le revine în continuare sarcina de a aproviziona și mai operativ unitățile de desfacere, cu toate articolele disponibile.Privitor la necesitatea aprovizionării unităților comerciale cu mărfuri destinate diferitelor categorii de cumpărători ținem să informăm Marea A- dunar^ Națională că, prin grija conducerii partidului, comerțul va primi în anul viitor mai multe produse la preturi accesibile populației cu venituri mai modeste. Produselor din această categorie vîndute în anul în curs li se adaugă : țesături pentru costume de vară, țesături pentru cămăși și bluze din bumbac, de vară și iarnă, pentru paltoane și pardesie, încălțăminte din înlocuitori de piele, mobilă etc. De asemenea, pentru anul viitor s-au stabilit, prin planul de stat, obligații ferme pentru furnizori de a livra un sortiment variat de articole pentru copii.Referitor la nivelul prezen-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE TÎRNĂUCEANU

Am studiat cu multă atenție Hotărîrea Plenarei C.C. al Partidului Comunist Român cu privire la majorarea pensiilor, îmbunătățirea legislației pensiilor și instituirea pensiei suplimentare din contribuția salariaților, precum și proiectul de lege care este supus dezbaterii și aprobării actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale.Cine oare nu înțelege cu inima și mintea că măsurile luate de partid sînt un îndemn pentru cei care astăzi sînt în plină putere, ca, fiecare la locul său de muncă, să facă mai mult, să muncească mai bine, pentru creșterea producției, pentru dezvoltarea și înflorirea economiei naționale ? în această creștere își au izvorul toate cele hotărîte pentru îmbelșugarea traiului omului muncii, făcîndu-1 să 

tinuă viața pensionarul. Și nici nu e posibil. Realitățile țării noastre de azi — a spus în continuare vorbitorul — constituie pentru mulți pensionari un îndemn la o participare vie, dacă nu ca activist, cel puțin ca martor entuziast, la trăirea și făurirea acestor realități, la realizările României socialiste. Glorioasa epocă în care trăim conține un nerv mobilizator, care în cazul nostru, al celor înaintați în vîrstă, s-ar putea traduce, poate în termeni familiali, astfel : Cînd e atîta treabă de făcut, cine își mai îngăduie să se simtă bătrîn ?Pentru toate aceste considerații făcute sînt de acord cu proiectul de lege a pensiilor și-l votez cu încredere.

pusă în sesiune..-..■■■Artării magazinelor — Ministerul Comerțului Interior va continua, într-un ritm mai viu, acțiunea de construire de noi unități și • de modernizare a celor existente. Se va acorda atenția cuvenită extinderii formelor înaintate de desfacere, ca autoservirea. Va fi necesar ca ministerele furnizoare să sprijine această acțiune, livrînd mai multe produse preambalate.Cît despre obligația care ne revine de a-i determina pe toti lucrătorii noștri să dea dovadă de solicitudine fată de clienti, vă informăm că în a- cest trimestru Ministerul Comerțului Interior a experimentat în trei regiuni un sistem de cointeresare directă a vânzătorilor — retribuția la 1 000 de lei desfaceri — iar pentru personalul de conducere, retribuția în funcție de nivelul prezentării unităților, nivelul serviciului și de beneficiile obținute. Sîntem încredințați că aplicarea acestui sistem, care în unele ramuri va avea loc încă din primul trimestru al anului viitor, va constitui baza materială a modificării. în bine a comportării lucrătorilor din comerț. Paralel cu introducerea noului sistem de cointeresare, vom desfășura o și mai susținută muncă de instruire, educare și control a personalului. Dat fiind faptul că numărul unităților comerciale este de peste 50 de mii, distribuite pe tot cuprinsul țării, așteptăm din partea organelor locale un sprijin eficient în domeniul educației sala- riaților noștri.Ținem să vă asigurăm că lucrătorii din comerț vor desfășura o muncă susținută în anul următor, convinși fiind că ridicarea activității lor la nivelul cerințelor comerțului modern este un imperativ cu adevărat patriotic.

privească cu încredere și siguranță vremea cînd va a- jung'e la pensie.Referindu-se la cîteva din prevederile proiectului de lege, vorbitorul a spus: Socotesc chibzuită atît prevederea de mărire a vîrstei de pensionare, cît și posibilitatea acordată pensionarilor apți de muncă de a-și aduce pe mai departe aportul și experiența lor bogată la dezvoltarea economiei. Ca tehnician în gospodăria agricolă de stat „Progresul" din regiunea Suceava îmi dau seama că inginerii agronomi, de exemplu, încă nu-s peste tot atîția cît cere astăzi lucrarea științifică a pământului. Satele noastre au încă nevoie de dascăli, de profesori, de medici. Iată de ce consider justificată prevederea din proiectul de lege ca pensionarilor 

care continuă activitatea să li se recalculeze pensia, luîn- du-se în considerare și timpul cît au lucrat după pensionare, aceasta constituind nu numai un imbold în activitate, ci și o răsplătire a abnegației lor, a efortului depus spre binele poporului, al țării.Apreciez, de asemenea, faptul că noua legislație dă posibilitatea pensionarilor de invaliditate de orice grad de a cere transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vîrstă, dacă îndeplinesc condițiile de vechime și
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

TAKACS LUDOVICProiectul de lege a pensiilor se înscrie pe linia înfăptuirii sarcinilor pe care Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român le-a cuprins în programul actualei etape de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.Grija pentru a asigura condiții materiale corespunzătoare celor ajunși la vîrstă pensionării este o caracteristică de seamă a unei societăți care a transformat munca într-o funcție nemijlocit socială, în folosul întregii societăți, con- ferindu-i onoarea ce legitim îi revine.Dinamica activității economice din țara noastră, creșterea an de an a venitului național asigură o bază materială trainică spre a putea trece la un sistem de pensii superior celui din trecut, legiferînd condiții materiale mult îmbunătățite pentru toate categoriile de pensionari. Noul sistem de pensionare se încadrează într-un sistem general de măsuri, care urmăresc perfecționarea continuă a activității în toate sectoarele vieții noastre sociale. Principiile pe care se sprijină noul regim de pensionare reflectă politica generală a partidului și statului nostru în conducerea activității economice, ale cărei linii diriguitoare au fost subliniate cu atîta forță mobilizatoare în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central.După ce a enumerat prevederile datorită cărora proiectul de lege asigură un nivel al pensiilor superior tuturor legislațiilor anterioare din țara noastră, vorbitorul a arătat că, în ansamblul lor, aceste prevederi vor (contribui efectiv la întărirea disciplinei în muncă, a stabilității pe locurile de muncă, vor stimula eforturile în vederea ridicării calificării profesionale.Desființarea plafonului pen
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IOAN COTOȚ
Noua legislație de pensii, care interesează prin efectele sale pe toți oamenii muncii de toate vîrstele — a spus vorbitorul — a fost supusă, timp de două luni, unei ample dezbateri a maselor, ceea ce reflectă profundul democratism al orînduirii socialiste, ilustrează consecvența cu care partidul nostru se consultă larg cu masele in toate problemele care privesc progresul țării, viața poporului.Sindicatele, ca organizații profesionale de masă ale clasei muncitoare, au desfășurat o intensă muncă politică și organizatorică în scopul popularizării și explicării principiilor care stau la baza noului sistem de pensii, a semnificației prevederilor sale, a modului în care aplicarea lor se răsfrînge asupra nivelului de trai al pensionarilor și al familiilor acestora.în adunările organizate de sindicate în întreprinderi și instituții, participanții au subliniat profundul umanism ce stă la baza noii reglementări. faptul că statul nostru socialist răsplătește cum se cuvine eforturile oamenilor care predau ștafeta muncii generațiilor viitoare. în cele peste 11 000 de adunări în care s-a dezbătut proiectul, au luat cuvîntul aproape 72 000 muncitori, tehnicieni, ingineri, funcționari si pensionari, care și-au dat întreaga lor adeziune, ceea ce îndreptățește să afirmăm că proiectul de lege este supus aprobării 

vîrstă, prevăzute de lege pentru acordarea acestei pensii.îmi exprim deplina aprobare față de prevederile proiectului de lege privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară, deoarece aceasta reflectă înaltul spirit de umanitate care caracterizează orînduirea noastră socialistă, pensiile acordate după noua reglementare fiind cu adevărat o răsplată a celor ce au muncit și muncesc pentru prosperitatea patriei noastre. Voi vota cu toată încrederea noua lege a pensiilor 1 

siilor, o dată cu efectele amintite, va face posibilă stabilirea unei proporții juste între salariu și pensie, astfel încît pensia să oglindească fidel valoarea socială reală a activității salariatului, asigurîndu-i la bătrînețe o situație materială corespunzătoare contribuției sale la marea cauză a propășirii patriei. își găsește expresie astfel în proiectul de lege un principiu deosebit de important al societății noastre socialiste și totodată un etalon de valoare, reflectînd strînsa corelație între activitatea personală în folosul societății și retribuirea acestei activități din partea colectivității.Noul sistem de pensionare va stimula în mod deosebit activitatea cadrelor din universități și instituții de cercetări științifice. El va asigura cadrelor vîrstnice nu numai un nivel de trai corespunzător activității lor, ci și posibilitatea ca, absolvite de alte sarcini, să se dedice în continuare cercetării științifice, valo- rificînd astfel bogata experiență acumulată.De altfel, o trăsătură esențială a noului sistem de pensionare constă în aceea că nu consideră pe cei pe care îi vizează drept o categorie socială în afara populației active. Re- cunoscîndu-le meritele prin acordarea unei pensii corespunzătoare contribuției lor la progresul societății, legea nu-i condamnă la inactivitate. Realitățile țării noastre, în care vîrstă medie trece de 68 ani, fac ca cei mai mulți oameni ai muncii care ajung la vîrstă pensionării să fie în continuare apți pentru activități productive. Creînd condiții pentru valorificarea în continuare a acestor capacități, o- rînduirea noastră socialistă a- sigură oamenilor muncii o viață demnă, activă, pînă la limitele ei.

Marii Adunări Naționale de înseși masele largi de oameni ai muncii.Noul proiect de lege a pensiilor, așa cum este conceput, constituie o îmbinare înțeleaptă a grijii și prețuirn omului cu atenția pentru întărirea în continuare a principiului socialist al cointeresării materiale, al retribuției muncii după cantitate și calitate. Prevederile lui vin în întîmpinarea dorinței legitime a celor ce muncesc, la stabilirea cuantumului pensiei ți- nîndu-se seama de continuitatea în muncă, de eforturile depuse pentru ridicarea calificării profesionale, de activitatea desfășurată în condiții de lucru deosebite, de aportul în producție. Prin instituirea pensiei suplimentare, numeroase categorii de persoane vor ajunge să obțină, împreună cu pensia suplimentară, venituri chiar mai mari decît salariul tarifar.Referindu-se la situația grea a oamenilor muncii din timpul regimului hurghezo- moșieresc, vorbitorul a arătat că în anul 1938 din 940 000 de membri cotizanti la asigurările sociale numai unu la sută primea pensie, care însă nu depășea 12 la sută din salariu. Peste 60 la sulă din cotizațiile muncitorilor erau înghițite de aparatul greoi, corupt și birocratic al fostei Case de asigurări sociale.în continuare vorbitorul a spus : Sîntem conștienți că e- forturile făcute de statul socialist prin, alocarea imupr- tantelor mijloace financiare 

care să asigure aplicarea în viată a prevederilor legii ridică și în fața sindicatelor sarcini de mare răspundere, pentru gospodărirea cît mai judicioasă a fondurilor de a- sigurări sociale, care în anul 1967 vor ajunge la circa 6 miliarde lei, cu peste 1,5 miliarde lei mai mult ca în a- cest an.Sub conducerea și îndrumarea partidului, — a spus vorbitorul — sindicatele vor folosi toate formele și mijloacele de care dispun pentru antrenarea și mobilizarea maselor în vederea îndeplinirii și depășirii planului de stat pe anul 1967, descoperirii și valorificării cît mai depline a rezervelor interne, reducerii continue a cheltuielilor de producție, creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor, sporirii beneficiilor întreprinderilor și
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ANICA URSACHE
Legea pensiilor pe oare o dezbatem azi subliniază atît egalitatea deplină a femeii cu bărbatul, cît și rolul important pe care îl are femeia în viața socială a țării — a spus vorbitoarea.Pentru femeia muncitoare, mamă, soție, noile prevederi dezvoltă condițiile de care s-a bucurat și pînă acum în anii noștri, asigurînd și mai largi posibilități de împlinire a menirii ei nobile de a da viață și a crește noi generații ale poporului, de a-și îndeplini datoria de soție, de tovarășă de muncă și de viață a bărbatului. Exprimînd solicitudinea colectivă a societății față de femeia-mamă, legea înscrie în prevederile sale noi înlesniri pentru aceasta : reducerea vîrstei de pensionare cu I pînă la 3 ani în raport de numărul copiilor născuți și crescuți'pînă la 10 ani; luarea în considerare la vechimea în muncă ca normă întreagă a timpului lucrat cu jumătate de normă în vederea creșterii copilului pînă la 7 ani și altele.în continuare vorbitoarea a spus : Lucrez ca muncitoare textilistă la întreprinderile textile Galați. Mărturisesc că prevederile noii legi m-au impresionat adînc. înalta grijă care se desprinde din lege reprezintă un omagiu călduros adus de întreaga colectivitate femeii muncitoare și mame.Odată cu introducerea noului sistem de pensionare, pro
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PETRE LUPU
Așa cum reiese din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., toate măsurile ce se iau pentru continua dezvoltare a forței economice a țării urmăresc, în ultima instanță, crearea condițiilor pentru creșterea bunăstării poporului, fericirea omului — obiectivul principal al politicii partidului nostru.în acest spirit au fost elaborate, dezbătute și aprobate, în sesiunea actuală a Marii Adunări Naționale, planul și bugetul de stat pe anul 1967 ; în același spirit au fost elaborate și măsurile de majorare și noile reglementări privind pensiile.Este cunoscut că prin sistemul de salarizare. în orîn- duireâ noastră, se urmărește retribuirea celor ce muncesc după cantitatea și calitatea muncii depuse. Deși s-au obținut în decursul anilor progrese și în acest domeniu, trebuie să recunoaștem ca pe deplin juste criticile făcute privind faptul că mai sînt multe neajunsuri și că va trebui, noi, cei de la Comitetul de Stat pentru Probleme de Muncă și Salarii și toți factorii care contribuim la rezolvarea acestei probleme, să depunem eforturi cu mult mai perseverente pentru perfecționarea sistemului de salarizare și de normare a muncii, pentru ca fiecare să fie retribuit în raport cu contribuția reală pe care o aduce la făurirea bunurilor materiale și spirituale necesare societății.Deși pensia nu este același lucru cu salariul, ea este totuși o consecință a salariului și de aceea cu cît acesta va reflecta mai bine munca efec

a venitului național, deoarece sînt conștiente că numai în acest fel se pot asigura condițiile necesare aplicării măsurilor de ridicare continuă a bunăstării poporuluiîn încheiere vorbitorul a spus: Folosesc acest prilej ca, de la tribuna Marii Adunări Naționale, în numele milioanelor de membri ai sindicatelor. muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari, să ne exprimăm marea bucurie că de la 1 ianuarie 1967 intră în vigoare și sistemul de pensii pentru țărănimea cooperatistă. aliata clasei noastre muncitoare, acțiune vastă cu înaltă semnificație socială, care se încadrează în ansamblul preocupărilor partidului și statului de a crea, pe măsura dezvoltării avuției naționale, condiții de viață tot mai bune tuturor cetățenilor patriei, întregului nostru popor.

iectul de lege prevede și instituirea pensiei suplimentare realizată prin contribuția sa- lariatilor. Citind prevederile proiectului de lege care se referă la pensia suplimentară, fiecăruia i se înfățișează clar avantajele însemnate pe care aceasta le aduce tuturor. Contribuind, în timpul activității, cu 2 la sută din salariul tarifar, la pensionare fiecare va beneficia de o pensie suplimentară care, în raport de a- nii contribuției, va ajunge pînă la 16 la sută din salariul tarifar. După o socoteală simplă reiese că sumele depuse de un salariat într-o perioadă de 35 ani, vor fi recuperate, după ieșirea la pensie. sub formă de pensie suplimentară în circa 3—4 ani. Toate acestea — a spus în continuare vorbitoarea — scot în evidență cu prisosință avantajele mari pe care le asigură pensia suplimentară pe baza contribuției mutuale a salariaților.Ținînd seama că pensia suplimentară împreună cu pensia acordată din fondurile a- sigurărilor sociale va putea depăși nivelul salariului ■ tari-.. far avut în timpul activității și că pensiile sînt neimpozabile, apare clar pentru oricine că scopul și rezultatul instituirii acestei pensii este de a se da pensionarilor posibilitatea sporirii veniturilor lor, lucru ce se va răsfrînge în ultimă instanță în creșterea nivelului lor de trai.

tiv prestată în timpul activității salariate, cu atît mai just și mai drept va fi stabilită pensia celui care, datorită vîrstei sau din alte motive, nu mai poate munci.Proiectul de lege a pensiilor ce a fost supus dezbaterii Marii Adunări Naționale are drept caracteristică principală tocmai faptul că prin prevederile sale urmărește reflectarea cît mai completă în pensia celui ce a muncit a aportului său în timpul activității salariate la creșterea produsului social, a venitului național, la dezvoltarea economiei și culturii patriei. El constituie un și mai puternic instrument de cointeresare materială a tuturor salariaților, la obținerea unor rezultate tot mai bune în munca ce o desfășoară în tot timpul activității.Noua reglementare asigură o diferențiere mult mai justă a pensiilor în funcție de gradul de calificare a salariatului, de vechimea în muncă, de răspunderea ce i-a fost încredințată in timpul activității corespunzător pregătirii și experienței sale. Ea prevede un spor de pensie cu totul nou fată de legislația noastră actuală și anume cel pentru vechimea în muncă în aceeași întreprindere. Acest spor, mer- gînd pînă la 10 la sută din pensie, urmărește întărirea stabilității cadrelor la locurile de muncă unde sînt necesare, condiție însemnată a creșterii experienței și, ca urmare, a rodniciei muncii lor în interesul societății.De o importanță deosebită sînt noile prevederi ale legii 

privind desființarea plafonului maxim al pensiei. Aceasta înseamnă că. practic, pentru stabilirea pensiei de asigurări sociale a oricărui salariat, nu va mai exista nici o altă limită decît salariul tarifar în raport cu care se calculează. Principalul factor care poate determina mărimea acestei limite este angajatul însuși, prin eforturile mai mari sau mai mici pe care le depune pentru a se perfecționa necontenit, pentru a munci cît mai bine. Pensia de asigurări sociale de stat împreună cu pensia suplimentară, plătită din fondurile constituite din contribuția salariaților pe principiul mutualității, vor putea depăși salariul tarifar pe baza cărora au fost calculate.Ce-și poate dori un om al muncii mai mult deâît o asemenea asigurare a condițiilor materiale de existență la bătrînețe ?în continuare vorbitorul a scos în evidență o serie de alte caracteristici importante ale noii reglementări a pen
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GHEORGHE MAFTEI
Ca deputat al Marii A- dunări Naționale — a subliniat vorbitorul — voi vota cu mîndrie proiectul de lege a pensiilor. La baza lui stă grija caldă, statornică, a partidului nostru, a conducerii sale, pentru traiul omului muncii, atît în anii cînd este în plină putere de muncă, cît si atunci cînd a ajuns la vremea pensionării. Această grijă neabătută pentru om și nevoile sale o simte din pliri și țărănimea cooperatistă care. incepînd cu anul 1967. va beneficia și ea de un regim de pensionare. De secole și secole țăranul s-a zbătut să adune cîte ceva de-a lungul vieții ca să aibă la bătrînețe din ce trăi. Abia acum, în a- nii socialismului, urmînd cuvîntul partidului, țărănimea își poate vedea îndeplinit visul de a avea asigurate bătrî- nețele. Rezolvarea pentru prima dată în țara noastră a a- cestei probleme de o deosebită importantă socială a fost primită cu multă însuflețire de întreaga noastră țărănime cooperatistă.După cum știți, în cursul acestui an, s-au efectuat toate lucrările premergătoare necesare pentru ca. începînd cu ianuarie 1967, să se poată plăti țăranilor cooperatori, care îndeplinesc condițiile prevăzute de statut, pensiile de bătrînețe și de invaliditate ce li se cuvin. în anul 1967 vor beneficia de pensie peste un milion o sută de mii de țărani cooperatori. Desigur, nivelul actual al pensiilor pentru ță
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ȘTEFAN TRIPȘAProiectul noii legi a pensiilor. supus dezbaterii Marii Adunări Naționale — a spus vorbitorul — este o expresie vie a politicii Partidului Comunist Român de făurire a noii orînduiri sociale, de creștere a potențialului economic al patriei în scopul ridicării continue a bunăstării poporului. Ceea ce iese cu deosebire în evidență din proiectul de lege este cuantumul nou al pensiei, care se apropie foarte mult de salariul avut în perioada de activitate. Prin acordarea unui procent mai mare din salariul tarifar pentru fiecare tranșă de salariu, pensia rezultată va fi cu mult superioară celei stabilite în actualul regim de pensii. Apropierea nivelului pensiei de salariul avut în anii de activitate sau chiar depășirea lui, datorită pensiei suplimentare, face ca fiecare om al muncii să privească cu toată încrederea viitorul său, cu certitudinea că la vîrstă pensiei va avea parte de un trai liniștit, lipsit de griji materiale. Deși sînt încă departe de vremea cînd voi ieși la pensie, un asemenea sentiment de încredere încerc și eu. Vorbitorul a subliniat că este perfect echitabil ca pensia să fie diferențiată în funcție de contribuția fiecăruia la dezvoltarea economică și socială a patriei. Aceasta va influența în mod direct îndeplinirea la 

siilor printre care reducerile ce se acordă la vîrstă de pensionare proporțional cu perioada efectiv lucrată în condiții de muncă grele și foarte grele, recunoașterea tuturor anilor efectiv lucrați la cei care au avut întreruperi în muncă, îmbunătățirea prevederilor cu privire la pensionarii invalizi, la ajutorul social acordat celor ce au lucrat numai 5—10 ani.Prin întregul său conținut — a spus în încheiere vorbitorul — proiectul de lege a pensiilor ne apare ca un act normativ de mare însemnătate economică, etică și social- politică. El este pătruns de profundul umanism al orînduirii noastre, constituie un nou pas important în domeniul dezvoltării relațiilor de colaborare și întrajutorare tovărășească statornicite în viața țării noastre, un jalon semnificativ al mersului înainte al societății românești pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.

ranii cooperatori reflectă posibilitățile de azi ale cooperativelor agricole de producție. Străduindu-ne să sporim continuu producția agricolă, avuția obștească, veniturile bănești, utilizînd cu tot mai multă eficiență sprijinul pe care il acordă statul, se vor crea condiții ca. o dată cu creșterea puterii economice a cooperativelor, să sporească fondul general de pensii și. împreună cu acesta, și nivelul pensiilor.După ce s-a referit la participarea cooperativei agricole de producție Țibucani, regiunea Bacău, la constituirea fondului de pensii, vorbitorul a spus : Pe lîngă pensiile în bani de care vor beneficia incepînd de la 1 ianuarie 1967, bătrînii din cooperativa noastră au primit în acest an. ca ajutoare în natură, aproximativ 260 tone grîu și porumb, 10 tone cartofi ș. a. Cei peste 300 de bătrîni ai noștri își au astfel asigurate condițiile materiale necesare pentru o bătrînețe liniștită și fără de griji.Realizarea sistemului unitar de pensionare a țăranilor cooperatori, noua reglementare privind acordarea pensiilor de asigurări sociale de stat și majorarea acestora — a încheiat el — fac parte din vastul program elaborat de Congresul a] IX-lea. dovedind o dată mai mult înțelepciunea și clarviziunea cu care partidul conduce poporul româp pe calea făuririi unei vieți tot mai bune.

un înalt nivel a sarcinilor ce stau în fața fiecărui colectiv de muncă din întreprinderi, în continuare, vorbitorul a subliniat că un element cu totul nou, care nu a mai existat în legislația noastră de pensii, este sporul la pensie ce se va acorda pentru continuitate îndelungată în muncă în aceeași unitate. Problema stabilității cadrelor s-a pus și se pune și în Hunedoara. Au fost perioade cînd fluctuația de personal a produs greutăți în realizarea sarcinilor de plan. Noua lege a pensiilor va contribui și la stabilitatea cadrelor în aceeași întreprindere și prin aceasta va face posibilă ridicarea continuă a productivității muncii, sporirea eficienței întregii activități economice. Sporul pentru continuitate în muncă reprezintă și o răsplată a celor care au participat zi de zi la dezvoltarea întreprinderilor, s-au identificat cu interesele acestora. s-au legat prin mii de fire de colectivul în care au crescut și au muncit.Exprimînd hotărîrea oțela- rilor hunedoreni de a răspunde măsurilor luate de statul nostru socialist pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, vorbitorul a spus în încheiere: Am convingerea că aceste măsuri reprezintă o nouă și importantă treaptă pe drumul socialismului pe care înaintează întregul popor călăuzit de partidul nostru.
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE STOICA

prezentată de ministrul justiției, Adrian Dimitriu

în Raportul prezentat la Congresul al IX-lea al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „o caracteristică fundamentală a regimului nostru este lărgirea continuă a democrației socialiste, participarea maselor populare la dezbaterea principalelor probleme ale politicii interne și externe a patriei noastre, la opera de construcție socialistă".Expresie a realităților din tara noastră, legea fundamentală a Republicii Socialiste România reflectă, prin ansamblul dispozițiilor sale, această trăsătură de bază a societății noastre — participarea activă a maselor la făurirea noii societăți. la exercitarea puterii, care aparține în întregime poporului, liber și stăpîn pe soarta sa.Consacrînd principiile de bază ale sistemului nostru e- lectoral socialist, caracterizat prin dreptul fundamental al cetățenilor de a. alege și a fi aleși în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare. de a depune candidaturi. Constituția arată și direcțiile de perfecționare a acestui sistem electoral, corespunzător actualei etape de dezvoltare a statului nostru și procesului de continuă adîncire a democrației socialiste. în cadrul a- cestui proces este necesar ca fiecărui cetățean și, astfel, întregului popor, să-i fie asigurate posibilități tot mai largi de participare Ia exercitarea puterii.în prezent, așa cum cunoașteți, alegerea deputatilor în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare este reglementată prin două acte normative elaborate cu multi ani în urmă, pe baza Constituției din anul 1952 și care — ca și a- ceasta — au corespuns unei anumite etape de dezvoltare 
a țării noastre.Elaborarea unei singure legi electorale, care să cuprindă principii și norme unitare cu privire la alegerea deputatilor, este justificată teoretic, întrucît Marea Adunare Națională și sfaturile populare fac parte din sistemul acelorași organe de stat — organele puterii de stat — și constituie baza întregului sistem de organe ale statului. Pe de altă parte, o reglementare u- nitară, referitoare la formarea organelor puterii de stat, este indicată și din punct de vedere practic, deoarece alegerile pentru Marea Adunare Națională și sfaturile populare regionale, raionale și orășenești, precum și fiecare a doua alegere pentru sfaturile populare comunale au loc concomitent. Pe lîngă aceasta, prin elaborarea unei legi electorale unice se vor înlătura neconcordantele ce au putut exista între normele de reglementare a a- aceleiași materii.Caracteristica principală a acestei reglementări este profundul său democratism ; a- plicînd și concretizînd principiile constitutionale, proiectul asigură în mod real, prin dispozițiile sale, tuturor cetățenilor țării — bărbați și femei, tineri și vîrstnici. indiferent de naționalitate — dreptul de a alege și de a fi aleși în organele puterii de stat.Sistemul nostru electoral consacră, după cum se știe, principiul universalității dreptului de vot, care este recunoscut tuturor cetățenilor ce au împlinit vîrsta de 18 ani. Posibilitatea de a fi aleși în organele reprezentative este asigurată tuturor cetățenilor cu drept de vot care au împlinit vîrsta de 23 de ani. Dintre a- ceștia sînt. desigur, propuși și aleși aceia ale căror rezultate în muncă și în activitatea obștească, ale căror merite . și pregătire îi arată demni de a fi deputati în Marea Adunare Națională sau în sfaturile populare.Principiul răspunderii deputatilor față de alegători, pentru activitatea lor proprie și pentru aceea a organului reprezentativ din care fac parte, precum și dreptul alegătorilor de a retrage mandatul deputatilor, în cazul cind nu-și îndeplinesc îndatoririle sau săvîr- șesc acte incompatibile cu demnitatea lor, constituie de asemenea - o caracteristică a Ystemului nostru electoral.Proiectul de lege stabilește, 

potrivit prevederilor constituționale, criterii noi de reprezentare a cetățenilor în organele puterii de stat, de natură a asigura creșterea rolului maselor în conducerea treburilor statului. Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 44 și 81 din Constituție, care prevăd că deputății se aleg pe circumscripții electorale — cîte un deputat pe fiecare circumscripție — proiectul de. lege reglementează modul de. formare a circumscripțiilor electorale stabilind normele de reprezentare, adică numărul locuitorilor care au dreptul să fie reprezentați printr-un deputat. Pentru alegerea deputatilor în Marea Adunare Națională se prevede formarea a 465 circumscripții electorale.în vederea alegerii deputatilor în sfaturile populare, legea actuală împarte comunele, raioanele, orașele și regiunile în . mai multe grupe, după numărul locuitorilor; iar pentru unitățile administrativ-terițo- rîale din fiecare grupă Stabilește norme deosebite de formare a circumscripțiilor electorale. Spre a se asigura o reprezentare judicioasă a populației în organele locale ale puterii de stat, proiectul prevede o normă unitară de reprezentare — proporțională cu numărul locuitorilor — pentru fiecare categorie de sfaturi populare.Faptul că sfaturile populare în general și cele comunale în special vor fi alcătuite din- tr-un număr mai mare de deputati va duce la strîngerea legăturii acestora cu masele și, totodată, la creșterea rolului sesiunilor sfaturilor populare, la dezbaterea într-un cadru și mai larg, cu și mai multă competentă, a problemelor ce

Raportul Comisiei administrative și Comisiei juridice 
cu privire la alegerea deputaților în Marea Adunare 

Națională și în sfaturile populare 
prezentat de deputatul Emil Bobu

în raportul prezentat se a- rată că proiectul de lege cu privire la alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare este întocmit în lumina documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R., precum și a prevederilor Constituției Republicii Socialiste România, care pun accent pe continua adîncire a democratismului socialist, pentru a asigura participarea crescîndă a maselor la opera de conducere a treburilor de stat și obștești.Cerințele obiective ale dezvoltării noastre sociale impun perfecționarea reglementării juridice pentru alegerea și constituirea organelor puterii de stat. Deoarece atît Marea Adunare Națională cit și sfaturile populare fac parte din același sistem al organelor puterii de stat și tinînd seama de experiența dobîndită, care a arătat că din punct de vedere juridic și practic nu se. justifică existența a două reglementări paralele referitoare la alegerea lor, proiectul de lege unifică reglementarea referitoare la alegerea acestor organe. Utilitatea elaborării unei singure legi electorale a rezultat și din faptul că alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare au loc concomitent -- o dată la patru ani — cu excepția sfaturilor populare comunale — o dată la doi ani — și se desfășoară pe baza unor principii comune pentru ambele categorii de organe.în proiect, atît pentru alege- 

sînt'de atributul , organelor locale ale puterii de stat.Proiectul cuprinde și norme cu privire la candidaturi și la propunerea lor. Dreptul de a depune candidaturi este asigurat tuturor organizațiilor oamenilor muncii: organizațiilor Partidului Comunist Român, sindicatelor, cooperativelor, organizațiilor de tineret, de femei, asociațiilor culturale și altor organizații de masă și obștești. Propunerile de candidați se fac pe circumscripții electorale, de către organizațiile oamenilor muncii în adunări cetățenești. Se pot propune unul sau mai mulți candidați pentru fiecare circumscripție electorală.După expirarea termenelor de depunere a candidaturilor, acestea sînt aduse la cunoștința cetățenilor prin mijloace de publicitate, iar organizațiile. oamenilor muncii și cetățenii pot face întîmpinărî, care se rezolvă în termene Scurte, de natură a asigura realizarea fără întîrziere a drepturilor cetățenilor, precum și desfășurarea la timp a lucrărilor electorale.O prevedere nouă a proiectului privind' propunerile de candidaturi se referă la situațiile în care candidatul propus a decedat sau a pierdut dreptul de a fi ales după rămînerea definitivă a candidaturii. Potrivit reglementării în vigoare, în aceste cazuri, neexistînd posibilitatea depunerii în termen a unei alte candidaturi, este necesar să se stabilească noi alegeri. Proiectul introduce dispoziția că în situațiile menționate se pot propune noi candidaturi, cel mai tîrziu cu 15 zile înainte de ziua alegerilor.

rea deputaților în Marea Adunare Națională, cît și în sfaturile populare, s-a prevăzut posibilitatea ca în aceeași circumscripție electorală să poată fi propuși unul sau mai mulți candidați. Examinînd prevederile proiectului, rezultă că pentru alegerea deputaților în sfaturile populare s-au asigurat norme unitare de reprezentare a populației în cadrul fiecărei categorii de sfaturi populare.Caracterul larg democratic al sistemului nostru electoral este reliefat în proiectul de lege și prin modul de propunere și alegere a membrilor comisiilor electorale de toate categoriile, prin componența și modul lor de lucru, prin drepturile cu care aceste organe sînt investite. Faptul că masele aleg direct comisiile electorale arată caracterul obștesc al acestora, participarea nemijlocită a cetățenilor la organizarea și desfășurarea alegerilor, la exercitarea controlului asupra formării organelor puterii de stat.Comisia administrativă și Comisia juridică, examinînd sub toate aspectele proiectul de lege privind alegerea de deputați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare, propun spre aprobare Marii Adunări Naționale completarea acestuia cu unele prevederi referitoare la scutirea de orice taxe de timbru a tuturor actelor făcute în legătură cu alegerile, precum și stabilirea de sancțiuni împotriva acelora care împiedică 

în România socialistă, masele de cetățeni sînt acelea care organizează, conduc și controlează toate operațiile alegerilor : în acest scop proiectul reglementează constituirea unui sistem de comisii — teritoriale, de circumscripții și ale secțiilor de votare — formate din reprezentanți ai organizațiilor oamenilor muncii, precum și din reprezentanți desemnați în adunări ale oamenilor muncii, din întreprinderi, instituții, cooperative agricole de producție, unități militare și altele. în cadrul acestor comisii, sute de mii de cetățeni participă la organizarea alegerilor, la întocmirea la timp a listelor de alegători, la examinarea îndeplinirii condițiilor cerute de lege în ce privește persoana candidaților și propunerile de candidaturi, la organizarea secțiilor de votare, la controlul aplicării întocmai a dispozițiilor legale privitoare la alegeri etc.Spr.e a ușura fiecărui cetățean exercitarea dreptului de vot și a asigura condiții cît mai bune pentru participarea alegătorilor la operațiile de votare, proiectul de lege prevede formarea unei secții de votare ; pentru fiecare 1 500— 3 000 locuitori', precum și posibilitatea formării de secții de votare în sate sau în grupe de sate cu o populație pînă la 500 locuitori, situate la c distanță mai îndepărtată de locul secției de votare etc. Se aduc, de asemenea, noi reglementări în chestiunea asigură- rii ordinei în timpul alegerilor, secretului votului și participării la vot a alegătorilor netransportabili din cauză de boală sau de invaliditate.

exercițiul dreptului de vot sau falsifică rezultatele votării.Propunem ca aceste completări să fie cuprinse în proiectul de lege după cum urmează:1. Introducerea unui alineat nou la art. 92 din capitolul 12 „dispoziții finale" formulat astfel:„Cererile, reclamațiile, în- tîmpinările, contestațiile și orice alte acte făcute în exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta lege sînt scutite de orice taxă de timbru".2. Să se introducă un articol nou (art. 93) formulat astfel:„Se pedepsește cu închisoare corecțională de la o lună la cinci ani și interdicție corecțională de la 1—5 ani:â) împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales ;b) falsificarea prin orice mijloace a lucrărilor electorale sau a rezultatului votului.Tentativa se pedepsește ca și infracțiunea săvîrșită.Complicii, instigatorii, tăi- nuitorii și favorizatorii la infracțiunile prevăzute în prezentul articol se pedepsesc ca și autorul".Apreciind că proiectul de lege reflectă just procesul de dezvoltare continuă a democratismului socialist ce are loc în patria noastră, atragerea tot mai intensă a cetățenilor la conducerea treburilor publice, Comisia administrativă și Comisia juridică îl avizează favorabil și recomandă adoptarea sa de către Marea Adunare Națională.

în esența și conținutul său, legea pe care o discutăm are menirea de a contribui la dezvoltarea și adîncirea în continuare a democrației noastre socialiste, la participarea cît mai largă a tuturor categoriilor de cetățeni la viața politică a țării. Aceasta constituie încă o dovadă a superiorității democratismului orîn- duirii socialiste care constă în asigurarea celor mai corespunzătoare mijloace și modalități de exercitare de către cetățeni a marilor drepturi și libertăți statornicite în Constituție.Subliniind esența profund democratică a noii legi, vorbitorul a spus : Ce poate fi mai convingător decît faptul că înseși organizarea și desfășurarea alegerilor, începînd cu propunerea candidaților și terminînd cu încheierea operațiunilor de alegeri constituie opera maselor ? Numai în comisiile circumscripțiilor electorale de toate categoriile, la alegerile din 1965, au fost aleși și antrenați peste 500 000 oameni.
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ELENA GRIGORIUMarile prefaceri revoluționare care au avut loc în țara noastră — a spus vorbitoarea — s-au răsfrînt multilateral și în viața femeilor care ocupă locul ce li se cuvine în societatea noastră socialistă. Ultimele măsuri luate de statul nostru în vederea consolidării familiei, favorizării creșterii natalității, sporirii responsabilității față de cămin și față de creșterea copiilor — atestă grija deosebită pe care o acordă familiei orînduirea noastră.Socialismul a creat femeilor posibilitatea de a lua parte activă la viața politică și socială a țării. Femeile își aduc o contribuție de seamă în procesul de producție — în fabrici și uzine, pe șantiere și pe o- goare, în institute de cercetări științifice și de învățămînt. Egalitatea deplină în drepturi de care se bucură femeia în țara noastră se manifestă și în participarea ei la activitatea politică. Astăzi, numai în regiunea București sînt deputate în sfaturile populare peste 4 000 femei.Perspectivele de dezvoltare în continuare a comunelor ridică și în regiunea București noi și complexe sarcini și probleme, duc la lărgirea sferei de preocupări a sfaturilor
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ION STĂNESCUCuprinsul proiectului de lege — a spus vorbitorul — oglindește atenția deosebită pe care conducerea de partid și de stat o acordă dezvoltării continue a democrației socialiste, sistemului nostru electoral, în baza principiilor stabilite de Constituția Republicii Socialiste România.Necesitatea elaborării unei singure legi electorale, care să cuprindă principii și norme u- nitare cu privire la alegerea deputaților, este determinată de faptul că atît Marea Adunare Națională, cît și sfaturile populare, ca organe ale puterii de stat, fac parte din același sistem al organelor reprezentative și, prin urmare, nu se justifică existența paralelă a două reglementări distincte.Normele juridice prevăzute în proiectul de lege care asigură participarea largă și nemijlocită a maselor la organizarea și desfășurarea alegerilor, la exercitarea controlului asupra tuturor operațiunilor electorale constituie o reafirmare puternică a profundului democratism al statului nostru socialist. Componența, modul de formare și atribuțiile comisiilor electorgle de toate categoriile exprimă cu deosebită pregnanță principiul participării maselor Ia organiza-
RĂSPUNSUL
ȘTEFAN BĂLAN, MINISTRUL

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
ia o întrebareVă rog să-mi permiteți să răspund la. întrebarea pusă de tovarășa deputată Livia Ni- coară : „Ce măsuri a luat și intenționează să ia Ministerul învățămîntului pentru simplificarea și îmbunătățirea planurilor și programelor de în- vățămint ?“în sectorul învățămîntului de cultură generală, Ministerul învățămîntului a urmărit continua îmbunătățire calita-

Prin componența lor, Marea Adunare Națională și sfaturile populare reprezintă toate păturile sociale, deputății sînt proveniți din rîndurile poporului muncitor, devotați cu trup și suflet cauzei socialismului, muncitori, țărani, oameni de știință și cultură, specialiști din cele mai diferite domenii de activitate și activiști obștești.După ce s-a referit la felul în care legislația burgheză a căutat să falsifice voința maselor, vorbitorul a continuat prin a arăta că deputății organelor noastre reprezentative aduc cuvîntul greu și cîn- tărit al maselor pe care le reprezintă. Noi, deputății, păstrînd o legătură strînsă cu masele largi ale poporului, vom reuși să cunoaștem mai bine problemele care-i preocupă pe oamenii muncii, cerințele și nevoile dezvoltării economice și social-culturale și numai așa ne vom putea aduce contribuția activă la înfăptuirea sarcinilor mărețe puse de Congresul al IX-lea al partidului.

populare comunale, lucru care în mod evident impune o și mai strînsă legătură a acestora cu masele de cetățeni, o cunoaștere atentă, grijă deosebită și solicitudine sporită față de cerințele locale.în continuare, vorbitoarea a spus : înaltul democratism al sistemului nostru electoral este exprimat și de faptul că proiectul de lege privind alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare prevede și dreptul organizațiilor de femei să depună candidaturi pentru alegerea deputaților în organele puterii de stat. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 19, 24 și 25 din proiect, se asigură organizațiilor de femei dreptul de a desemna din rîndurile lor membri în Comisia, Electorală Centrală și în comisiile electorale regionale, raionale, orășenești, ale raioanelor de oraș și comunale, precum și în comisiile electorale de circumscripție și ale secțiilor de votare. Sînt create, astfel, toate condițiile pentru ca femeile să participe activ la organizarea și desfășurarea alegerilor. Mă declar de acord cu proiectul propus și-1 voi vota cu toată convingerea.

rea și desfășurarea alegerilor. Atribuțiile importante pe care le au comisiile electorale cu privire la urmărirea aplicării întocmai a dispozițiilor legale referitoare la alegeri, înregistrarea, publicarea și definitivarea candidaturilor, rezolvarea eventualelor întîmpinări, verificarea și înregistrarea rezultatelor alegerilor, precum și controlul activității organelor de stat în legătură cu pregătirea și desfășurarea acestora reprezintă o garanție eficientă a exercitării dreptului cetățenilor de a alege și a fi aleși.înfăptuirea revoluției, construirea noii orînduiri sociale au transformat alegerile de deputați în organele puterii în- tr-o vie expresie a voinței celor ce muncesc, un prilej de trecere în revistă a realizărilor obținute și de dezbatere a sarcinilor de viitor.Dispozițiile legii cu privire Ia alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare — a spus în încheiere vorbitorul — creează condiții pentru participarea tot mai activă a maselor la exercitarea puterii de stat, ceea ce corespunde pe deplin grijii partidului și statului nostru pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității creatoare a maselor.
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pusă în sesiunetivă a planurilor și programelor de învățămînt, căutînd în același timp să le simplifice, ținind seamă de capacitatea de înțelegere și de posibilitățile de muncă ale elevilor la vîrsta pe care o au. în timp ce vechile planuri de învățămînt prevedeau cîte 32 —35 ore pe săptămînă la clasele V—XI, actualele planuri prevăd pentru clasele I—IV cîte 24—25 ore, pentru clase

le V—VIII, cîte 26—28 ore. iar pentru clasele IX—XII cîte maximum 32 de ore pe săptămînă — în acest total de ore intrînd și orele de dirigenție. A fost ameliorat conținutul științific al programelor, au fost eliminate acele capitole al căror conținut era depășit sau care făceau apel în mod excesiv la memoria elevilor. Aceste îmbunătățiri au fost posibile și datorită unei repartizări mai judicioase a o- biectelor de învățămînt și a orelor de predare. Ele vor deveni și mai vizibile pe măsură ce școala de 12 ani va funcționa cu toate clasele. Tot în vederea evitării supraîncărcării elevilor, începînd din acest an a fost desființat examenul de absolvire a școlii generale de 8 ani și a fost simplificat bacalaureatul.Considerăm însă că aceste măsuri de îmbunătățire au nevoie de completări, de o folosire sistematică a experienței proprii sau care rezultă din practica reușită a altor țări, de noi experimentări, care să ducă la o mai bună pregătire a elevilor și la o mai judicioasă raționalizare a eforturilor lor.O atenție deosebită s-a a- cordat și elaborării manualelor pentru învătămîntul de cultură generală. îmbunătățirile aduse în ultimii ani în conținutul unor manuale au avut ca rezultat realizarea unor cărți de școală mai corespunzătoare. în anii care urmează vom continua mai intens această activitate.Măsuri similare s-au luat și pentru învătămîntul profesional și tehnic. în anul trecut s-a putut realiza o reducere a cursurilor teoretice cu circa 10 la sută, acționînd asupra planurilor și programelor de învățămînt. Totodată, începînd din acest an școlar s-a renunțat la examenele anuale de
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

VASILE DAJUProiectul de lege pentru a- legerea deputaților în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare supus dezbaterii organului suprem al puterii de stat se înscrie pe linia sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. cu privire la lărgirea bazei de masă a organelor reprezentative ale statului nostru, la perfecționarea continuă a democrației socialiste; El este :re- nit să aducă reglementări importante în viața noastră de stat, ținînd seama de faptul că privește modul de formare 
a Marii Adunări Naționale și a sfaturilor populare, care constituie baza întregului sistem de organe ale statului nostru.Dispozițiile cuprinse în a- cest proiect, referitoare la modul de formare a circumscripțiilor electorale pentru alegerea organelor locale ale puterii de stat, precum și la stabilirea numărului minim și maxim al acestora pe fiecare categorie de sfaturi populare, sînt pe deplin justificate, deoarece vor duce la îmbunătățirea continuă a legăturii sfaturilor populare cu masele de cetățeni, vor lărgi posibilitățile de participare a acestora la rezolvarea treburilor de stat și obștești. Dacă ne referim la comune, în regiunea Banat, de pildă, potrivit actualei reglementări, există sfaturi populare comunale cu cîte 9 deputați. în asemenea condiții munca se desfășoară mai greoi și sarcinile nu pot fi îndeplinite în mod corespunză-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
TUDOR DRĂGANUSarcinile sporite ce revin statului nostru în ridicarea pe o treaptă superioară a procesului desăvîrșirii construirii socialismului — a spus vorbitorul — impun existența unor norme unitare și în ce privește constituirea și formarea organelor statului. Marea A- dunare Națională și sfaturile populare, făcînd parte din același sistem de organe și anume din sistemul organelor puterii de stat, este firesc ca și normele care reglementează alegerea deputaților în aceste organe să fie unitare. Noua reglementare unitară este chemată să exprime, într-o nouă și superioară sinteză, ceea ce constituie o incontestabilă realitate socială : unitatea de- săvîrșită în care Marea Adunare Națională și sfaturile populare, ca organe alese prin vot universal, egal, direct și secret, dau expresie în activitatea lor voinței poporului suveran. Referindu-se în continuare la unele precizări făcute de noua lege în legătură cu normele de revocare a deputatului de către alegătorii săi, vorbitorul a subliniat că instituția revocării deputaților are menirea de a dezvolta și mai mult simțul de răspundere al deputatilor față de alegători, astfel ca în întreaga lor activitate să fie interpreți fideli ai năzuințelor acestora. 

promovare. Numeroase manuale au fost revizuite în vederea îmbunătățirii conținutului teoretic și aplicativ. Și în acest sector însă va trebui să continuăm revizuirea programelor de studiu.în ultimii ani au fost revizuite și planurile și programele de învățămînt ale unor facultăți și secții din învătămîntul superior. Prin aceasta s-a urmărit în primul rînd îmbunătățirea conținutului științific al învățămîntului de specialitate în vederea introducerii celor mai importante și mai noi realizări. O atenție deosebită s-a acordat învățămîntu- lui tehnic și economic. Au urmat, de asemenea, reducerea încărcării studenților, prin micșorarea numărului săptă- mînal de ore (26—30 ore săptă- mînal în loc de 32—34 ore săp- tămînal), limitarea numărului de examene și de proiecte pe sesiune, în institutele tehnice pe semestru, acordarea a 3—5 zile înaintea sesiunilor de examene și între examene.Acțiunea va trebui însă continuată.Planurile de învățămînt vor trebui să corespundă cerințelor celor mai noi, să asigure o justă proporție între pregătirea teoretică și cea practică și, totodată, să ofere studenților timpul necesar pentru studiul individual, iar programele de învățămînt — să asigure un curs modern, generator de idei creatoare.Toate aceste acțiuni fac par- te dintr-un complex de măsuri de mai mare amploare, în legătură cu care Ministerul în- vățămîntului — la indicația conducerii de partid și de stat — a elaborat un studiu privind dezvoltarea și perfectionarea învățămîntului de toate gradele, care va fi prezentat aprobării forurilor superioare de partid și de stat.

tor. Potrivit prevederilor menționate, și aceste sfaturi populare voi' avea o componență mai largă, ceea ce creează noi posibilități pentru adoptarea unor hotărîri care să reflecte mai bine cerințele și nevoile dezvoltării economice, social- culturale și gospodărești ale fiecărei comune.Consider — a spus 'în continuare vorbitorul — că este de mare importanță prevederea din proiectul de lege cu privire la dreptul alegătorilor de a exercita controlul permanent asupra activității deputaților și a organelor de, stat din care fac parte. în această privință, socotesc necesar ca deputății Marii Adunări Naționale să păstreze un contact șî mai strîns cu alegătorii din circumscripția electorală respectivă, pentru a cunoaște mai bine situația din regiuni, raioane, orașe și comune, pentru a-și aduce o contribuție și mai însemnată la rezolvarea problemelor ce se ridică pe plan local.întărirea legăturii permanente a sfaturilor populare cu masele de oameni ai muncii, dezvoltarea și perfecționarea democrației noastre socialiste sînt garanții sigure — reflectate și în proiectul legii de față — pentru înflorirea pe mai departe a regiunilor, raioanelor, orașelor și satelor patriei noastre, pentru creșterea bunăstării celor ce muncesc.în încheiere, vorbitorul a făcut unele propuneri în legătură cu formularea mai clară a unor paragrafe.

După o cercetare atentă a proiectului de lege — a spus vorbitorul — mi-aș îngădui să subliniez necesitatea completării lui cu o dispoziție tranzitorie . menită să precizeze condițiile în care urmează să se formeze circumscripțiile electorale atunci cînd un loc de deputat ar deveni vacant în cadrul unui sfat popular în funcțiune, înainte de expirarea mandatului acestui sfat. Propun astfei modificarea titlului capitolului XII din „Dispoziții finale" în „Dispoziții finale și tranzitorii", ur- mînd să se adauge totodată la acest capitol un nou articol cu următorul text: „Art. 94. Pînă la expirarea mandatului sfaturilor populare în funcțiune, în cazul cînd un loc de deputat devine vacant, formarea Circumscripției electorale pentru alegerea parțială se face după aceleași noiane potrivit cărora a fost ales sfatul popular respectiv".Proiectul de lege cu privire la alegerea deputatilor în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare — a spus în încheiere vorbitorul — este călăuzit atît în structura sa generală, cît și în fiecare din dispozițiile lui de ideea perfecționării continue a aparatului nostru de stat și a dezvoltării neîntrerupte a democrației socialiste.
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IA „AZOMUREȘ"
La Tg. Mureș s-a înălțat în ultimii ani un puternic pilon al industriei chimice — combinatul de îngrășăminte azotoase „Azomureș". Intrat în funcțiune înainte de termenul prevăzut, combinatul a a- tins în scurt timp capacitățile de producție proiectate, li- vrînd agriculturii cantități importante de îngrășăminte. In prezent, aici se desfășoară intens lucrările prevăzute pentru 

a doua etapă. Inginerul Mir
cea Constantlnescu, directorul combinatului „Azomureș", ne-a făcut o scurtă prezentare a obiectivelor care vor fi realizate.— Lucrările au început paralel eu punerea în funcțiune a obiectivelor primei etape și ele vor asigura triplarea producției de îngrășăminte — de la 150 000 tone azo- 'tat de amoniu anual la 450 000 de . tone. In anul 1970 „Azomureș" va 1 da 20 la sută din producția de îngrășăminte azotoase prevăzută de planul cincinal.Lucrările din etapa a doua de dezvoltare a combinatului sc caracterizează prin căutarea mijloacelor pentru obținerea unei i înalte eficiente economice. Combinatul valorifică avantajos materia primă din regiune, care ar necesita cheltuieli suplimentare pentru comprimare și transport în vederea utilizării industriale în alte părți ale tării. Un indice de utilizare îmbunătățit se constată și la folosirea terenului. Platforma industrială se întinde în prima etapă pe circa 24 de hectare cu un indice de ocupare ă terenului de 45 la sută, iar în etapa a doua pe 31 ha cu un indice de 60 la sută. Cel mai important lucru este însă că procedeele tehnologice și gradul înalt de automatizare a noilor instalații asigură ridicarea calității îngrășămintelor la nivelul celor mai bune produse similare .pe plan' mondial.Termenul scurt de realizare a investițiilor — precizează interlocutorul — ne-a mobilizat să asigurăm cît mai bune condiții pentru desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor, iar pe constructori să realizeze stadiile fizice la termenele stabilite prin grafice. In acest sens I este grăitor și faptul că la noua ' fabrică de amoniac (cu o capacitate de 100 000 tone anual) lucrările de construcție au fost realizate cu un avans de peste 3 luni, creîndu-se un front larg pentru lucrările de montaj și instalații chiar și în timpul iernii. Aceasta a permis constructorului ca în prezent să lucreze intens la celelalte fabrici și obiective, la care proiectantul întîrziase predarea documentației tehnice. O condiție esențială a terminării tuturor lucrărilor de montaj este respectarea termenelor de livrare a construcțiilor metalice și a utilajelor. De aceea, cerem uzinelor „Grivița roșie" și „Vulcan“-Bucu- rești, „Independența" din Sibiu să depună eforturi pentru lichidarea rămînerilor în urmă; care pot pri- cinui greutăți constructorilor și montorilor.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii"

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor, exceptînd estul Transilvaniei și Moldova, unde s-a menținut rece. Cerul a fost variabil, mai mult noros în jumătatea de nord a țării. în Banat și Crișana s-au semnalat precipitații locale, sub formă de ninsoare și ploaie. Vîntul a prezentat unele intensificări în vestul țării din sectorul sudic. Temperatura la ora 14 oscila între minus 14 grade la Piatra Neamț și 5 grade la Oravița. în 

București : Vremea s-a încălzit ușor, iar cerul a fost variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 3 grade.
Timpul probabil pentru zilele 

de 30 și 31 decembrie 1966 și 1 
ianuarie 1967. în țară : Vremea continuă să se încălzească, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea precipitații în cea mai mare parte a țării, mai ales sub formă de ploaie. Vint potrivit din vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade, în București: Vremea continuă să se încălzească, mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi temporar acoperit, cind devine favorabil ploii slabe. Vint potrivit din vest. Temperatura în creștere.

Șeful delegației Ceylonului
la Sesiunea Generala a 0. N. U. a fost primit

de tovarășul Corneliu MănescuLa 28 decembrie a.c., G. G. Pon- nambalam, membru al Parlamentului, ambasador, șeful delegației Ceylonului la cea de-a XXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., care face o vizită în țara noastră, a fost primit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu.'Convorbirea care a avut loc s-a
Ministrul afacerilor externe 
al Finlandei va face o vizita 
oficială în RomâniaLa . invitația guvernului român, ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, va face o vizită oficială în Republica Socialistă Româniă în a doua jumătate a lunii februarie 1967.
Cronica

Delegația Uniunii femeilor pentru eliberare din Vietnamul de sud, care ne vizitează țara, a sosit miercuri la Craiova. In cursul dimineții, membrele delegației au vizitat uzinele „Electroputere".După-amiază a avut loc o întîl- nire cu femeile din oraș, care a prilejuit o viguroasă manifestare de protest împotriva agresiunii a- mericane în Vietnam. (Agerpres)

Știri culturale

referit la relațiile dintre România și Ceylon, precum și la unele probleme legate de activitatea Organizației Națiunilor Unite. Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.La convorbire a luat parte, de asemenea, Mircea Mali'ța, adjunct al ministrului afacerilor externe.

. .1 ... A î-.'.î. ,. â ,(
Miercuri seara a avut loc la 

Cluj premiera pe țâră a operei 
„De la Matei Vodă !ț cetire", de 
Ion Nona Ote.scu și Aurel Stroe. 
Inițiativa, operei române din Cluj 
de a pune in scenă această lucra
re a fost primită de publicul sp&ț- 
tator cu un viu interes. ■) din Bohlen

Sosirea ministrului Izraelului in Republica Socialistă RomâniaMiercuri 28 decembrie a sosit în Capitală Eliezer Doron. noul trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Izraelului în Republica Socialistă România.(Âgerpreș)'

. . La Suceava .s-a încheiat primul 
festival, regional . de teatru folclo
ric' din nardul - Moldovei. Cele 
peste 300 de . formații participan
te au interpretat ■ basme și ■ teatru 
cu măști,'specific localităților a- 
șezate pe'- văile'' Bistriței, Sucevei^. 

' Bornei „și. Moldovei. Cu prileju'r 
închiderii festivalului a avut' loc 

■ un carnaval unde au fost prezen
tate datinile de Anul . Nou, jocurile 
bumbierilor-, .urșilor, arnăuților, a- 
laiul' caprelor „'Căluții, urătorii.

' ' ■" ■ (Agerpres)

BShlen, apropiere flîndu-mă unde înainte fusese amplasată o
în 
A-

PRONOEXPRES
Concursul nr. 52 din 28 dec. 1966

5 14 43 29 15 4Numere de rezervă : 34 9Fond de premii : 619 128 lei.
LOTOPremiile întregi și sferturi de la tragerea LOTO din 23 decembrie 1966 :Categoria a Il-a : 6 variante a 19 495 lei și 3 a 4 873 lei ; categoria a IlI-a : 77 a 1 577 lei și. 137 a 394 lei ; categoria a IV-a : 274 a 550 lei și 497 a 137 lei ; categoria a V-a : 589 a 310 lei și 1 035 a 77 lei. *'•Report categoria I : 87 728 lei.

Festivalul filmului 
pentru elevi

■ In zilele vacanței, pină-..la-8 ia
nuarie, in Capitală și in întreaga 
țară se desfășoară „Festivalul fil
mului pentru elevi", organizat ■ de 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist cu sprijinul. Direc
ției rețelei Cinematografice și -difu
zării filmelor. Pe ecranele unor ci
nematografe din aproape .100 de o-, 
rașe — reședințele de regiuni și o- 
rașele de subordonare regională' — 
vor rula iilme românești și sfrăine 
ce se adresează tineretului.

■ Întreprinderea cinematografică a 
orașului București a . pr.ograrppt 
„Festivalul Ulmului pentru elevi" la 
9 cinematografe: Flacăra, Union, 
Pacea, 'Viitorul, Popular,- Înfrățirea 
intre popoare,. Lira, Buzești; Progre
sul. Și la alte cinematografe, printre 
care Ferentari, Gloria, Giulești, 
Munca, Colentina și Floreasca, vor 
rula filme-destinate copiilor..

o localitate de Leipzig, aci pe locurile de război
> rafinărie de benzină, am I fruiizgrit un album cu ima- I gipi diți 4845. Pretutindeni ruine.; Azi, pe aceleași locuri, pe un sol bogat în cărbune brun, se înalță combinatul „Otto Grote- wohl" ; e o întreprindere creată în anii puterii populare și în care lucrează 12 000 de oameni, înainte de a vizita combindtul rie-am oprit un timp în biroul directorului tehnic, dr. Schmidt, care ne-a dat unele amănunte cu privire la dezvoltarea acestui obiectiv industrial. Am aflat'că; aci se . extrag și- se prelucrează anual 12 pînă la 13 milioane tone de cărbune brun. In cadrul întreprinderii funcționează- trei sectoare principale : exploatarea, producția de energie electrică și gaze, precum chimia. 15 - la sută .producția de gaze R.D.G. este furnizată combinatul din Bohlen.Interlocutorul nostru, om crescut și format anii puterii popultrre,

și din a deun în a îmbrățișat de tînăr meseria de miner. Ulterior a urmat cursurile facultății muncitorești, după care a studiat la Academia minieră din Freiberg. A lucrat un timp ca asis-

Pregătiri în vederea deschiderii sezonului competifional de schi la Valra Dornei

• La Oradea s-a desfășurat aseară meciul internațional masculin de baschet dintre echipa locală Dinamo și formația cehoslovacă Slavia Kosice. Întîlnirea s-a încheiat cu scorul de 81—50 (45—23) în favoarea sportivilor români.• Patinoarul artificial din parcul „23 August" va găzdui astăzi de la ora 18,30 meciul revanșă de hochei pe gheață dintre selecționata orașului București și echipa cehoslovacă Slezan Opava. în primul joc, oaspeții au obținut victoria cu scorul de 5—2.• In zilele de 30 decembrie și 1 ianuarie vor avea loc la Marsilia meciurile turneului internațional de fotbal organizat de clubul local Olympique. La acest turneu vor participa echipele Monaco, Admira Viena, Olympique Marsilia și Dinamo Pitești. Fotbaliștii români urmează să părăsească astăzi dimineață Capitala.» Pentru a 20-a oară, echipa de tenis a Australiei a cîștigat „Cupa Davis", aflată la cea de-a 54-a ediție. în ultimele două meciuri

de simplu, în întîlnirea cu echipa Indiei, Roy . Emerson l-a-învins- cu <6—0, -6—2, 10—8 pe Krishnan, iar Fred Stolle l-a -întrecut cu 7—5, 6—8, 6—3, 5—7, 6—3 ;pe Mukerjee.® Cu prilejul -unui concurs desfășurat în apropiere de Moscova; un grup de parașutiști ■ sportivi sovietici a stabilit un nou record mon-, • dial. Lansîndu-se în ..noapte de la o altitudine de 1000 m, acest grup, alcătuit din 9„para- șutiști, a obținut o. medie de 1,66. m de centrul cercului. Grupul parașutiștilor a avut în frunte, pe Vladislav Krestianikov, care are la activul său peste 2 000 de lansări. . . '• Tradiționalul raliu internațional automobilistic de la. Monta Garlo va începe la 13. ianuarie. La startul prohei, ..care se. va da din „mâi .

multe orașe și se va desfășura pe diferite trasee, vor fi prezenți 235 de. cohcutenți, Primul start se va da la Oslo, iar celelalte din Dover, Varșovia, Lisabona, Atena, Frankfurt pe Main, Reims și Monte Carlo. Aceasta este cea de-a 36-a ediție a competiției.• Selecționata olimpică de fotbal a U.R.S.S. a susținut la Beirut ultimul, meci al turneului pe care l-a întreprins în Liban, întîlnind o selecționată locală. Meciul s-a încheiat cu scorul de 4—0 în favoarea fotbaliștilor sovietici.• Echipa de fotbal Steaua Roșie Belgrad și-aînceput turneul în America Centrală, jucînd la Săn'Salvador cu echipa Aquila.; Fotbaliștii iugoslavi au obținut victoria cu scorul de 5—1 (2—1). ' ..• Ziariștii‘sportivi din U.R.S.S., l-au desemnat pe gimnastul Mihail Voronin cel mai bun sportiv sovietic pe anul 1966. -Mihail Voronin este campion al lumii. .--'j
20, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC 
HALL — 20.
e Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE ARTIȘTI DIN R. 
CEHOSLOVACA - 19,30.• Teatrul de operă și balet : COSI 

FAN TUTTE — 19,30.® Teatrul de stat de operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 19.30.® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : MARIA STUART — 19, (sala Studio) : INTILNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.® Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI — 20.® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- gheru) : HENRIC AL IV-leă — 19,30, (sala Studio) : SCAUNELE — 20.• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala din B-dul Schitu Măgureanu nr. 1 a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”): 
PAHARUL CU APĂ — 19,30.® Teatrul „Barbu DelaVrancea" : VA- 
RIETE-CONCERT — 20.® Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.• Teatrul „Ion Creangă"-: 
TRUL DIN SAMARKAND 
HARAP ALB — 15,30.® Teatrul evreiesc de stat: CA UN 
BALON FURAT DE VÎNT — 20.® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER IN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 10; 16.30. (sala din -str. Academiei) : AMNARUL — 10; 17.• Teatrul șatiric-muzical ,.C. Tănase" . (sala Savoy): REVISTA DRAGOSTEI

S.

tent științific al cunoscutului proiesor dr. Ram- mler, care a elaborat metoda cocsificării cărbunelui brun la înaltă presiune, iar în anul ,1962 a fost trimiș la Bohlen. Aci a ocupat mai întîi funcția de colaborator, științific, după care a devenit șeful producției. Acum — la vîrsta de 39 ani — este director tehnic al combinatului.

acestea vor intra în funcțiune în 4968). O mie de muncitori constructori muncesc cu rîvnă pentru ca în anul ce vine să poată începe montarea primelor agregate;Amintind de problema folosirii cît mai rentabile a gudroanelor obținute din cărbune, dr. Schmidt a vorbit despre cel de-al doilea mare șantier și, în cadrul său, despre cola-
CORESPONDENTĂ•.. ■. ■ .
DINBERLINLa întrebarea noastră cu privire la preocupările actuale ale conducerii întreprinderii, dr. Schmidt menționează că printre principalele sarcini aflate în fața colectivului se numără reprofilarea combinatului, introducerea tehnicii noi, folosirea cît mai rațională a materiei prime. Referindu-se la problema rentabilității și la planurile de perspectivă, el ne-a vorbit despre noile șantiere qle combinatului ; pe unul dintre ele se construiește cea de-a doua termocentrală, care în anul 1970 — cînd va lucra cu întreaga capacitate — va dispune de 600 MW. (Termocentrala va fi dotată cu patru unități a cîte 100 MW și alte patru a cîte 50. Parte din

borarea fructuoasă cu specialiștii români....Era o zi friguroasă, umedă cînd am vizitat a- cest șantier. Prin burnița deasă am zărit ca prin- tr-o sită silueta înaltă a instalației românești de distilare pentru fabricarea benzinei din gudroane de cărbune. Ne-am îndreptat înspre acolo. Lucrători și specialiști germani și români lucrau cot la cot pentru a efectua în termen lucrările de monta), început în urmă cu vreo șase luni, montajul se află într-un stadiu avansat. Pe șantier l-am întîlnit pe inginerul Gheorghe Flo- rea, conducătorul grupului de montaj. Echipa de specialișți români, alcătuită din 28 ingineri, tehnicieni, maiștri și mon

tări, oameni eu multă experiență, a asamblat coloana înaltă de 37 metri și de 160 tone.Șeful echipei întreprinderii de montaj I.M.O. din Leipzig, Stiller Felix, ne vorbește cu căldură despre oamenii lui. Ei au experiență în munca de montaj. Cu unul dintre ei, sudorul Achim Klotz, am stat de vorbă, adăpostindu-ne cum puteam de ploaia de scîn- tei provenită de la a- paratele de sudură mî- nuite sus, deasupra capetelor noastre....Nu peste mult timp montorii vor părăsi Bohle- nul, îndreptîndu-se spre alte șantiere. In urma lor, la combinat va funcționa instalația românească cu o capacitate anuală de distilare de 1 300 000 tone, cu obținerea a patru fracțiuni de produse: două de benzină, una de nțoto- rină și una de reziduuri (păcură).Oamenii muncii de la combinatul din Bohlen și-au propus ca pînă la cel de-al VII-lea Congres al P.S.U.G., care va avea loc în aprilie 1967, să realizeze peste plan materii prime pentru industria chimică și energie electrică în valoare de patru milioane mărci.
Ștefan DEJU

In Brazilia TRAFIC CU DEVIZE
DE MARI PROPORȚII

Uri scandal cu trafic de 
devize de mari proporții 
a izbucnit de curind fn 
Brazilia. In legătură cu a- 
ceasta, ziarul elvețian 
„DIE TAT" 'Scrie:„Agenti ăi politiei braziliene au arestat concomitent, în diferite regiuni ale țării, pe șefii și colaboratorii unei organizații internaționale care se intitulează I.O.S. (Investors O- verseas Services). Ei sînt acuzați că, în decurs de șase ani, «au expediat din țară, pe căi nelegale, sute de milioane de dolari». Intr-un apartament luxos din Rip de Janeiro, agenții poliției au descoperit o cartotecă de clienti ’ ai I.O.S., în care sînt cuprinse și numerele secrete de conturi ale depunerilor de la băncile elvețiene. -în acest fel, cei mai mare scandal de devize din istoria Americii de sud a semănat panică în rîndul a nenumărați bogătași.Elvețianul Friedrich Wilhelm Borlin, unul- din principalii conducători ai organizației, a fost arestat în nordu.1 Braziliei, unde se. afla pentru a deschide o nouă filială la Bahia. In biroul principal al I.O.S., situat într-.una din străzile cele măi elegante din Rio de Janeiro, autoritățile au confiscat materiale de propagandă și un manual pentru instruirea reprezentanțilqr societății.

Potrivit acestor instrucțiuni, reprezentanții I.O.S., în căutarea de clienti, urmați să pună accent in mod deosebit pe procesul de devalorizare a valutei braziliene și să ofere investiții sigure pentru bani în străinătate.Intre timp, autoritățile au publicat în presă numeroase nume ale clienți- lor I.O.S., inclusiv mărimea sumelor depuse de ei și numerele conturilor din Elveția. Politia a anunțat că alte liste de nume «vor fi dale publicității mai tîrz.iu». Se pare totuși că anumiți clienti fac parte din pături sus-puse, unde politia poate pătrunde numai cu mare dificultate. Se vorbește de pe acum de «cîțiva deputați» și de «un judecător», care au căutat posibilități «sigure» de investire a capitalurilor.Ani de-a rîndul, șefii I.O.S. au activat nestingheriți. Ei schimbau cru- zeiros-urile clientilor lor pe piața liberă în dolari și apoi, din cînd în cînd, cîte unul din domni pleca, cu geamantanul doldora dă devize, la Zurich.' A- colo, după cum afirmă poliția braziliană, banii erau depuși la două-trei bănci mari sau investiți sub formă de acțiuni ale anumitor societăți. Dobînzile și celelalte cîștiguri erau trecute integral în contul clientilor brazilieni. I.O.S.

se mulțumea cu o remunerație care era proporțională cu riscul. Iar, la fiecare 1 000 000 de dolari transportați în străinătate, directorii organizau, în locuințele ior particulare din Rio de Janeiro sau Sao Paulo, un așa-zis «bal al milionului de dolari»...Deși în Brazilia comerțul cu devize este liber, transferul de valută străină poate fi efectuat numai de institutele de credit oficiale. Capitalurile investite în străinătate prin intermediul I.O.S. e- rau sustrase însă evidentei autorităților și aduceau venituri care nu puteau fi, în consecință, impuse".Arătînd în continuare că cei implicați în acest scandal trebuie să se aștepte la mari amenzi și la condamnări la închisoare, „Die Tal" încheie: „In a- cest fel totuși, chestiunea fundamentală a problemei nu este rezolvată. Pentru că oriunde în lume stalul admite devalorizarea valutei naționale, există fenomenul fugii capitalului, far fondurile ce se scurgeau prin intermediul I.O.S. constituie doar o fracțiune din sumele de miliarde care, de multi ani, fug în mod ilegal din țările iati- no-americane cu valută slabă spre străinătate. Pierderile în ce privește încasările fiscale și valorile productive sînt atît de mari incit aproape că nu pot fi evaluate".
0 RÎDEM CU STAN ȘI . BRAN : .'TIMPURI .'NOI — 9 — 21 FESTIVAL' (completare Â cui e șo- nuarie. :șeaua?) — 9; 11,15; 13,45r46,-l'5; 18,45; • MINUNATA ANGELICA — cine-21, GRIVIȚA — 9; 11; 13; 15; .17;: 19; . mascop -..’.GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 18;21, ARTA (completare Consfătuirea - 20,3Q, COSMOS — -15,30; 18; 20,30. de constituire a Consiliului Național • GIUSEPPE- LA VARȘOVIA : TO-_ — MlȘ. „(compieîâre Marea Sarrnatică...Marea Neagra) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20;'45'l’'

« NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : DACIA — 8,30— 15,45 în continuare ; 18,15; 20,45.
® WARLOCK — cinemascop : PACEA— 15,30;' 18; 20,30, LIRA —.. 15,30; 18;20,'30. ‘
« CEI ȘAPTE DIN ȚEBA — cinemascop : BUCEGI (completare Mimetism)-— ;9ț_ 11,15; 13,30; 15,45; 18;

Marea_______ - 9;, . 11,15; 13,30; .15,45; 18,15; 20,30, AURORA (completare" începutul) — 9; 11; 13,15; .15,30; 18; 2.0,30^, V.OLGA_— 9, 11, 13, 15, 17, 19,' (completare ' Scoica) 10; 1 16,15; 18,30; 20,45, FLAMURA pletare Pata) — 8,45; 11,15; 16; ,18,30: 20,45, FERENTARI - 17’ Î9* 21.
® CIMARON -- cinemascop : FLACĂRA (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 14,45; 17,30; 20,15,PROGRESUL (completare Plasma) — 15,30: 18; 20,30.
® FERNAND, COW-BOY ■: VITAN (completare George Coșbuc, cântărețul

al organizației tie pionieri) — 9;’li; ' 13; 15)30; 18’; 20,30, MELODIA, (completare Poduri peste timp) — 9; 11,15; 13,30; 16; . 1.6,30; 20,45. -‘
® IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : LUMINA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. '
9 OMUL DIN RIO : VICTORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, DRUMUL ..SĂRII — 11; 15,30; : 18; 20,30.;-BUZEȘTI (completare Vox Maris) —. 10; 12,45; 15,15; 18; 20,45; MIORIȚA (com-

în conti-

GOLGOTA — cinemascopTRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;21,15.' ’
® NEVESTE PERICULOASE — cinemascop : REPUBLICA — 8,15; 10,15;12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, BUCU- _■ BEȘTI (completare^ Marea Șarmati- pletare Consfătuirea de constituire, a 20,15, GLORIA (completareca... Marea Neagră) — 8,45; 11,15; Consiliului Național al organizației de Sarrnatică... Marea Neagră)13,45; 16,15; 18,45; 21, MODERN n ----- ----- ................. ........(completare Orizont științific nr. 7) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, FEROVIAR — 8,30; 10,45; 13; 15,15;17,30; 20, EXCELSIOR —' 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;.21.
» FALSTAFF : LUCEAFĂRUL (com-

pionieri) — 9; 11,15;’13,30; 15,'45;' 18; 20,30. .
• FANTOMAS și FANTOMAS SE 
DEZLĂNȚUIE -.cinemascop-:. CEN-. TRAL.- 8,45; 12,30; 16,15; 20.
9 ZORBA GRECUL: UNION — 12,30; 15,15; 18; 20,45. '
® PROGRAM PENTRU COPII : DOINA - 10,30.
9 FAUST XX : DOINA (completare 
Copiii... iar copiii) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, UNIREA (completare Pilula) — '.10,30; 15.30; 18; 20,30.
• LOCOMOTIVA FURATA — ÎN- 

ICU ȚARA —
PUȘCA ȘI UNDITA — ROBINSON :

pămîntului românesc) — 15; 17,30; 20. 
« WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : MUNCA — 10; 16; 19,30..
• UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : MOȘILOR - 10,30; 12,30.
• A FOST ClNDVA HOȚ: MOȘILOR — Jl5,30; 18; 20,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• CEI 7 MAGNIFICI :. CRÎNGAȘI — 10,-30.
• ClINELE DIN BASKERVILLE : COLENTINA — 15,30; 17,30; 19,30.
® BARBĂ ROȘIE — cinemascop (ambele serii) : RAHOVA — 15,30; 19.
• YOYO : VIITORUL (completare 
Omul a ieșit în Cosmos) — 15; 18; 21. 
® ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ: COTROCENl — 15,15; 17,45; 20,15.

MONS-
— 9,30, - pletare Orizont științific nr. 7) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, POPULAR — . .15,30; 18; 20,30.

• CONTELE DE MONTE CRISTO (ambele serii) : CINEMATECA - 9,30’; 12,45; 16.
O UCIGAȘII DE FEMEI : CAPITOL9; 11; 13,15; 15,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL: CAPI- FLORIM ȘI NOI TOL— 18,15; 20,45.

9; li;' 13; 15; 17; 19; 21, FLOREASCA... .. 12. 14. (com- 13,30;10; 15; HCONCERTEI
Azi,, joi, la ora 19,45, în studioul .de.concerte al Radioteleviziunii, orchestra simfonică a Radioteleviziunii dirijată de Traian Popescu (Franța) prezintă Simfonia fantastică de Berlioz, Concertul în la minor pentru pian și orchestră de Grieg (solist : Corneliu Gheorghiu) și Rapsodia I-a de George Enescu.

18,00 — Pentru copii și tineretul 
școlar :— Filmele : „Omul de zăpadă" și „Simfonie în alb".— Studioul pionierilor.

18,50 — Publicitate.
18,58 — Ora exactă.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,27 — Buletinul meteorologic.
19,30 — „Mult e dulce și frumoasă"...— emisiune de limbă română contemporană (II).
19,40 — Miniaturi folclorice.
20,10 — Interpreți de muzică ușoară. 

Un nume nou : Liv-iu Stoi- chescu.
20,25 — Seară de teatru : „Viforul”, de Barbu Ștefănescu Dela- vrancea. Interpretează colectivul Teatrului Național din Craiova. Spectacol prezentat în cadrul Festivalului Teatrelor Naționale.— în pauză : Documentarul: „Orizont științific nr. 7”. „Pilula" — film de desene a- nimate.— în încheiere : Telejurnalul de noapte.
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Viteji în muncă și în luptă. Muncitori dintr-o zonă minieră a R. D. Vietnam, 
pe poziții de luptă, în timpul unei incursiuni aeriene dușmane

belgieni cer
Demonstranții

TEATRULUI „LUCIA STURDZA

BRUXELLES 28 (Agerpres). — în localitatea Casteau din Belgia a fost predată prima clădire pentru Comandamentul suprem al forțelor N.A.T.O. pentru Europa (SHAPE). în timp ce primul ministru belgian, Paul Vanden Boey- nants, îl saluta pe generalul Lem- nitzer. în localitate a avut loc o demonstrație de protest împotriva mutării organismelor N.A.T.O. în Belgia. Participant» la demonstra
ție au cerut evacuarea organisme
lor N.A.T.O. din Belgia și înceta
rea războiului de agresiune pe care 
S.U.A. îl duc în Vietnam. O de
monstrație asemănătoare a avut 
loc în centrul Bruxellesului. De
monstranții au cerut retragerea 
Belgiei din N.A.T.O.

KHARTUM 28 (Agerpres) — în Sudan continuă acțiunile populației în favoarea aplicării verdictului pronunțat de înalta Curte de justiție în legătură cu legalizarea partidului comunist. Marți după-a- miază, menționează agenția M.E.N., corpul profesoral al Universității din Khartum a dat publicității o declarație în care se cere „respectarea jurisdicției". Declarația, semnată de 130 de persoane, con-

DAMASC 28 (Agerpres). — mitetul superior al petrolului", organism creat la 24 decembrie sub conducerea premierului sirian, Youssef Zeayyen, a avut marți prima sa ședință de lucru. în cursul acestei reuniuni, premierul Zeayyen a subliniat că „misiunea 
organismului nou creat este nu nu
mai să mobilizeze masele popu-

milimetrice 
ale solului

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Sta
ția automată sovietică „Luna-13“ a 
transmis o nouă fotografie, repre- 
zentînd detalii de panoramă ale 
suprafeței lunare. Analizînd aceas
tă fotografie, prof. Alexandr Lebe
dinski a menționat că în timpul 
transmiterii pe Pămînt a imaginilor 
de pe suprafața Lunii, camera de 
televiziune instalată la bordul sta
ției a efectuat o rotație completă 
în jurul axei sale. Conform con-' 
strucției stației, înclinarea axului 
este destul de apropiată de verti
cala Lunii, formînd un unghi de 
16 grade. înclinarea axului a permis apropierea „ochiului" de televiziune de solul lunar, iar imaginile sînt luate de la o distanță mai mică de un metru. Pe această fotografie se pot observa detalii milimetrice ale solului lunar.Se redă microstructura grundului 
de pe suprafața Lunii, precum și 
cîteva mici cratere de forme nere
gulate, puțin mai mari de un de
cimetru.

damnă, totodată, refuzul Adunării Constituante de a primi la recentele sesiuni pe membrii partidului comunist, considerind că acest fapt reprezintă „o violare flagrantă a constituției".în același timp, Federația sindicatelor oamenilor muncii a dat publicității o declarație similară, în care cere respectarea drepturilor parlamentare ale membrilor partidului comunist.

SANTIAGO DE CHILE . 28 (A- gerpres). — Forțele progresiste din Chile au obținut o importantă victorie. Congresul chilian a ales în calitate de președinte al său pe liderul Frontului de acțiune populară (F.R.A.P.), Salvador Allende, membru al partidului socialist, iar în funcția de vicepreședinte pe Luis Fernando Luego. în favoarea alegerii acestora au votat majoritatea deputaților, chiar și' cei care reprezintă partide ce nu fac parte din Frontul de acțiune populară. Potrivit presei chiliene, aceasta reprezintă un mare succes obținut de forțele democratice, al căror reprezentant este ales pentru prima oară în acest important. post organului legislativ al Chile.

Informații . sosite 
din Aden relatează 
că în noaptea de 
marți spre miercuri 
mai multe grupuri 
de patrioți au în
treprins atacuri 
prin surprindere 
asupra . posturilor 
de poliție și canto
namentelor trupe
lor coloniale brita
nice, provocîndu-le 
pierderi serioase, în fotografie : mi
litarii englezi efec- 
tuînd razii pe stră

zile Adenului

c
CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

lare in bătălia petrolului, dar și să 
asigure o legătură permanentă cu 
organizațiile populare arabe con
vinse de necesitatea de a reda po
porului bogățiile sale petroliere". Din surse oficiale se precizează că membrii „Comitetului superior al petrolului" au elaborat un plan de acțiune.
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BELGRAD 28 (Agerpres).Casa Tineretului din Belgrad a a- vut loc premiera filmului românesc „Răscoala", prezentat sub titlul „Iarna în flăcări". Scenaristul iugoslav Vlasta Radovanovici și regizorul filmului, Mircea Mureșan, au vorbit despre dezvoltarea cinematografiei românești. Filmul a fost primit cu aplauze călduroase de publicul prezent. La spectacol au luat parte reprezentanți ai Secretariatului federal pentru învă- țămînt și cultură, ai Secretariatului de Stat pentru afacerile externe ale R.S.F. Iugoslavia, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la Belgrad. A participat Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad.

MASERU 28 (Agerpres). — Din ordinul primului mini'ștru, Leabua Jonathan, regele Moshoeshoe, al statului Lesotho (fostul protectorat britanic Basutoland) a fost pus sub stare de ar.esț în palatul său oin Maseru. Agențiile de.;presă relatează că palatul regal a’fost înconjurat de importante'unități polițienești înarmate cu puști și grenade lacrimogene.Acest „domiciliu forțat", impus tînărului rege, constituie; începutul deznodămîntului îndelungatelor neînțelegeri și dispute dintre suveran și premierul Jonathan, cauzate de dorința lui Moshoeshoe de a dobîndi o mai largă putere în țară,' nefiind mulțumit, de postul de „monarh parlamentar" ce i-a fost rezervat de primul. ministru, după Obținerea independenței.Premierul Jonathan’ l-a acuzat pe rege, precum și pe liderii partidelor de opoziție — „Marematlou Freedom Party" și „Basutoland Congress Party" — care, îl sprijină pe rege — de a fi organizat un complot urmărind răsturnarea guvernului.

PEKIN 28. — Ajgenția ■ Chină Nouă anunță că la 28 decembrie, în vestul R. P. Chineze, a fost efectuată o explozie nucleară.în comunicatul transmis de agenția China Nouă se arată că, efec- tuînd experiențe nucleare limitate și dezvoltînd armele nucleare R. P. Chineză urmărește exclusiv scopuri de apărare, țelul final fiind distrugerea armelor nucleare. Declarăm solemn încă o dată,

se spune în comunicat, că nici o ■ dată și în nici o împrejurare R. P.Chineză nu va fi prima care va folosi armele nucleare. în încheierea comunicatului se. arată că poporul și guvernul chinez vor •continua să ducă o luptă neabătută, împreună cu toate celelalte popoare și țări iubitoare de pace din lume, pentru țelul nobil al interzicerii depline și distrugerii complete a armelor nucleare.

colectiv de actori

Cronica evenimentelor internaționale ale anului își încheie capitolele. Rubricile ziarelor consacrate situației din Vietnam consemnează fapte deosebit de semnificative. Scena vietnameză prezintă astăzi tabloul unor lupte de și mai mare amploare decît la începutul anului. Statele Unite au „escaladat" una după alta treptele războiului, dar, cu toate eforturile lor, n-au reușit să-și atingă obiectivele — a constrînge, prin intensificarea bombardamentelor, la acceptarea de către poporul vietnamez a unei „pax americana", a unei capitulări sub cizma agresorului ; a nimici forțele patriotice din Vietnamul de sud care au dat și dau puternice lovituri inamicului.in ceea ce-1 privește, poporul vietnamez, din nord și pînă în sud, dînd dovadă de o mare forță morală și de un înalt patriotism, întărit prin succesele obținute, în- tîmpină sfîrșitul anului cu neștirbită încredere în victoria finală a cauzei sale drepte: asigurarea independenței și libertății patriei.Evoluția situației militare este net în defavoarea agresorilor, ale căror socoteli „de-acasă" nu s-au potrivit cu cele de pe cîmpul de luptă. Aceasta s-a oglindit, în primul rînd, în marea concentrare de forțe îndreptate spre Vietnam. Din martie 1965 și pînă în prezent efectivele militare americane trimise în valuri succesive în Vietnamul de sud au sporit de cîteva zeci de ori, cifrîndu-se astăzi la aproape patru sute de mii. Darnici aceasta „nu-i mulțumește pe oamenii care conduc războiul de la Saigon și pe mulți din colegii lor de la Pentagon" — scria săptămî- nalul „Time", subliniind că pentru ei „chiar 500 000 este o cifră 'mult mai mică decît cea necesară".înde forțe, de luptă datorilor și marionetelor de la Saigon.Potrivit unui bilanț al Frontu- 'lui Național de Eliberare, de la începutul acestui an și pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, au fost uciși, răniți sau luați prizonieri peste 230 000 de soldați inamici, între care numeroși americani și ai trupelor satelite; au fost doborîte sau grav avariate 1 932 de avioane de diferite tipuri, și au fost distruse

3 182 de care blindate și tancuri, precum și numeroase trenuri și alte materiale militare și ambarcațiuni navale. Față de 1965, pierderile forțelor inamice pîiiă la sfîrșitul lunii noiembrie au crescut ori.Un recent eșec al americane l-a constituit „Attleboro" desfășurată de ele în provincia Tay Ninh (90 km de Saigon) timp de șase săptămîni. Cei 30 000 de soldați angajați în a- ceste lupte și sprijiniți intens de a-

de cincitrupelor operația

tului Național de Eliberare — care cuprind trupele regulate, unitățile regionale și cele de partizani — coordonîndu-și cu măiestrie acțiunile au reușit să dețină și să mențină de-a lungul întregului an un puternic dinamism din punct de vedere militar. Ele au demonstrat o mare capacitate tactică și strategică, remareîndu-se prin mobilitate și suplețe ■ în acțiunile de luptă, au dovedit că sînt capabile să mînuiască tehnica ce o posedă pentru a provoca grele

Cu această recunoaștere, publicația americană atinge un alt punct sensibil pentru americani : eșecurile politice 'ale S.U.A. • care n-au putut realiza „pacificarea" populației. Este ceea ce a mărturisit și ambasadorul S.U.A. la Saigon, Cabot Lodge, cînd a spus într-un interviu: „Procentul populației care trăiește sub controlul F.N.E. nu s-a redus cîtuși de puțin". Exemplul cel mai pregnant în a- ceastă direcție îl oferă participarea maselor largi popu-
VIETNAMUL DE SUD

File din marile bătălii
ale anului

ciuda acestei desfășurări realitatea pe cîmpurile este nefavorabilă inva-

viație n-au reușit să „decapiteze" coniorm schemei de bătaie, forțele patriotice de unul din marile lor comandamente, în schimb au suferit pierderi grele.Încă din primele zile ale lunii decembrie comunicatele militare au semnalat mai multe acțiuni ofensive lansate de patrioți în regiunea Hue, în extremul nord al țării, în regiunea Saigonului, precum și puternicele atacuri consecutive asupra bazei aeriene de la Tan Son Nhut, din imediata apropiere a Saigonului. Atacurile asupra „aeroportului cel mai activ din lume", care a înregistrat în primele 11 luni 580 000 de decolări și aterizări, sînt considerate ca deosebit de îndrăznețe, forțele F.N.E. reușind să se strecoare chiar în perimetrul bazei.Această sumară trecere în revistă nu epuizează nici pe departe capitolul militar al cronicii sud-viet- nameze. După cum se arată în analizele specialiștilor, forțele Fron-

înfrîngeri. dușmanului. Aceste succese ale patrioților- bucură forțele ' progresiste de pretutindeni. Alături de ele, deplin solidar cu Vietnamul eroic, poporul român este convins că lupta dreaptă a poporului vietnamez va fi încununată de victorie.Armata de eliberare din Vietnamul de sud a impus agresorilor să lupte în condițiile alese de ea, situație la care se adaugă și împrejurarea că trupele agresoare se află pe un teatru de război ale cărui condiții sînt neobișnuite pentru ele, se află într-o țară străină, la mii de kilometri de țărmurileAmericii.Neputința agresorilor de a ob- ■ ține inițiativa se explică și printr-o contradicție de bază care minează schemele întocmite de comandamentul american: așa cum a scris în mod plastic revista „Time" mericanii „încearcă să astupe degetul o gaură într-un vas apă".
a- cu cu

lare, tineri ți bătrîni, bărbați și femei, în luptă, alături de forțele armate de eliberare. Pentru a se apăra de agresori, populația a reușit, cu uriașe eforturi, să a- copere literalmente meleagurile Vietnamului de sud cu mii de kilometri de tranșee de comunicații și milioane de capcane și curse, făcînd astfel ca munții și platourile, cîmpiile și junglele să constituie o continuă amenințare pentru sol- dații inamici. Din rîndurile populației, forțele de partizani își completează continuu efectivele.O altă realitate o constituie faptul-că pe măsura împotmolirii lor în mlaștina războiului, S.U.A. pot conta din ce. în ce mai puțin pe un . sprijin sprios din partea armatei sud-vietnameze. De altfel, americanii au preluat asupra lor cvasitotălitatea operațiunilor militare, armaței saigoneze reve- nindu-i tot mai mult rolul de a face numai „poliție" în regiunile

cotropite. Este așa-numita „nouă strategie" a intervenționiștilor.După cum s-a relatat, Pentagonul nutrește în prezent intenția de a se aventura în Delta fluviului Mekong, introdu- cînd pentru început efectivele a două brigăzi, în timp ce la My Tho se construiește o bază specială numită „Whiskey". Care este ținta noii escalade într-o regiune în care americanii n-au riscat să intervină pînă acum ? Ca noțiune geografică, delta de la gurile Mekon- gului este un „triunghi de apă și orez", o regiune foarte dens populată, în care trăiește peste jumătate din populația sud-vietnameză. Ea este foarte importantă pentru guvernul de la Saigon întrucît constituie grînarul de orez al Vietnamului de sud. Totodată, aci se află și un focar principal al miș- | cării de partizani. Pentagonul vrea • să-și trimită o ] regiunea Deltei ne o „pacificare". Ziarul „Le j Monde" subliniază că S.U.A. vor . fi silite să desfășoare aici un „nou , tip de război", într-un „peisaj mlăștinos, periculos, favorabil am- , buscadelor de tot felul, necesitînd | noi efective și o nouă strategie" și în care patrioții „au demonstrat — cum subliniază „Le Figaro" — că dispun de o forță considerabilă, de batalioane bine înarmate, bine antrenate, cu un moral ridicat".în așteptarea unor „soluții" de la mașinile electronice cu coman- dă-program, Pentagonul se află în fața unor probleme tot mai greu de rezolvat. Iar prima dintre a- cestea o constituie perspectivele sumbre ce se anunță pentru trupele H lor care se afundă tot mai mult în | mlaștinile războiului. Intr-un apel recent către armată și populație, F.N.E. fixează sarcinile care se pun în viitorul imediat : a nimici o parte importantă a trupelor americane și a mercenarilor lor, a provoca un noii eșec al planurilor de contraofensivă ale agresorilor, a consolida și extinde zonele eliberate, păstrînd mai departe inițiativa forțelor populare în operațiile de pe toate cîmpurile de luptă.
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Emil MIRONESCU

De aproape două 
săptămîni, colectivul 
teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" 
din București se află 
într-un turneu în 
U.R.S.S. cu comedia 
lui Caragiale 
Carnavalului' 
„Opera de 
rale" a lui

Debutînd 
ningrad în 
public spectator 
cărui gust pentru ar
tă, a cărui exigență 
sînt unanim recunos
cute, teatrul „Bu
landra" a repurtat un 
frumos succes, de
monstrat atît de fur
tunoasele aplauze ale 
spectatorilor cit și de 
elogiile presei. «In 
„Opera de trei para
le" — remarca „Le- 
ningradskaia Pravda" 
— regizorul Liviu 
Ciulei și Clody Ber
toia, interpreta rolu
lui Jeny, au atins 
o uimitoare expresie 
în redarea unui epi
sod din inumana lu
me a relațiilor bur
gheze. Un succes in
contestabil al spec
tacolului îl constituie 
rolurile Macky-Șiș 
în interpretarea lui 
Toma Caragiu, blin
da și apoi cinica Pol
ly Peachum (Marga
reta Pîslaru), răută
cioasa Liusy (Rodica 
Tapalagă) și bătrînul 
Peachum (Gh. Măru
ță), înspăimântător 
prin impasibilitatea 
sa interioară. Lista 
ar putea fi prelungi
tă. Spectacolul dove
dește că teatrul 
bucureștean dispune 
de un admirabil co-

„D’ale 
și cu 

trei pa- 
Brecht.

la Le- 
fața unui 

al

lectiv de actori. Cele 
două spectacole sînt 
unu și aceeași față a 
căutărilor creatoare 
după care se condu
ce teatrul, iar succe
sul său îh fața pu
blicului leningrădean 
confirmă justețea 
drumului ales».

„Am făcut cunoș
tință cu un teatru in
teresant, cu un tea
tru al căutărilor" —• 
scrie ziarul „Vecer
nii Leningrad".

Turneul teatrului 
bucureștean continuă 
în prezent la Mosco
va pe scena teatrului 
din Kremlin. Casa, de 
bilete cunoaște o a- 
fluență de zile mari. 
La primele spectaco
le au participat ar
tiștii poporului Vera 
Marețkaia, Iuri Za- 
vadski, Elena Șatro- 
va, M. Jarov, L. Paș- 
kova, M. ~ 
numeroși 
zentanți 
vietice.

Cunoscuta artistă 
Vera Marețkaia, că
reia ne-am adresat 
cu rugămintea de a 
ne împărtăși impre
siile sale, ne-a decla
rat printre altele: 
„Avem fericirea să 
urmărim piesa clasi
cului ,dv. Caragiale 
într-o interpretare 
excepțională și într-o 
minunată regie. Am 
urmărit spectacolul 
cu deosebită emoție 
artistică și bucurie, 
cu dorința de a-l re
vedea încă o dată...".

„E interesant, foar
te interesant — spu
ne regizorul luri Za- 
vadski. Am văzut de 
multe ori acest co-

lectiv și pot să spun 
că a făcut un mare 
salt calitativ".

„E un spectacol 
plin de viață și tem
perament cu un ma
re ansamblu de ar
tiști, 
și eu 
nea 
ne-a L. Pașkova.

Personalități artis
tice care au asistat 
la primul spectacol 
cu „Opera de trei pa
rale" in interpretarea 
actorilor români sub
liniază că maniera 
modernă imprimată 
spectacolului de regi
zorul Liviu Ciulei 
scoate în evidență cu 
o mare putere de ex
presie spiritul operei 
lui Brecht.

Salutînd pe solii 
artei românești, pre
sa moscovită publică 
articole și cronici în
chinate teatrului din 
România. Un amplu 
articol a apărut în 
„Sovetskaia Kultu- 
ra“. Posturile de ra
dio și de televiziune 
din Leningrad 
transmis 
despre 
teatrului, 
progresul 
„Lucia Sturdza Bu
landra" în anii pu
terii populare, ziarul 
„Pravda" menționea
ză că regizorul Ciulei 
este un maestru cu
noscut nu numai ca 
actor ci și ca mare 
regizor de teatru și 
cinema.

Artiștii români își 
continuă turneul.

au
informații 
activitatea 

Relevînd 
’ teatrului

A. MUNTEANUi
H STOCKHOLM. Ministrul de 

externe suedez, Torsten 
Nilsson, cu prilejul unei adunări 

sindicale, a subliniat, între 
altele, că guvernul suedez acordă 
o mare importanță promovării 
destinderii și colaborării în Eu
ropa.

■ SOFIA. Cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a zilei 

de 30 Decembrie, ambasada 
Republicii Socialiste România la 
Sofia, a organizat miercuri o 
gală de filme românești. Au 
participat Ivan Popov, locțiitor 
al ministrului afacerilor exter
ne al R. P. Bulgaria, șefi și co
laboratori ai reprezentanțelor 
diplomatice.

B MOSCOVA. In cadrul unei 
conferințe de presă V. 

Mațkevici, ministrul agriculturii 
al U.R.S.S., a arătat că anul a- 
cestâ producția globală de ce
reale a Uniunii Sovietice s-a ri
dicat la 171 milioane tone, ceea 
ce constituie cea mai bogată re
coltă obținută vreodată în 
U.R.S.S.

BPNOM PENH. Ministerul In
formațiilor al Cambodgiei a 
dat publicității o declarație în 

care condamnă hotărîrea guver
nului sud-corcean <Je a concen
tra forțe armate în regiunea de 
graniță cu Cambodgia. Aceste 
măsuri, se subliniază în decla
rație, demonstrează că Coreea de 
sud se pregătește să participe 
direct la acțiunile agresive ame-

ricano—sud-vietnameze împotri
va Cambodgiei.

■ BELGRAD. A fost semnat 
protocolul schimburilor co

merciale pe 1967 între Iugo
slavia și Albania. Se prevede
sporirea cu 26 la sută a schim
burilor de mărfuri în compa
rație cu anul 1966.

■ WASHINGTON. Jacqueline 
Kennedy, soția fostului pre

ședinte asasinat, a anunțat edL 
tura „Harper and Row" că a 
hotărît să-și retragă acțiunea ju
diciară intentată spre a împie
dica publicarea cărții lui William 
Manchester, „Moartea unui preț 
ședințe".
ran CAIRO. A avut loc o șe- 

dința a cabinetului egiptean, 
în cadrul căreia, Labib Shukeir. 
ministrul planificării, a prezentat 
proiectul planului trienal de dez
voltare a economiei R.zl.U.
BB ROMA. Activitatea princi- 
““ palelor porturi , italiene'con
tinuă să fie paralizată, ca ur
mare a grevei celor 35 000 de 
docheri. în porturile Genova. 
Napoli, Savona se află imobi
lizate 140 de vast.
EB1 PARIS. Conducerea ’ Confe- 

elevației Generale a Muncii 
din Franța (C.G.T.), studiind 
conținutul acordului încheiat rer 
cent între Federația Stingii De
mocrate și Socialiste și P.arti- 
dul Comunist Francez, a decla
rat că îl consideră favorabil in
tereselor clasei muncitoare.
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