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democrației socialiste — se impune tot mai o coordonată definitorie a întregii noastre vieți 
și sociale. Indisolubila inmănunchere a com- și entuziasmului, lucidității si pasiunii, supre-
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acea zi de decembrie de acum 22 de ani, solar de biruințe și făgăduieli — rod al spirațiilor. al jertfelor și viselor celor mai :estui popor, operă. înfăptuită, sub condu- lui comunist, de masele muncitoare în fo- >cit al maselor — REPUBLICA și-a de- :ă din prima clipă a existenței sale, carac- 
isltate, de fenomen legic al istoriei Romă-! o ascensiune istorică fermă,. căreia actul jgust 1944 i-a fost piatră de hotar, Repu- hipează in realitatea concretă a societății idicarea poporului nostru pe o înaltă treap- rii sale — aceea de stăpin unic al propriu- 

tin, de beneficiar al strădaniilor sale. Ea .augurarea unei noi ere în tumultuoasa bio- triei, era socialismului, era demnității națio- 
e și umanepe care marele arhitect al vieții noastrer . - - ■ - --- —artidul Comunist Român, a trasat an de an con- 

1 mereu mai impunătoare ale viitorului — contururi care s-au metamorfozat, prin forța brațelor și minților noastre. în edificiul împlinirilor prezentului — 
a fost și este conștiința civică a milioanelor de cetățeni 
ai patriei, conștiință a cărei dominantă spirituală a devenit, în anii republicii, sentimentul viguros al participării la făurirea propriului viitor. Cadru și teren fecund al democrației socialiste, al angrenării maselor de oameni ai muncii în înfăptuirea supremei lor prerogative, de a decide în treburile obștești, Republica Socialistă România este expresia cea mai înaltă a u- nității indisolubile a întregului popor, a tuturor oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, în jurul cîrmaciului lor încercat, partidul.

„Unitatea claselor și păturilor sociale din România — sublinia tovarășul Nicolae. Ceaușescu — s-a întărit și 
cimentat continuu in anii socialismului, in procesul 
conducerii treburilor statului de către poporul însuși, 
liber și stăpin pe destinele sale, suveran in propria sa 
țară. Caracteristica fundamentală a orinduirii noastre 
socialiste este faptul că puterea se află in miinile cla
sei muncitoare aliate cu țărănimea, realizarea in fapt 
o principiului guvernării statului de către popor. în a- 
ceasta își găsește reflectarea esența însăși a democra
ției socialiste, cea mai largă și mai. autentică democra
ție cunoscută de-a lungul civilizației umane".Ochiul constructorului cuprinde, de pe această a 22-a arcadă a măreței noastre zidiri, peisajul unui an bogat în evenimente de seamă, care au marcat adine sensul și perspectivele dezvoltării noastre, gravîndu-se cu un pregnant relief în conștiința întregii națiuni.A fost anul jubiliar care a aureolat un sfert de veac 
de la actul crucial al Eliberării României; an de in.su- flețitor bilanț al unui urcuș impetuos pe care s-a angajat, cu elan constructiv. întreagă națiune condusă de partid.A fost anul unei superioare sinteze în lărgirea și 
aprofundarea democrației socialiste : prin votul de la 2 martie, acordat într-o impresionantă unanimitate Frontului Unității Socialiste, milioanele de cetățeni ai patriei și-au exprimat încă o dată opțiunea lor fermă pentru politica internă și internațională a Partidului Comunist Român, pentru idealul socialismului, ideal 
sinonim in conștiința poporului nostru cu progresul și 
bunăstarea, cu afirmarea liberă a personalității umane, 
eu înflorirea patriei.A fost anul Congresului al X-lea al Partidului Co
munist Român, congres care — întruchipînd omniprezența avangardel clasei muncitoare în întreaga noastră viață socială — a demonstrat strălucit, o dată în plus, prin cutezanța și realismul programului adoptat, ine
puizabilele energii revoluționare ale partidului, spiri
tul său novator, capacitatea sa de a conduce poporul 
român pe făgașul împlinirilor și biruințelor.înaltul spirit de răspundere care a caracterizat lucrările Congresului — spirit care reprezintă sensul major al mult ca 
politice petenței , ...mă virtute civică a cetățeanului României socialiste, se reîmprospătează necontenit din perspectiva profund

NE ȘTIM UNA CU ȚARA 
(anchetă realizată 

de Sergiu Fărcășan) 

VERSURI de Demostene 
Botez, Mihai Negulescu, 
Valeriu Gorunescu, Aurel 
Butnaru, Ion Crînguleanu

ÎNCUNUNARE
Virgil TEODORESCU

Sfîrșit și început a fost atunci, 
In toiul iernii noastre, cînd ningea, 
Și munții vechi, acoperiți de nea, 
închipuiau, cu albele lor stînci, 
Un tron încăpător și-adevărat, 
Atunci cînd se schimbase în palat 
întreaga țară, și sub bolta ei 
Prinsese policandre de scîntei 
Decembrie. Se aprindea pe cer

Luceafărul viteazului năer 
Ajuns la țărm cu oamenii lui buni 
Spre-ai așeza de-a pururea stăpîni 
in jilțul Horiei, de piatră sură 
Se-ntrezărea prin fiece spărtură 
O pală urmă, ca un șfichi de bici 
Enormul jilț făcut din cicatrici 
De fildeș îți părea, precum e azi 
încununat cu stema lui de brazi.

Jurnalele de actualitate cinematografice mi se par a fi cele mai convingătoare reportaje ale anilor ultimi. Dacă cineva ar avea răbdarea și curiozitatea să le revadă, ar putea contempla cea mai senzațio- conStruc- din cite Ne-am croireaepopee a românești pot închipui, aduce aminte de primelor șosele în munți, de acele brigăzi de " 'cu drapele, tîrnăcoape și lopeți de la Agnita-Botor- ca, am revedea secvențele ridicării primelor fabrici, a primelor cartiere de locuințe. Onești, Bicazul, barajele din văile virgine, minele consolidate pe Valea Jiului și primele case de cultură, siluetele svelte ale universităților, tunelele, în sfîrșit : Argeșul, Porțile de Fier și am încheia — nu fără a intenționa un simbol — cu șantierul Teatrului Național.O imensă metaforă în beton și moloz, in cărămidă și schele însoțește imaginea muncii. Chipuri de adolescenți ce au devenit între timp bărbați în toată puterea cuvintului, apar ici și colo, o sudoare sacră le umezește chipurile, un su- ris fără egal le împodobește buzele.O epopee, acesta este cuvîntul.Scrișnete de trenuri care duc materiale, varnițe tancuri care pun mint vechi ziduri pretutindeni, bătăile ciocanului, ritmice, egale ca într-o simfonie de Beethoven. Un etaj, zeci treizeci.un bob, un muncitor, munte, un rlu, un pod. om...Simboluri, afișe roșii mezite de vreme, roase soare. Idei devenite reali-

tate de piatră in citva timp Marșuri tinerești, brigăzi, entuziasm, fete adumbrite de vipie, praf, explozii, i- mense guri în stincă, vagoane de cale ferată, mașini, planșe, linii în tuș, ziduri, scări, lifturi, acope- rișe triumfătoare...
ceea a Meșterului Manole. primul zidar...Din timp, revin acele chipuri de demult ca într-o mare paradă a realizatorilor fără odihnă : proiec- tanți, arhitecți, betoniști, pe fundalul predestinat e- ternității. ăl loviturilor de

Marea Adunare Națională reluat, luni dimineața, lucrările în ședință plenară. In cursul săptămînii care a trecut de la ultima ședință plenară, comisiile permanente au e- xaminat proiectele de legi ce urmau a fi dezbătute și aprobate de ae- putați.In Sala Palatului Marii Adunări Naționale se aflau deputății marelui sfat ai țării, precum și numeroși invitați — conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale, ziariști.Printre invitați erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și corespondenți ai presei străine.Ora 10. — Intîmpinați cu vii și îndelungi aplauze, sosesc în sala de ședință tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodna- raș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- nu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.In sală se aflau membrii Consiliului de Stat.Lucrările ședinței au fost deschise de președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec. Biroul Marii Adunări Naționale, a spus vorbitorul, a mai primit între timp, din partea Consiliului de Miniștri, proiectul de . lege pentru prelungirea a- plicării Legii nr 22/1967 privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale. In continuare, tovarășul Ștefan Voitec a arătat că Mareâ Adunare Națională urmează, de asemenea, să procedeze la verificarea legalității alegerii. în ziua de 21 decembrie. a unui deputat în Circumscripția electorală nr. II din municipiul București.Ca urmare, Biroul Marii Adunări Naționale a propus deputaților, spre aprobare, următoarea ordine de zi completată pentru actuala ședință plenară i1. — Verificarea legalității alegerii unui deputat în Circumscripția electorală nr. 11 din municipiul București.2. — Proiectul Legii contractelor economice.

— Proiectul de lege privind organizarea, planificarea și execuția investițiilor.4. — Proiectul de lege gimul produselor și al stupefiante.5. — Proiectul de lege lungirea aplicării Legii privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale.Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate ordinea de zi propusă.La primul punct al ordinii de zi, deputatul Tudor Drăganu, președintele Comisiei de validare, a prezentat raportul comisiei în temeiul articolului 11 din Regulamentul de funcționare a Marii Adunări Naționale — a arătat vorbitorul, Comisia de validare a Marii Adunări Naționale a examinat documentele pe baza cărora, în urma alegerii ce a avut loc la 21 decembrie 1969 în Circumscripția electorală nr. 11 „Parcul Libertății" din municipiul București, sectorul 5, a fost declarat ales deputat în Marea Adunare Națională tovarășul Dumitru Joița, candidat proptis de Frontul Unității Socialiste Raportorul a arătat că, întrucît alegerile s-au desfășurat cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în vigoare pri- vitoaie la alegerea deputaților în Marea Adunare Națională, Comisia de validare a Marii Adunări Naționale, în unanimitate, propune validarea alegerii deputatului Dumitru Joița.Trecîndu-se la vot, Marea Adunare Națională a validat în unanimitate mandatul deputatului Dumitru Joița ales în Circumscripția electorală nr. 11 din municipiul București.

In continuarea ordinii de zi, deputatul Ilie Verdeț, prim-vicepreședin- te al Consiliului de Miniștri, a prezentat expunerea la proiectul Legii contractelor economice. Raportul Comisiei juridice și al altor comisii ale Marii Adunări Naționale, care au analizat acest proiect de lege, a fost expus de 
nașcu, dice.Comisia bitorul — nomico-financiară, Comisia pentru industrie, construcții și transporturi și cu un important număr de membri ai altor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale au analizat proiectul de lege privitor la contractele economice.Comisiile au constatat că proiectul de lege corespunde politicii partidului și statului nostru de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, ca și a raporturilor contractuale dintre organizațiile socialiste, dezvoltîndu-se spiritul lor da răspundere în îndeplinirea obligațiilor asumate.Proiectul de lege supus dezbaterilor atribuie contractului economio rolul de instrument de planificare care servește la fundamentarea planurilor anuale Tntr-adevăr, contractul economic care se încheie, în principiu, cu 6 luni înainte de perioada de plan anual, este conceput ca un instrument de planificare care servește la fundamentarea planurilor anuale, pe baza prevederilor cuprinse în planul cincinal, defalcat pe ani.

legilor adoptate în sesiune

HOTARIRtâ

Consiliu) de Miniștri a aprobat printr-o hotărîre generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, cu începere de la 1 februarie 1970, în toate unitățile din ramura construcții-montaj
toase și a școlilor sordide. Punem toate acestea față-n fața cu noile bulevarde și cu siluetele ă la Brasilia ale noilor cartiere. Pentru o clipă ne amintim gările de provincie, pline de curent și de praf, și le așezăm. in jocul imaginației.

făcute aici. Cînd deasupra orașelor cerul se întunecă de fum știm că aici se construiește în uzine românești. Ascultăm zgomotul fin al strungurilor ca al vocilor de sirenă, al mării, privim flăcările ce înroșesc înaltele ferestre și

Vocația de a construi...Profesia de constructor pe care acești ani au conferit-o, generos, fiecăruia, indiferent dacă pe diploma de absolvire a unei școli stă scris sudor, arhițect, petrolist, inginer electronist sau agronom, ori dacă — prin truda talentului — și-a îndreptățit consacrarea de scriitor, pictor, de artist.Vocația unui popor care și-a început legendele cu Miorița și, mai ales, cu a-

casma; inscripții sobre, modeste ale permanenței unui 'sentiment uman inedit aproape — sentimentul de constructor.Vocația de a construi...Ne rechemăm din memorie imaginea orașelor prăbușite sub propria lor nimicnicie, a ulițelor noro-

lîngă noile siluete de sticlă și ciment ale celor din Constanța și Predeal. Ne gindim la noile porturi, la silozurile zvelte dominînd cîmpiile românești, privim mașinile care străbat șoselele noastre și ne spunem cu o mîndrie pe care nu încercăm a ne-o ascunde : sînt

sîntem mîndri de ceea ce se face în sanctuarele românești ale metalurgiei Ne gîndim la romanele senzaționale ale siderurgiei și spunem cuvîntul Galați sau Roman... Ne închipuim fluviile de metal ieșind din gura cuptoarelor, avem o secundă intuiția nașterii unei scîntei electrice într-o uzină aflată sub o cădere i de apă...Vocația de a construi... Profesie de constructor,

posibilă, accesibilă înțelegerii numai prin cunoașterea în adîncime a semnificațiilor operei uriașe de dezvoltare social-culturală a țării, realizată la îndemnurile și sub conducerea partidului comunist, a a- cestui mare constructor care este partidul clasei muncitoare.Un popor de 20 de milioane care se trezește în fiecare dimineață în zori și pornește la luptă cu timpul, cu {repetabilul timp, cel ce trece și lasă în urma lui numai ceea ce ridici cu propria voință, cu propriile palme... Un popor de 20 de milioane care își dimensionează personalitatea în efortul pilduitor al afirmării calităților promovate necontenit de partid : responsabilitatea față de destinele națiunii noastre socialiste, respectul față de om, față de personalitatea sa creatoare, condiție esențială a existentei.Vocația de a construi...Uriașe orașe, uriașe hidrocentrale, uriașe uzine, uriașe școli și teatre.și materializate în toate) energia, harnic gîndul creator munist 1Vocație de constructor, vocația fundamentală a u- nui popor de 20 de milioane. Explicația ei? O schiță de răspuns am încercat să propun aici. Prezenta acestei vocații n-are nici un secret. Ea s-a născut în lumina tare a zilei ; cuteza- tele ei dimensiuni le-au modelat cu știință șl dăruire oamenii.In toate astea, evident, nu-i nici un secret, absolut nici unul 1

aparțlnînd ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare județene și al municipiului București.Potrivit prevederilor hotărîrii, salariile muncitorilor, inginerilor, economiștilor, tehnicienilor și funcționarilor din ramura construcții-montaj se majorează în medie cu 8,9 la sută ; împreună cu majorarea salariilor mici, efectuată în 1967, se asigură pe ansamblu o creștere medie de 13 la sută. De aceste majorări beneficiază un număr de aproximativ 550 000 de salariați ale căror venituri anuale vor fi mai mari cu aproape un miliard și 180 milioane lei față de cela realizate înainte de 1 august 1967.Ținînd seama de marea varietate a muncii în construcții, o dată cu aplicarea noului sistem de salarizare se ' introduc forme mai elastice de retribuire a muncii, menite să asigura o cointeresare directă a tuturor lucrătorilor la executarea la termen șl de bună calitate a investițiilor. Astfel, ca formă nouă de salarizare se aplică acordul global pe bază de contract-angajament pe obiect, părți de obiect sau de lucrare, încheiat între șeful formației de muncitori (echipă, brigadă) și conducerea șan- ■ tierului, în care se prevăd obligațiile și răspunderile reciproce. Repartizarea sumei cuvenite pentru executarea lucrărilor în acord global între membrii formației se face în raport cu salariul tarifar de încadrare și timpul efectiv lucrat. La acordarea salariilor individuale, șeful echipei sau brigăzii va ține seama de contribuția efectivă pe care a adus-o fiecare membru al acesteia la zarea lucrării.Acordarea salariilor tarifare citorilor din unitățile strucții-montaj se face port direct cu modul deplinire a sarcinilor sau a planului de producție stabilit pe secție, șantier, Iot, echipă sau individual. La personalul tehnic-administrativ, plata salariilor tarifare este direct legată de predarea la termen a lucrărilor sau a capacităților prevăzute în plan, cu respectarea normelor de calitate și realizarea volumului lucrărilor de construcții-montaj.In vederea stimulării salariațllor pentru creșterea eficienței economice a activității unităților de construcții- montaj, aceștia beneficiază de premii (gratificații) la sfîrșitul anului. An- gajații unor șantiere, grupuri de șantiere și ai stațiilor de utilaj construcții și transport, organizate ca unități cu gestiune economică in-
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doar

adus, lucrarea cu amplă do- o observație

acest com- princi-
ți rezolvarea blice in for,

la Congresul către tovară- Ceaușescu și în actualitate de partid, de

decît Un' republicii

pen- fie-

acum maiani repubii-virtuțile re- adresat

e „mic", nu poate în- mersul lucrurilor, și. trebuie să fie indife- și indolent ț lipsa de

Trăim azi împlinire vechiului
„stat în îngrijesc soarta lor", un concept responsabi-

în actualitate, câ glorioasă nu ne de necesitatea unui efort contemporan

drept oamenii de este maximei

SC1NTEIA

Desen de Mihai SÂNZIANU

voroa efort mai deconducere în ade- înțeles al cuvîntu- luarea deciziei. Se plenara recentă a P.C.R. a reliefat cu

nu trebuie să aș- ca societatea să ne sub picioare un code condiții ideale

Ținerea de minte a popoarelor este mai îndelungată decît cea a indivizilor. Trăind azi, în anii de maturitate ai republicii, problema reliefată ' ~al X-lea de șui Nicolae mereu ținută de forurile stat, obștești — „problema participării active a poporului Ia conducerea treburilor țării" — noi, „toti- mea poporului", cum spuneau vechii republicani români, luptăm implicit să valorificăm în practică i- dealuri și concepte exprimate cu genială profunzime, de-a lungul veacurilor, de gîndirea socială a acestui popor.Participarea tot mai efectivă la conducere, „stăpînia norodului", „maiestatea poporului", „ocîrmuirea din- lăuntrul", cum spuneau cîți- va mari cetățeni ai istoriei noastre, definește însăși i- deeazde republică democratică și independentă ; democrația nu este doar un cadru al acțiunii maselor, ci acțiunea însăși, cum spunea Bălcescti numind republica care singuri Acesta al lități a fiecăruia față de toți : republica, în acest sens, depășește simpla negare a monarhiei, reprezintă efortul de a întrona „poporul rege", fiecare cetățean fiind „domn sie în-

suși" și totodată „supus a- celorași legi", slujind țelul general. ~ efort de plexă a piu pe care un militant republican (Gh. Panu) îl formula în 1893 foarte simplu:„La întrebarea cine trebuie să se ocupe de afacerile statului și ale societății se răspunde în două cuvinte : toată lumea".în ancheta de față ne propunem a trece sumar în revistă cîteva din manifestările și dezideratele actuale ale virtuților republicana.

treburilor pu- o văd, în ce mă privește, ca un lucru o luptă pe Primulcerîndu-mi două „fronturi", este orizontul meschin, blazarea, indiferența, lipsa de răspundere. Individualismul merge pînă la egoism, indisciplină, furt. Pasivitatea fatalistă ți închistarea In propria găoace își caută scuze în ideea falsă că o- mul rîuri deci, rent răspundere se completează cu celălalt front, ținînd de metode ces de azi depășite, un ex- așa-zisă -răspun-

s-ar pune de-a curmezișul criticii și propunerilor constructive — să stai cu mîi- nile in sin și să „demonstrezi" toată ziua că „nu se poate" — e o atitudine nedemnă și vătămătoare. E uneori și comodă ; căci atunci cînd te ridici și susții un punct de vedere, te simți obligat tu însuți să fii cineva în meseria ta și In partea de răspundere care îți aparține. De vreme ce sîntem oameni, socot că trebuie să ne acceptăm răspunderile, incomodită- țile, chiar sacrificiile, tru binele tării și al căruia.Să privim acum și alt unghi ierarhic. Ne dln vor-

— Discuția colectivă rezultanta unei întregi activități. Cred că democratismul nu este un principiu chemat să acționeze în treburile ptiblice ale țării întregi, ci se cere tradus, ca o necesitate imperioasă. și în domeniul organizării științifice a producției, tn centrala noastră se trăiește încă prea mult tn umbra vechiului tip „unic", s-au luat încă prea puține decizii la nivelul propriu al fiecărei părți : doi oameni aflați în compartimente vecine din baza „piramidei organizatorice" ajungeau să nu mai aibă contact direct între ei decît prin intermediul „vîr- fului". Se generează astfel

Montesquieu — he răspunde conf. dr. Gilescu. El a- firma că fiecare tip de cîr- muire e întruchipat de un principiu. Virtutea tn republică. El adăuga însă că nu fiecare cetățean al unei republici este neapărat virtuos, ci că ar trebui să fie.— Virtutea e uneori considerată pasiv. Ce înțeles avea ea la gînditorul francez ?— Dragostea de patrie. Conștiința îndatoririlor către societate ale cetățeanului. Este vorba, așadar, de o forță activă, foarte a- propiată idealurilor poporului nostru. Am fost de cu- rînd referent la o amplă lucrare de doctorat intitulată „Evoluția ideii republicane în gîndirea social-po- litică din România". Independent de obiecțiile pe care i le-am evidențiază cumentație comună multor dușmani său partizani ai republicanismului, conținută în consta- 
m_:j- tescu despr.e s,,iipsa“ oricp-; rui simțămint dinastic în poporul român", în mîn- dria cu care Bălcescu sau Bărnuțiu subliniau că pînă . și domnitorii au fost la români în multe cazuri a- leși, că titlurile nobiliare erau aproape inexistente și că-, după cum preciza Bărnuțiu, republica este un principiu universal deosebit de potrivit specificului național : „forma republicană e cea mai bună pentru români, pentru că e cea mai acomodată după natura lor și a umanității".Vom vedea însă imediat, pășind tradiția scutește mare pentru a valorifica optim i- mensul izvor de energie reprezentat azi de națiunea celor 20 milioane de fii ai României socialiste.

— Anii în care poporul este deținătorul suveran al puterii — ne spune rectorul universității „Babeș-Boly- ai“, profesorul Ștefan Pas- cu, membru corespondent al Academiei — scot la i- veală și pun în actualitate sensul etimologic, originea cuvîntului republică. Latinescul res publica înseamnă lucru public, obștesc, într-un sens mai larg activitate publică. Anticii distingeau între republica aristocratică, la a cărei cîr- mă se aflau cîțiva. și republica democratică, a poporului, dar a devenit clar câ o conducere cu adevărat publică, de către popor, nu era posibilă în condițiile proprietății private și privilegiilor de clasă și castă. IBălcescu voia o republică în care „puterea statului și drepturile lui trebuie să fie în mîna întregului popor", dar observa că principiul nu.se poate realiza în condițiile împărțirii între proprietari cu toate drepturile și clăcași fără nici unul ț tarea realistă, a lui,, Maio- nu mai trebuia păs spre ideea socialiste, așa cum au con- ceput-o fondatorii marxismului. In programul lor din 1886, socialiștii români vedeau puterea proletariatului ca un mijloc „pentru a organiza formele de viață ale societății socialiste", astfel ca „nația" să fie „singura proprietară" asupra bogățiilor țării. Este puntea aruncată peste decenii, la capătul căreia, a- cum 22 de ani, s-a instaurat în România republica populară, devenită bine de patru că socialistă.Cît privește publicane, ne-am tovarășului Gheorghe Gi- lescu, care predă la Facultatea de drept din București istoria doctrinelor juridice și politice.— Vă referiți probabil la

obștească), cu profesoara Maria Sălăgeanu, de la liceul „Ștefan cel Mare" din Suceava (despre misiunea cadrelor didactice de a forma generațiile de mîine ale Republicii în spiritul patriotismului socialist). Acest sentiment comun, vast, dinamizator, poate fi exprimat In numai trei cuvinte i „De noi depinde 1".Este foarte interesantă, din acest punct de vedere, al observării potențialului, afirmația făcută de un om al sectorului unde se înregistrează încă, la numai cîțiva kilometri distanță, rezultate atît de diferite — agricultura.— Eu susțin — ne-a declarat tov. Udor Potemchin, președintele C.A.P. Iazu-Ia- lomița — că la sat conducerea colectivă 8 treburilor publice se poate ' înfăptui, într-o privință, mai lesne ca la oraș. Argumentul meu e simplu : satul e mal mic și oamenii se cunosc unul pe altul. Hotărîrile de interes general se pot lua nemijlocit de toată obștea. Asta nu înseamnă însă câ avantajul acesta funcționează oricum ; totul e să știi să-I folosești. Țăranul e totdeauna om practic și judecă după fapte. La noi — nu exagerez — nu se fură nici

măcar un știulete de rumb. Gunoiul nu se arde. Roadele nu se leapădă. Brațele de oameni harnici nu se despart de cooperativă. De ce ? Pentru că sătenii și-au dat seama de foloasele obștii. Ca să combați e- goismul, lenevia, apucăturile rele nu e de-ajuns să fii „contra" : la scara satului poți să arăți cu fapta cum și de ce e mai bine să întărești avutul colectiv, cum se revarsă el în venitul fiecăruia. Am scos 6 700 kile .porumb la hectar. Și nu de pe unul : de pe opt sute de hectare.De pe alte meleaguri (Te- luș-Alba), exprimînd un punct de vedere asemănător, brigadierul Vasile Ni- coară îl completează din unghiul răspunderii :— Există o vorbă nouă pe la noi, care în alte părți ar putea fi socotită zeflemea, dar care la noi a devenit cuvînt de laudă : se zice că „acum, in Teiuș, toți cooperatorii au devenit brigadieri". Firește, e un fel de a zice, pentru că eu, în brigada mea, am 135 de oameni care nu sînt brigadieri. Dar pot să mă mîn- drese că aproape tiecare este ca un brigadier, adică in munca lui simte răspunderea unui conducător. Altădată, pămîntul împărțea oamenii în străini unul de altul, străini care se cunosc. Știu o casă .care, cu ani în urmă, avea numărul 3. Azi, aceeași casă poartă numărul 43 : cu fiecare an ii mai venea cîte un vecin. Republica a însemnat pentru noi ieșirea din însingurare : în tot ce muncim și facem, ne știm una cu țara. Socot că asta înseamnă a fi patriot, comunist, pe cînd cel care este „nici cu Ion, nici Gheorghe", nepăsător treburile obștii, nu e om întreg. Viitorul ține de dibăcia cu care vom reuși sa-1 facem pe fiecare să se simtă și să se poarte ca un om cu răspundere : sate în care toți sînt „brigadieri", țară în care fiecare e domn pe faptele lui și ale obștii.

DEMOSTENE BOTEZ

iată-n față vine viitorul,
noi speranțe și 
viață și voință 

E în văzduh, cum
Și iată-n fața lui 
Nerăbdător să-i dea contur, 
Și mîinile-i puternice și grele 
Să facă iar din vis, minuni aievea, 
îmbogățind mereu acest pămînt.
Ni-i viitoru-n față, luminos, 
Ca un imens și veșnic răsărit, 
Fără apus.
Din sine însuși renăscut mereu, 
Și din voința noastră de-a crea.

cu visuri noi, 
nouă.
e lumina!
poporu-ntreg,

MIHAI NEGULESCU

Țară cutez, țară aștept, țară respir
Țară sculptez în priviri. în dorul de țară 
țară răsare. Cu aripi de nerăbdare 
decolez, suflet de țară.
Țară în ochi. Țară în așteptări 
țară vine în noi și ne întemeiază 
singură, sacră amiază de țară- 
Țară. Incandescenței trecerii noastre —

VALERIU GORUNESC'J

—■ Participarea colectivă 
la conducerea treburilor obștești — ne spune tov. Ște
fan Antoniu, secretar al Comitetului județean de partid Brașov — condiționează astăzi succesul oricărei sarcini De cîte ori am știut să asigurăm dialogul real cu oamenii muncii, n-am avut ce regreta. Un activist bun nu poate deține azi toate răspunsurile în buzunarul de la vestă | el nu-și imaginează cum ar putea rezolva o problemă complexă fără să se consulte cu oamenii. Cum ar fi reușit industria Brașovului să degreveze cu o sută de milioane, lei importul de utilaje pe anul 1989, fără a răscoli efectiv rezervele de ingeniozitate ale colectivelor și oamenilor din județ ? E important să consultăm masele mai In privința felului CUM putem sarcinile, dar privința lui CE — ce a- nume sarcini avem de realizat. De pildă, la începutul anului s-au făcut o serie de expoziții și sondaje ale industriei locale : rezultatul e că s-au putut da în fabricație 140 articole noi, necesare populației, putea fructifica mai ideile și capacitățile

țentlor dacă cepe să extindem răspunderile. Cerința exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ultima plenară a C.C. — a da cadrelor locale mai multă independență în rezolvarea problemelor, desigur cu respectarea legalității — este va a- bilă în raporturile dintre județ și „București", dar . și în raporturile celor de la județ cu cadrele aflate în raza lor de activitate. A încredința unui colectiv răspundere, nu înseamnă sâ-1 tutelezi în executarea treburilor zilnice, ci a-i trasa un cîmp larg de activitate, în cadrul căruia își eșalonează singur ritățile, metodele, în rea scopului. Ne-am pus să ce vine o economienu nu-realiza și în

Am bogat cetă

prio- vede- pro- realizăm pe anul _ --------- - dg a_proape 50 mii tone metal : e o schimbare care implică rapiditate, suplețe, și nu se poate împăca deloc cu' așteptarea a zeci de vize și cu tărăgănări. Sarcinile mari ale construcției socialiste ne obligă — în sensul cel mai bun al acestui cuvînt — să facem din răspundere și conducere un a- tribut real al unor colective largi. Altă cale de rezolvare nu există.

completat cu lecturi gate. Este membru în mitetul de direcție uzinelor.— Ros publica — ne spune tov. Marian — dezbaterea
Tovarășul Marian Avram este muncitor (trasor mecanic) la uzinele „23 August" | nu s-a mulțumit cu ceea ce a dobîndit în liceul absolvit în 1949, ci l-a

dere" care nu mai lasă Ioc pentru opiniile, inițiativele și energiile colectivului. Care este adevărul ? Ade- vărulț așa cum îl simt eu din experiența mea personală, este că documentele de partid ne creează o bază reală de acțiune, sănătoasă, constructivă, în care omul poate înrîuri și în- rîurește mersul lucrurilor. Pe -această bază trebuie să clădești însă unele deprinderi, răspundere efectivă, luată în serios, uneori curaj în apărarea interesului obștesc. M-aș mira să aflu că în numai doi-trei ani comitetele de direcție create de partidul și statul nostru au și învățat pretutindeni să lucreze perfect. Avem încă de depus o muncă îndîrjită. De cîteva ori m-am contrazis în mitet cu tovarăși care munci mai importante a mea. Nu importă, în zul de față, cine a dreptate și cine nu ; lucrul de preț este că problema s-a dezbătut în contradictoriu pe toate fețele și că pînă la urmă ne-am convins cu toții că se ia decizia cea mai justă. Există unele manifestări de „năduf" în discuții sau — ca să nu vorbim prea în general — eu, de pildă, sint considerat „colțos", „dificil", presupun că nu am destul tact și destulă experiență pentru a contrazice fără a provoca reacții de supărare. Principalul nu îl constituie însă asperitățile, ci faptul că învățăm să discutăm, să ne ridicăm la înălțimea răspunderii acordate. Exercițiul virtuților republicane nu e o treabă ușoară, dar cred că exagerarea obstacolelor care

co- au caca- avut

bește directorul general al centralei de utilaj chimic și rafinării, inginerul Gheorghe Petrescu :— Știți că azi centralele sînt conduse de consilii de administrație. Nu le-am a- pucat pe cele de pe vremuri, dar mulți colegi mi-au povestit că acele consilii erau o mixtură între sinecuriști, veniți să bea cafele și să-și încaseze jetoanele. și financiari a- bi’i ; aceștia din urmă își dădeau seama că profitul mare și rapid nu vine de la investiții, cît de la combinații și care banul Dublic era furat. Acum, după perioada conducătorului unic, creșterea numărului de cadre și a complexității problemelor a făcut cu putință și necesară întemeierea unor consilii de administrație care reprezintă clasa muncitoare, avuția publică a poporului întreg, concepute ca foruri de competențe și răspunderi, chemate să asigure progresul unei întregi ramuri, conform cu interesul genera) al statului.— Cum stnteți mulțumit de acest for 7

corupție, prin

o aglomerare în care nu mai iei decizii. în cunoștință de cauză, iar cadrele subalterne cer aprobare și acoperire pentru orice. Am făcut eforturi pentru a mă dezbăra de tentația de a fi „ultima voce" în toate chestiunile. E însă o problemă de luptă cu rutina ca fiecare, la nivelul lui, să nu aștepte a fi poftit de sus în toate privințele atribuțiilor sale, ci să iasă în intîmpi- nare. Un exemplu poate mărunt. S-a dezbătut . un regulament la minister și mai mulți dintre noi au observat un articol rămas ..moștenire" de cine știe cînd, ca un director de uzină, la orice deplasare de peste 250 km. să aibă nevoie de.'., aprobarea unui ministru adjunct Această prevedere ridicolă a „căzut" imediat, dar de multe ori noi ne-am obișnuit, nu mai observăm. Trebuie să ne orientăm mult rapid spre o delegare a punderilor, nu pentru scăpa de răspundere,pentru a putea s-o exercităm efectiv, pe întreg domeniul nostru de competen-
aci

-Persoane, meserii și xemplificări foarte diferite... Dar un sentiment comun se desprinde din convorbirile avute de corespondenții noștri cu profesorul sibian Karl Ziegler (despre rezultatele obținute de consiliul județean al oamenilor muncii de naționalitate germană), cu studenta ieșeană A- lexandrina Codzur (despre

căile numeroase prin tineretul studios participă la activitatea politică . de ansamblu a țării), cu pensionarul C.A.P. din Poiana Mare-Dolj, Oprea Oprișan (despre pensiile sporite în C.A.P. și actualitatea socialistă a zicalelor de aur despre rolul bătrînilor în sat și tinerețea bătrînilor încă activi în munca și viața

care

Răspunsul amplu dat de tov Mihai Nicolae — prim- secretar al Comitetului județean P.C.R. Brăila — cuprinde multe probleme șl cazuri de viață meritind a fi tratate intr-o convorbire aparte ; ne vom margini < șelile nu s-au mai repâtat.' ■ael'Ța un rezumat. - ” .— Pentru bunul mers al „lucrului public" este neîndoielnic că aportul maselor va spori considerabil. Subliniez că nu e de solicitarea unui așa-zis cantitativ, cît ales de o contribuție concepție, o contribuție sporită la vârâtul lui, la știe că C.C. al precizie științifică legătura intimă dintre informarea maselor, consultarea lor în cele mal importante probleme și mărirea răspunderii proprii la diferite niveluri Un singur e- xemplu va fi, cred, suficient pentru a sublinia amploarea acestei activități zilnice. Au devenit tradiție în ultimii ani consultările cu muncitorii și inginerii. Avem însă probleme complexe de aprovizionare, stocuri, cheltuieli. De ce să nu consultăm mai profund economiștii, contabilii, tot felul de meserii care concură la mersul economiei ? Răspunderea colectivă exclude diviziunea i cii. specializarea, competențe merge pînă individuale, depind însă tatea noastră, a cadrelor cu munci de conducere în județ, de a ne dovedi receptivi și a da curs liber acțiunilor de folos evident. Se cereau, pentru valorificarea unor utilaje de seră, un milion de lei și tot felul de aprobări. Ele au zăcut patru ani ; patruzeci de zile le-au trebuit cooperatorilor din Jirlău ca să le pună tn funcțiune cu forțe proprii la numai o pătrime din costul calculat. E o potrivire de cifre, dar nu e izolat cazul cînd inițiativa patriotică locală, lăsată să acționeze. se dovedește o forță reală, mare. Mult mai e de făcut In privința consiliilor populare. Se cuvine să analizăm fiecare cît de „consilii" sînt ele, in ce măsură, nu doar în reprezentare, dar și in munca lor efectivă, adică în ce măsură aceasta dă rezultate materiale ției mi-aș tăm mate așa-zișii „șefi" locali nu suportă critici și întrebări. Acum vreun an, în comuna Gemenele, am fost supus unui adevărat tir

concentric de întrebări privind organizarea internă a muncii în C.A.P. S-au făcut acolo greșeli serioase, n-au lipsit propunerile de îndreptare, s-au luat măsuri pe loc, iar în acest an gre-

nu mun- uneori vomunice ;și la consultări Rezultatele și de capaci-

in mărirea avu- publice. In sfîrșit. dori să consta- mai des cit de peri- sînt snoavele despre care

Susceptibilitatea la critica ■■ ‘ maselor ' este un complex infantil, de care conducătorul matur trebuie să se dezbare. Apreciez în județul Brăila o serie de responsabili de unități care știu să-mi comunice părerile lor foarte sincer și care pun înaintea oricăror considerente soluția constructivă, de partea căreia vor să-și cîștige interlocutorul. Omul se simte îndemnat să acționeze atunci cînd știe că acțiunea lui are o șansă, cît de mică, de succes. Virtuțile republicane de care mă întrebați sînt o problemă a practicii, s-au format și se formează în acțiune. In calitate de cetățeni, teptăm întindă voraș pentru a avea „curajul" de a păși, a. ne afirma părerea, propunerea, a lua atitudine față de fenomenul negativ, a acționa pentru progresul țării ; iar ca lucrători cu munci de răspundere, nu trebuie să așteptăm numai cetățenii ideali descriși „la carte", ci să acționăm cu cei ce se afirmă în practică, fie și cu lipsuri, oameni de inițiativă și competență, care muncesc pentru propășirea țării.

Partid, cuvînt ca zarzării-n April, 
suav, și trezitor, și plin de seve, 
ce colț de țară n-a simțit, aieve, 
cum îl renaște suflul tău fertil ? 
în care brazdă n-a căzut, bogată, 
sămînța marii tale-nvățături ? 
întinerește doina pe spărturi 
de fluiere, iar vipia-ncă-o dată, 
într-amurgind, în holde se revarsă: 
Tu floarea bucuriilor ne-o crești 
Faci să rodească vii pe țărna arsă 
și merii — ca voinicii din povești 
O primăvară ești, ce nu apune, 
din ierni de asuprire coborînd, 

■ desferecînd luminile, pe rînd, 
J din fluvii, din metale, din cărbune — 
, Tu vezi, prin noapte, mai aprinse stele 
i de biruință și spre ele sui
> călitul nostru neam în lupte grele,
> pe strămoșescul drum, căci altul nu-i-
> Partid, ești țării ochiul ce cutează.

AUREL BUTNARU

■ArLa capătul acestei sumare treceri în revistă, cititorul nu va fi supărat, sperăm. dacă n-a găsit destule fraze „festive". Sărbătorim republica în acțiune ; cei mai buni , fii ai națiunii, in frunte cu comuniștii, se străduie a da noului din viața noastră întreaga amploare pe care o merită Științele' contemporane — și mai ales disciplinele care se ocupă cu studiul viitorului — au pe agenda lor o bogăție de probleme și soluții. Rămîne de stabilit timpul și cantitatea de e- nergie ce se cere pentru a le desăvîrși în practică. Socialismul, temelia sigură a societății noastre, se înscrie in agenda veacului XX ca soluție majoră a epocii ; de noi, de capacitatea noastră în a valorifica Intensiv avantajele democrației socialiste, depinde cît de rapid vom duce la împlinire cuceririle fundamentale de pînă acum și vom asigura o înflorire polivalentă a țării, oglindită tn activitatea, traiul, viața spirituală și personalitatea fiecăruia dintre noi.
Anchetâ realizată de Sergiu FARCASAN
Au colaborat : Titus ANDREI, Radu CONSTANTINESCU 
și corespondenții „Scînteii"

Iată-ne împreună lingă arborii drepți 
Susținînd bolta incendiată de soare, 
în cupele florilor, zorii decantează culorile 
Sub arcul de triumf din Carpați și pînă la mare. 
Iată-ne-n pragul amiezii descifrînd în oglinzi, 
Adolescenți sau cu tîmpla viscolită-n zăpezi, 
Linia clară a zborului nostru prin ani, 
Cu păsări de aur pe umeri poposind din livezi.
Iată-ne așezînd dale de piatră și marmoră. 
Ca-ntr-un portativ notele unei mari simfonii, 
Cu profilul luminat de anotimpul lui August 
Răzbunînd veacuri de umilinți și robii.
Iată-ne ascultînd respirația dimineților 
în geneza izvoarelor și-n aerul pur, 
în vuietul brazilor frînți de fulgerul fierăstraielor, 
în pădurea ce crește albastră în jur.
Statornici ca o dragoste între cer și pămînt, 
Traversăm timpul în sensul luminii,
Adîncind orizontul, adăugîndu-i mereu 
Nuanțe de topaze și armonii de linii.
Iată-ne dăruind ritmul sîngelui viu, 
Fără-ntrerupere, ca gravitația echilibru mișcării, 
Celui mai luminos și mai apropiat dintre sori, 
Partidului — inima noastră și-a tării 1

ION CRINGULEANU

Spun ceva omenesc
Ori de cite ori ridic un fir de grîu, o pasăre, 
un prunc, sau un izvor la frunte ;
Eu spun ceva în gîndul și-n graiul acestui timp, 
în felul de-a ilumina fruntea unui tînăr;
Eu cînt în felul pămîntului nostru 
Muncit, iubit, purtat de brațe-ngîndurate.
In graiul griului și-al arcului de pietre, 
în felul de-a vorbi al fierului, vorbim, — 
în felul unei raze căzînd pe fața unui om 
Ce desenează gînduri sau copii, vorbim- 
Și-n fiecare clipă care-o spunem 
De pîine și de frunte sau de pace 
Noi luminăm un timp curat;
O sănătate tînără în fruct și-n gînduri 
Se bucură de rază și dreptate
Prin care Țara, din prezent, spre mîine 
cu inima de timp curat și tînăr, bate.
A fi, înseamnă bucuria unei raze 
Rodind în pace liberă și-n palme visătoare 
Ce sînt, lucrînd, aripi în spațiu, gînduri 
Și mai presus de toate țară ce răsare
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Art. 1. — Potrivit obiectivelor fundamentale și sarcinilor actuale ale dezvoltării economiei naționale vor fi perfecționate, raportu rile contractuale dintre organizațiile socialiste, se va întări disciplina contractuală și va spori răspunderea pentru respectarea eu strictețe a obligațiilor asumate.Așezarea pe baze superioare a contractelor economice trebuie să creeze condiții pentru desfășurarea activității de producție în strîhsă legătură cu nevoile economiei naționale, să a- sigure realizarea cantitativă, calitati
vă ți la termenele stabilite a sarcinilor de producție, creșterea productivității muncii și reducerea prețului 
de cost, sporirea eficienței economice in toate sectoarele.Art. 2. — Contractul economic este un instrument de planificare care servește la fundamentarea planurilor anuale pe baza prevederilor cuprinse în planul cincinal sau de perspectivă ț el servește totodată la concretizarea desfășurării relațiilor economice dintre organizațiile socialiste cu privire la furnizarea de produse, executarea de lucrări ți prestarea de servicii, în scopul înfăptuirii integrale a obligațiilor rezultate din planul de dezvoltare a economiei naționale.Art. 3. — Pentru asigurarea condițiilor de realizare a sarcinilor de plan, organizațiile socialiste vor încheia contracte economice înainte de începerea perioadei de plan, în funcție de specificul producției. Pentru materiile prime de bază, precum și pentru mașini, instalații și utilaje a' căror fabricație necesită o durată mai îndelungată de pregătire tehnică și organizatorică, contractele economice trebuie să fie încheiate cu minimum 6 luni înainte de începerea perioadei de plan.Pentru produsele sezoniere ori cu ciclu scurt de fabricație, organizațiile socialiste vor stabili în contracte termenele la care vor prezenta specificațiile ți detaliile pentru aceste produse.Tn relațiile economice, organizațiile socialiste folosesc contracte scri
se. Comanda urmată de acceptare sau executare înseamnă contract încheiat.Art. 4. — Furnizorii au obligația de »-și asigura portofoliul de comenzi care să permită folosirea integrală ți cu maximum de eficiență;, a capacităților de producție.Ei au obligația de a încheia contracte pentru orice produs pe care fi fabrică sau îl pot asimila în termenul je/rut | la încheierea contractului se va acorda prioritate acelor comenzi care asigură îndeplinirea sarcinilor din planul anual.Organizațiile socialiste vor pune în fabricație numai produse care au a- sigurată desfacerea prin contracte economice.Organizațiile socialiste, tn cursul executării planului, vor putea introduce în fabricație produse peste cele prevăzute inițial, numai în condițiile cînd au desfacerea asigurată prin contracte sau cînd desfacerea este asigurată prin rețeaua proprie.Art. 5. — Contractele economice se încheie de unități economice cu statut de centrală, de unități cu gestiune economică proprie, precum și de alte organizații cu personalitate juridică, potrivit competențelor legale.La încheierea contractelor economice se va ține seama de. volumul și caracteristicile tehnico-economice ale producției prevăzute în planul de perspectivă, de .asigurarea .folosirii maxime a capacităților de producție : la dimensionarea necesarului de materii prime și materiale se vor avea în vedere normativele și normele de, consum stabilite, fundamentate din punct de vedere . tehnîco-economic.Art. 6. — Pentru a' da contractului economic un conținut- care să reflecte necesitățile dezvoltării- economiei naționale, cerințele producției, ale consumatorilor și'posibilitățile de valorificare completă a potențialului tehnico-productiv al furnizorilor, pentru a face din acesta un instrument eficient de ridicare continuă a calității produselor, părțile contractante sînt obligate i

a) să prezinte și să cunoască felul produselor care formează obiectul contractului, să organizeze și să participe la tîrguri și expoziții de produse, să întocmească cataloage, albume și prospecte tb) să se întîlnească și să discute condițiile de calitate, adaptările și îmbunătățirile constructive și tehnologice ce trebuie aduse produselor, modalitățile de efectuare a recepției, formele de asistență tehnică, regimul de . garanții, calitățile și termenele de livrare, să stabilească toate clauzele contractuale.Art. 7. — Pentru utilaje tehnologice și instalații complexe părțile sînt obligate să stabilească prin contract termenele de predare a documentației tehnice complete pentru întregul obiectiv sau pe ansamble și suban- samble ce se pot executa independent, precum și termenele de livrare a utilajelor sau instalațiilor, calculate de la predarea documentației. Beneficiarul răspunde de calitatea documentației tehnice predate furnizorului.Art. 8. — Contractele economice pot fi de lungă durată, anuale sau pentru perioade mai scurte, potrivit cu acordul părților și prevederile planului de stat.Se vor încheia contracte economice de lungă durată îndeosebi la produsele pentru care s-au format, relații de continuitate între furnizori și beneficiari, precum si pentru cele cu u» ciclu lung de fabricație. Aceste

Legea contractelor
economicecontracte vor putea fi actualizate de comun acord de către părți, în funcție de modificările; intervenite în cursul definitivării planurilor anuale sau de cerințele noi impuse de progresul tehnic.Art. 9. — Pentru produsele complexe ce se realizează de două sau mai multe organizații socialiste se vor încheia contracte de cooperare între furnizorul principal care livrează produsul complex și fiecare dintre organizațiile colaboratoare care furnizează piese și subansamble sau execută prelucrări necesare în procesul tehnologic al produsului complex.Conținutul contractelor de cooperare trebuie să fie în concordanță cu clauzele principale din contractul intervenit între furnizorul, principal ți beneficiarul produsului complex.Art. 10. — Contractele economice se încheie prin acordul de voință al părților constatat în scris.Neînțelegerile ce se poț ivi cu prilejul încheierii' contractelor se vor rezolva de ia) unitățile economice cu statut d» centrală, atunci cînd întreprinderile aparțin aceleiași unități ;b) ministerul tutelar, tn cazul în care întreprinderile fac parte din unitățile economice cu sau fără statut de centrală aparținînd aceluiași minister ! comitetul executiv al consiliului popular județean și al municipiului București, pentru unitățile d» interes local din subordinea lor tc) ministerele interesate, atunci cînd unitățile economice cu sau fără statut de centrală aparțin de ministere diferite j comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, interesate, cînd unitățile de. interes loca) sînt subordonate unor comitete executive diferite.Unitățile economice, ministerele ți comitetele executive ale consiliilor populare vor soluționa neînțelegerile precontractuale în termen de 10 zile, cînd unitățile sînt în aceeași localitate, și în 15 zile, cînd părțile sînt în localități diferite.Pentru probleme ce privesc indicatorii de plan sau pentru obiective de importanță deosebită, cînd ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București nu cad de acord între ele, se vor adresa Consiliului de Miniștri.Art. 11. — Contractele economice nu pot cuprinde clauze contrare legii. Clauzele prin care se încalcă prevederile legale sînt nule, tJrmînd a fi înlocuite cu prevederi corespunzătoare legii.Contractul va fi în întregime nul numai dacă înlocuirea clauzei nule nu va fi posibilă.Art. 12. — Părțile trebuie să execute în natură și întocmai obligațiile asumate prin contracte economice.Modificarea sau denunțarea unilaterală a contractului economic este interzisă.Dacă părțile, de comun acord, stabilesc modificări în prevederile contractelor încheiate, partea care a solicitat modificarea suportă consecințele ce decurg din aceasta.Tn cazurile în care furnizorul acceptă. la cererea beneficiarului. încetarea .contractului, acesta din urmă este obligat să suporte toate cheltuielile efectuate de producător pînă Ia data sistării contractului.Art. 13 — Produsele contractate se vor livra numai pe bază de recepție cantitativă ..și calitativă. Modalitățile de repepție vor. fi .stabilite de comun acord în contracte, cu respectarea prevederilor legale.Ari. 14. — Beneficiarul are dreptul să controleze, pe parcursul executării produsului contractat modul în care furnizorul, îndeplinește clauzele convenite cu privire la calitate.Pentru utilaje tehnologice; instalații și alte produse de complexitate tehnică ridicată, recepția beneficiarului este obligatorie, el puțind face recepția și pe faze de producție.Se interzice livrarea produselor care nu corespund prevederilor calitative stabilite în cohtractele economice.în perioada de garanție, care obligatoriu va fi prevăzută în contract, furnizorul răspunde pentru calitatea produselor, iar după expirarea acesteia, pentru vicii ascunse, în condițiile legii.Recepționărea și acceptarea de către beneficiar a produselor ce nu corespund calității prevăzute prin contract atrage răspunderea și asupra sa, urinînd a suporta și el recuperarea pagubelor aduse avutului obștescArt. 15. — Produsele trec în proprietatea sau administrarea directă a organizației beneficiare, după caz ia) pe data predării produselor către organizația beneficiară ;b) pe data predării produselor către organizația de transport, în cazul în care expedierea produselor este în sarcina organizației furnizoare,întreprinderile de transport au o- bligația de a asigura transportul produselor în bune condiții. In caz de daune, vor fi răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat ;c) pe data trecerii produselor în custodia organizației furnizoare, cu acordul organizației beneficiare și în condițiile legii.Pe data trecerii produselor în proprietatea sau administrarea directă a organizației beneficiare trec și riscurile asupra sa.Art. 16. — In contractele economice se înscriu prețurile și tarifele în vigoare aprobate de organele tu drept ; pentru produsele pentru care nu sînt prețuri stabilite, părțile vor conveni prețurile și tarifele în limitele competenței lor.Art. 17. — Furnizorul este de drept

în tntîrziere, dacă nu tși execută obligațiile la. termenele stabilite priri contract. : .Beneficiarul răspunde de neexecu- tarea contractului, dacă nu-și respectă obligațiile de a căror îndeplinire depinde executarea contractului.Art. 18. — Produsele contractate se pot livra cu anticipație, numai cu. a- cordul părților.Executarea și livrarea cu întîrziere 
a produselor de către furnizor pot fi efectuate numai cu acordul prealabil al beneficiarului,Tn cazul cînd furnizorul nu respectă termenul de livrare prevăzut în contract, beneficiarul este în drept de a renunța la primirea produselor, dacă datorită întîrzierii livrărilor este în imposibilitate de a le mai folosi.în cazurile prevăzute de alineatele 2 și 3, beneficiarul nu pierde dreptul de a cere furnizorului plata penalităților de, întîrziere. sau de neexecu- tare și a despăgubirilor pentru repararea integrală a prejudiciului ce i-a fost cauzat. !Art. 19. — Dacă după încheierea contractului se constată ivirea unor cauze, altele decît forța majoră, care ar pune una din părți în imposibilitate de a-1 executa, organul căruia partea îi este subordonată are obligația. să ia măsurile necesare pentru a se asigura executarea contractului.Art. 20. — Organizația socialistă care nu-și execută obligațiile privind executarea prevederilor contractului, ori le execută necorespunzător, datorează celeilalte părți penalități,. precum și despăgubiri în vederea reparării prejudiciului cauzat clin culpa sa. în măsura. în Oare acesta nu a fost acoperit în întregime prin plata, penalităților prevăzute în contract.Despăgubirea pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea în natură a obligației contractuale privește atît paguba efectiv suferită, cît și beneficiul nerealizat, Limita minimă a penalităților menționate la alineatul 1 și cuantumul acestora se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 21. — Pentru prejudiciul cauzat organizațiilor socialiste prin plata de amenzi contravenționale, penalități sau despăgubiri, ca urmare a he- respectării disciplinei contractuale, angajații acestora vor răspunde, material sau disciplinar, potrivit eu culpa, fiecăruia.Tn cazul în care încălcarea disciplinei contractuale de către organizațiile socialiste este datorată faptei unor angajați, cauzîndu-se astfel prejudicii însemnate avutului obștesc, angajații vor răspunde în condițiile articolului 248 feau 249 din codul penal, după caz, dacă fapta lor nu întrunește elementele unei infracțiuni mai grave.Art. 22. — Organizația socialistă a cărei obligație Contractuală' nu poate fi executată din cauză de forță majoră este apărată de răspundere, re-, Venindu-i însă obligația ca, în termen de 5 zile de la apariția acestei cauze, să aducă la cunoștința celeilalte părți imposibilitatea de executare survenită, comunicîndu-i în 15 zile actele doveditoare.Art. 23: — întreprinderile producătoare pentru export sînt obligate să-și asigure fie. direct, fie, prin intermediul întreprinderilor de comerț exterior, contracte și comenzi pentru producția destinată exportului.Pentru produsele Ce se aduc din import. întreprinderile, unitățile cu statut de cen.trală, ministerele‘și întreprinderile de-comerț exterior sînt obligate să asigure contractarea din timp și livrarea la termen a acestoraArt. 24. — Neîndeplinirea de către organele în subordinea cărora se află părțile contractante a obligațiilor cu privire la organizarea și îndrumarea încheierii contractelor economice, precum și a celor referitoare la rezolvarea neînțelegerilor precontractuale, constituie contravenții și se sancționează în condițiile ce .se vor stabili, prin, hotărîre a Consiliului de Miniștri.De. asemenea, constituie contravenție și se sancționează conform alineatului precedent nerespectarea prevederilor art. 4, alineatele 1, 2 și 3.Art. 25. — Ministerele, celelalte organe centrale,, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și- alte organizații vor elabora pînă la- 1 martie 1970 contracte tip adaptate specificului domeniilor lor de. activitate, pe care Ie vor supune aprobării Consiliului de Miniștri;Art. 26. — Prevederile prezentei legi se aplică: în mod corespunzător contractelor economice privind executarea. de lucrări și prestarea de servicii, dacă legea nu dispune altfelArt. 27. — Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile codului civil, în măsura în care a- cestea nu sînt potrivnice legii de față sau naturii raporturilor dintre organizațiile socialiste.Art. 28. — Prezenta lege întră în vigoare Ia data de 1 martie 1970 și se aplică contractelor ce se vor încheia de la intrarea în vigoare a legii..Art. 29. — Pe data intrării în vigoare- a prezentei legi se abrogă prevederile art. 1—8 inclusiv și ale art- 27 și 29 din Decretul nr. 265/1949 privind obligativitatea contractelor scrise si reglementarea plăților între întreprinderi și organizații economice, prevederile art. 6, alineatele 2 și 3. art. 8 pct. 2, art. 9 pct. 1 și alineatul final, art. 10 pct. 3 și art. 12 din Legea nr. 5/1954, pentru organizarea și funcționarea Arbitrajului de Stat, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei reglementări.

Legea privind organizarea, 
planificarea și executarea 

investițiilorArt. 1. — Progresul neîntrerupt economic și social al țării este determinat în măsură hotărîtoare de realizarea unei rate înalțe a acumulării, de volumul de investiții destinat reproducției socialiste lărgite, cerință obiectivă a societății moderne în condițiile revoluției tehui- co-științifiee contemporane, în vederea asigurării satisfacerii, în tot mai largă măsură, a necesităților materiale, și spirituale ale poporului.Art. 2. — Planul de investiții ar« la bază directivele de dezvoltare eco- nomico-sociale a țării, în perspectivă și anuale, aprobate de partid și de stat.Art. 3. — Marea Adunare Națională aprobă programul de. investiții prin: planurile, de perspectivă și a- nttaleArt. 4. — Consiliul de Miniștri elaborează pianul de investiții și răspunde de îndeplinirea lui.Art. 5. — Introducerea în plan a Investițiilor se face pe baza unei fundamentări, economice riguroase, a analizei nevoilor interne, și a posibilităților de export, urmărindu-se realizarea de capacități cu înaltă eficiență economică. Lă aprobarea introducerii în plan a investițiilor se vor prezenta și graficele de realizare a acestora. Pregătirea și executarea investițiilor trebuie să asigure punerea în funcțiune a obiectivelor la termenele planificate și realizarea intr-o perioadă scurtă a întregii producții fizice, productivității muncii, consumurilor specifice, costurilor de producție, rentabilității, acumulărilor și aportului net valutar, prevăzute în proiecte.Art. 6. — Comitetul de Stat al Planificării are următoarele îndatoriri și răspunderi :a) coordonează întreaga activitate de planificare și elaborare a propunerilor privind planurile de investiții curente și de perspectivă, ținînd seama de dezvoltarea proporțională, echilibrată și eficientă a economiei naționale și a ramurilor sale, de valorificarea superioară a resurselor naturale, de necesitățile dezvoltării economice și sociale a țării și tendințele eonjuncturăle ale pieței externe ;b) asigură prin, balanțele de materiale, conform normelor de consum stabilite prin planurile anuale, materialele și utilajele pentru investiții, care sînt dirijate centralizat, fondurile-de investiții. și valutare corelate, cu necesitățile anuale'de executare și termenele de punere în func- țiune-a capacităților.;'; - —c) elaborează, împreună cu rriirtis- terele și celelalte organe centrale,' norme Si normative privind indicatorii de utilizare eficientă a fondurilor de investiții ;d) urmărește îndeplinirea planului de investiții ;e) exercită inspecția de stat tn proiectare, construcții și montaj.Art. 7. — Ministerele și. celelalte organe centrale, prin colegiile și comitetele lor, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București au următoarele îndatoriri și răspunderi :a) elaborarea și realizarea planului de investiții :b) fundamentarea eficienței economice a investițiilor ;cj elaborarea de studii si' programe de dezvoltare. în perspectivă a ramurilor lor de activitate ;d) întocmirea împreună cu centralele industriale, combinatele și celelalte unități în subordine, a proiectelor planurilor de investiții cincinale și anuale; repartizarea pe obiective a fondurilor alocate anual în concordanță cu graficele de eșalonare a investițiilor și termenele de punere în funcțiune ;e) pregătirea investițiilor, care urmează a fi .nominalizate în planul cincinal, pe bază de grafice coordonatoare întocmite jientru fiecare o- biectiv nou, astfel.îneît să'se asigure fiecărei activități o desfășurare normală, un ritm susținut de executare și punerea în . funcțiune în termene eît mai scurte ;f) controlează, și ia măsuri pentru respectarea termenelor de punere în funcțiune a capacităților prevăzute în plan și îndeplinirea indicatorilor telinico-economici aprobați ;g) asigurarea contractării utilajelor și instalațiilor din țară, precum și a licențelor, procedeelor tehnologice,, utilajelor și instalațiilor complexe din import cu termene de livrare' corelate cu graficele de eșalonare a' investițiilor și cu termenele de punere în funcțiune a capacităților din zohă ; 'h) îndeplinirea sarcinii de coordonator' pe platformele industriale pe care se realizează obiective aparți-’ nînd mai multor titulari de investiții și la care le revine această îndatorire; în vederea realizării.eficiente, prin cooperare, a lucrărilor de interes comun, corelat cu necesitățile de punere în funcțiune a capacităților ;i) organizarea, funcționarea Consiliilor' tehnico-științifice, încadrarea aceștora cu cadre competente și atragerea de specialiști cu înaltă calificare profesională :’j) organizarea activității de proiectare în vederea întocmirii la timp a documentațiilor tehnico-economice, corelat cu termenele de începere a lucrărilor și cu punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții Jk) asigurarea executării lucrărilor de construcții-montaj prin unități proprii sau prin alte organizații ;l) folosirea rațională a capacității organizațiilor de proiectare și de construcții-montaj în subordine.Art. 8. — Consiliile de administrație, comitetele de direcție sau colectivele de conducere ale centralelor industriale, combinatelor, grupurilor industriale, întreprinderilor șt altor unități beneficiare de investiții au în sarcina lor întreaga activitate de realizare a investițiilor de la motivarea economică a necesității acestora, proiectare, executate, recepție și punere în funcțiune inclusiv realizarea integrală a indicatorilor tehrii- co-economici aprobați.Pentru investițiile din competența lor de aprobare răspund de :■a) fundamentarea economică a investițiilor productive pe baza analizei nevoilor interne, a posibilităților și perspectivei de desfacere pe 

piața externă, a folosirii complete și eficiente a capacităților existențe j justificarea necesității și oportunității lucrărilor social-culturale ;b) construirea de noi capacități pe bază de resurse sigure de materii prime, valorificarea superioară a materiilor prime din țară și, în cazul importurilor, pe procurarea acestora în condiții avantajoase, în primul rînd, prin contracte ds lungă durată ;c) asigurarea unei eficiente ridicate investițiilor jd) fundamentarea propunerilor făcute cu privire la amplasarea noilor investiții, la alegerea cărora să se țină seama de asigurarea forței 'de muncă necesară, de distanțele de transport a materiei prime și a produselor finite care trebuie să fie. cit mai reduse, de necesitatea diminuării costului investiției prin folosirea utilităților din zonă ;e) tehnologia adoptată și nivelul tehnic al utilajelor prevăzute, urmărind ca acestea să fie executate in măsură cît mai mare în țară, iar în cazul importurilor ds utilaje complexe acestea să fie realizate în primul rînd prin cooperare ;f) valorificarea licențelor ți patentelor achiziționate din import, asimilarea în termene scurte a produselor și tehnologiilor, precum și reducerea perioadei de integrare în cazul produselor care se realizează cu subansamble și piese din import;g) economicitatea soluțiilor constructive ;h) asigurarea realizării lucrărilor de utilități, a obiectelor auxiliare și de deservire prin cooperare între beneficiarii din aceeași zonă, precum și de executarea lor corelată cu. termenele de punere în funcțiune ;i) aprobarea temei de proiectare ți 
a studiului tehnico-economic ;j) contractarea și procurarea utilajelor și materialelor speciale din țară și din import, cu termene de livrare corelate cu graficul de eșalonare a investiției și cu termenul de punere în funcțiune a capacităților, astfel îneît să nu se creeze stagnări în activitatea unităților de montaj său stocuri mai mari decît cele necesare :k) recepția la furnizori a utilajelor, pe principalele faze de fabricație șt la livrare, conform condițiilor stabilite la contractare ;l) păstrarea și întreținerea utilajelor și a materialelor pe care le aprovizionează ;m) contractarea la tiriip cu organizațiile de. Executare ă'luei^ițijdr -Șe ji, construcții-montaj cu țerftlene de J- executare corelate cu cele dîh' 'graficul de eșalonare a investiției sau executarea în regie pentru unele dezvoltări, modernizări și reparații capitale ;n) predarea amplasamentelor libere de orice sarcină, obținerea autorizației pentru executarea de lucrări, deschiderea finanțării la termenul prevăzut în graficul de eșalonare a investiției și asigurarea finanțării neîntrerupte a lucrărilor |o) asigurarea documentației tbhni- co-economice, de la temă la proiectele de executare, la termene corelate, cu graficul de eșalonare a investiției ;p) verificarea proiectelor de executare din punct, de vedere al încadrării, în prevederile studiilor tehni- eo-economicei și. în valoarea de investiție aprobată, a respectării prețurilor și .tarifelor legale, urmărind eliminarea cheltuielilor neeconomicoa- se ; aprobarea documentației d» executarer) respectarea destinației fondurilor de investiții a .ocate și. verificarea realității și legalității cheltuielilor și lucrărilor acceptate spre decontare ; .s) îndeplinirea condițiilor . tehnice și a obligațiilor prevăzute în contractele. încheiate'cu unitățile din țară sau cu furnizorii externi ;t) pregătirea muncitorilor calificați, maiștrilor, tehnicienilor și specializarea inginerilor în scopul asigurării cadrelor necesare exploatării normale a obiectivelor ; aceștia vor participa la' montajulutilajelor tehnologice, efectuarea probelor mecanice și rodaje și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții : .•u) realizarea măsurilor pentru efectuarea probelor tehnologice și a- sigurarea punerii în; funcțiune la termen a capacităților ;v) realizarea, la investițiile puse îa funcțiune a producției fizice, productivității muncii, consumurilor specifice; costurilor de producție, aportului net în valută, precum și a ce-, lorlalți indicatori, tehnico-economici aprobați la termenele și nivelele prevăzute în graficul de, realizare a acestora ; asigurarea nivelului .calitativ al producției .și desfacerea »- cesteia..Ari. 9. — Pentru.investițiile.ai; căror indicatori se aprobă de Consiliul de Miniștri, precum și pentru investițiile din competența lor de a- probare, ministerele, .celelalte organe centrale,: comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, ea titulari de investiții,, au îndatoririle și,, răspunderile prevăzute la art. 8 literele a—i.Art. 10. — Centralele .industriale, combinatele și. grupurile de uzine și întreprinderile pot înființa . organizații proprii de proiectare, în care scop ministerele vor transfera grupe de specialiști din institutele de proiectare sau alte unități subordonate.Art. 11. — Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor organiza și îndruma activitatea de proiectare a unităților în subordine, în vederea asigurării la timp a documentațiilor tehnico-economice necesare realizării planului de investiții.Art. 12. — Organizația de proiectare răspunde pentru ia) elaborarea documentațiilor tehnico-economice pe baza comenzii și temei primite de la beneficiarul de investiții ; la primirea temei proiectantul are dreptul și obligația de a propune, după caz, beneficiarului îmbunătățirea acesteia ;b) soluțiile tehnice, funcționale, constructive si de arhitectură adoptate, introducerea procedeelor tehno-1 logice și a utilajelor și instalațiilor tehnologice cu caracteristici supe

rioare, nivelul Indicatorilor tehnico- economici aprobați ; pentru principalele obiecte din cadrul obiectivelor, de Investiții, soluțiile constructive și tehnologiile speciale de executare se. vor stabili împreună, cu organizațiile, de construcții-montaj interesate ;c) stabilirea corectă a valorii Investiției și a valorii lucrărilor de construcții-montaj, respectarea prețurilor și tarifelor legale, exactitatea calculului economic țd) obținerea acordurilor prealabile, respectarea acestora și introducerea fn proiecte a condițiilor date de organele de avizare, și aprobare ;e) dimensionarea elementelor de rezistență, a instalațiilor tehnologii » și a rețelelor de utilități, urmărind i asigurarea stabilității și rezistenței construcțiilor, reducerea costului lucrărilor de .construcții prin realizarea de obiecte cu suprafețe ți volume .dimensionate în strictă concordanță cu necesitățile reale, eliminarea exceselor arhitecturale, reducerea la strictul necesar a terenurilor ocupate ; montarea în aer liber 
a utilajelor și instalațiilor care pot funcționa în aceste . condiții și reducerea la strictul necesar a suprafețelor construite ; creșterea gradului de industrializare a executării, folosirea soluțiilor cu grad înalt de prefabri- care și alte măsuri eficiente care să conducă, în primul rînd, la reducerea normelor de cossum ți creșterea productivității muncii îa construcții if) respectarea prescripțiilor tehnice, a directivelor de proiectare, precum și economisirea materialelor deficitare ;g) respectarea termenelor contractuale. de predare a documentației, stabilite în concordanță cu graficul de eșalonare a investiției jh) controlul, pe faze de executare, al respectării prevederilor proiectelor și caietelor de sarcini | asigurarea pe bază de contract a asistenței tehnice, pînă la realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați {i) atingerea indicatorilor tehnico- economici aprobați la termenele prevăzute în documentația aprobată.Pentru problemele înscrise la literele a—ci și i organizațiile de proiectare răspund solidar cu organul care a aprobat documentația.Art. 13. Pentru obiectivele de investiții importante, conducerea ministerelor și celorlalte organe care au în subordine organizații de proiectare vor numi șeful de proiect și colectivul de proiectanți, ssigurînd stabilijateg lor, pentru a exista continuitate Inactivitatea de proiectare i aceștia vor răspunde de întreaga activitate de proiectare pînă la intrarea în producție și realizarea indicatorilor aprobați. Pentru aceste obiectiva ministerele constructoara vor asigura stabilitatea conducerii șantierului, iar' ministerele titulare vor numi ți asigura stabilitatea cadrelor care răspund de realizarea lucrărilor de Investiții.Art. 14. — Ministerul Construcțiilor Industriale,, celelalte ministere și organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, care au îu subordine organizații de construc- ții-montaj, vor organiza ți îndruma activitatea acestora, în vederea folosirii optime a forțelor de muncă, utilajelor de construcții, x materialelor, gospodăririi riguroase a tuturor mijloacelor de producție ți a fondurilor bănești, scurtării duratelor de executare, obținerii de lucrări de calitate și predării lucrărilor la termenele prevăzute în graficele de eșalonare a investițiilor.Art. 15. — Organizația de cdn- ștrticții-montaj răspunde pentru : .a) organizarea, executarea'și calitatea lucrărilor de construcții și montaje, cu respectarea prevederilor din documentație, prescripțiile tehnice și caietele de sarcini.Atît la examinarea proiectelor de executare, eît și pe parcursul executării, constructorul are dreptul și obligația, atunci cînd constată, să propună: proiectantului • îmbunătățirea sistemelor constructive, înlăturarea soluțiilor neecononiicoase. sau greșite ;b) respectarea ordinii de executai» 
a obiectelor și; a termenelor prevăzute în contract, -corespunzător graficelor de eșalonare a investițiilor ;c) executarea în termenele contractuale a tuturor lucrărilor de construcții-montaj, inclusiv a probelor mecanice și a rodajului mecanic, în scopul asigurării condițiilor de începere la termenele stabilite a probelor tehnologic* ți punerii tn funcțiune ;d) organizarea rațională n executării, reducerea consumurilor specifice prin eliminarea riguroasă a risipei de materiale, buna gospodărire a acestora și' folosirea rațională a forței de muncă și ' utilajelor de construcții ; pastțărea și conservarea ■ corespunzătoare a utilajelor tehnologice și materialelor piuă la predarea lucrărilor executate către beneficiari ; ■■ folosirea procedeelorindustriale, mecanizarea executării lucrărilor de construcții ți ridicarea calificării, personalului de executare in scopul ■ creșterii . productivității muncii ;e) folosirea judicioasă a fonduriloralo.faâte, pentru organizarea de șantier ; ,f) întocmirea, documentelor de plată ;pe* baza cărora se face decontarea lucrărilor de construcții montaj ;g) începerea executării lucrărilor numai pe baza documentației tehnico-economice aprobate și respectarea celorlalte prevederi legale tn vigoare cu privire la aceasta ;h) organizarea elaborării, pri» grupe proprii de proiectare; a documentațiilor de executare a lucrărilor de construcții-montaj pentru unele o- biecte sau părți de obiecte stabilite de acord cu beneficiarul și proiectantul. în acest scop, ministerele ți celelalte organe care au în subordine organizații, de executare vor primi și repartiza acestora indicatori de plan corespunzători.Art, 16. — Ministerele, celelalte organe centrale, și locale, unitățile în subordinea acestora, . precum și or-, ganizațiile de proiectare, răspund de utilizarea ■ cu prioritate și de extinderea elaborării și îmbunătățirea proiectelor și secțiunilor tip și refo- 

losibile, în vederea asigurării cu documentație a șantierelor, creșterii gradului de prefabricare și ieftinirii costului proiectării;Se interzice elaborarea de proiect» unicate la lucrările pentru care există proiecte ți secțiuni tip.Art. 17. — Comitetul ■ de Stat: al Planificării și Ministerul Finanțelor elaborează Ia comun avizul unic cu privire la .necesitatea, oportunitatea și eficiența economică a investițiilor ai căror indicatori telinico-economici se aprobă de Consiliul de Miniștri și răspund pentru conținutul avizului și respectarea termenului de emitere a acestuia.Art. 18. — Ministerul Finanțelor și băncile finanțatoare au următoarele îndatoriri și răspunderi ia) finanțează și creditează investițiile in cadrul prevederilor planului, al documentațiilor aprobate, Urmăresc realizarea planului de investiții, precum și respectarea destinației fondurilor alocatejb) la investițiile din competența de aprobare a ministerelor și celorlalte organe centrale, băncile finanțatoare centrale vor aviza indicatorii de eficiență economică, înainte de aprobarea acestora ;c) la investițiile din competența d« aprobare a comitetelor executive ale consiliilor populare județene ți al municipiului București, a centralelor industriale, combinatelor, întreprinderilor și altor unități economice și bugetare,1 unitățile băncilor finanțatoare avizează. înainte de aprobarea investiției, indicatorii de eficiență economică, urmărind încadrarea în indicatorii normați ți 'îmbunătățirea activității economice a unității Ia care se va executa Investiția . respectivă ;d) verifică folosirea fondurilor de investiții, legalitatea prețurilor, tarifelor, economicitatea cheltuielilor prevăzute în documentații ți realitatea cheltuielilor prezentat» spr» decontare.Băncile finanțatoare au dreptul să refuze decontarea cheltuielilor în cazurile cînd se încalcă dispozițiile legale ;e) băncile finanțatoare ți unitățile subordonate acestora răspund pentru conținutul avizului dat, de termenul de emitere al acestuia și urmăresc modul cum »e aplică măsurile stabilite In avize, In urma verificărilor făcute tn unitățile de construcții 1f) divergențele' între băncile finanțatoare și beneficiarii de investiții s» rezolvă de organele ierarhic superioare.Art. 19. — întreprinderile furnizoare de materiale pentru construcții și mpntaje răspund pentru calitatea materialelor și pentru respectarea termenelor de livrare a acestora, stabilit® în contractele încheiate cu organizațiile de construcții-montaj sau cu beneficiarii, în concordanță cu termene!» de punere în funcțiune.Art. 20. Furnizorul de ntllaje, «chipamente și instalații complexe din țară răspunde pentru calitatea ți evaluarea acestora ți pentru livrarea la termeriele contractuale stabilite în concordanță cu prevederii» din graficul de eșalonare a investiției, precum ți pentru funcționarea lor la parametrii prevăzuți în. .contract ți în paietele de sarcini. a cererea beneficiarilor, furnizori! d« utilaje vor acorda, pe bază de «on- tract, asistență tehnică.Art. 21. — Ministerul Comerțului Exterior, ministerele economice, centralele ți întreprinderile importatoare de licențe, procedee tehnologice, instalații complexe, utilaje, materiale, documentații și echipament» răspund pentru :a) contractarea acestora la termenele puse de acord cu beneficiarul, proiectantul ți constructorul investiției, astfel îneît la introducerea lucrărilor în planul anual să fie, asigurată livrarea la termene corelate cu cele prevăzute în graficele de eșalonare a investiției și cu termenele de punere 1h funcțiune |b) asigurarea livrărilor la termenele prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii externi ;c) obținerea unor prețuri, garanții ți clauze contractuale cît mai avantajoase j urmărirea respectării acestor clauze ds către furnizorii externi, precum ți recuperarea eventualelor idauneid) nivelul tehnic al utilajelor |e) organizarea recepției utilajelor pe principalele faze de fabricație ți la livrare, conform condițiilor stabilite prin contracte.Pentru îndatoririle de la literele c, d și e răspunderea este solidară cu beneficiarul investiției.Obligațiile concrete ce revin întreprinderilor de comerț exterior importatoare de instalații complexe, utilaje, echipamente, materiale și documentații ' vor fi înscrise în contracte economice încheiate cu beneficiarii de investiții respectivi.Ari. 22. — Organele centrale și locale care, pe parcursul elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru investiții emit acorduri prealabile, conform reglementărilor în vigoare, precum și organele interesate în realizarea sau exploatarea noilor capacități sau pentru care decurg sarcini și seirvituți în legătură cu realizarea investițiilor respective, răspund pentru respectarea termenului de emitere a acordurilor și de conținutul acestora și de respectarea obligațiilor ce le revin.Art. 23. — Ministerele, celelalteorgane centrale și comitetele executive ale consiliilor populare, precum și centralele industriale, combinatele, întreprinderile și celelalte unități e- condmice și bugetare care solicită o producție, o prestație sau o lucrare ia care1 renunță ulterior, total sau parțial,’ și pentru care s-au cheltuit fonduri de'investiții, răspund pentru neulilizarea capacităților ți cheltuirea fondurilor respective.De asemenea, beneficiarii de investiții care vor achiziționa din țară sau import utilaje, instalații și apa- rataje care nu sînt necesare pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care au fost . achiziționat» răspund solidar cu proiectantul pentru cheltuirea fondurilor de investiții ți valutare respective.Art. 24. — Ministerul Construcțiilor Industriale, în colaborare cu Consiliul Național al Cercetării Științifice, răspunde de coordonarea activității de cercetare în ramura construcții și asigură, prin unități proprii, cercetările în problemele care privesc întreaga ramură a construcțiilor. Ministerul Construcțiilor Industriale și Comitetul de Stat pentru Economia ți Administrația Locală, împreună cu. ministerele producătoare de materiale pentru construcții, elaborează normative și directive în vederea reducerii normelor de consum și introducerii de materiale noi, eficiente, la lucrările industriale șl respectiv locuințe și social-cultu- raie.Ministerele ți celelalt» organ» cen-
țContinuare In pag. » IV-a)



(Urmare din pag. a IlI-a)trale, care au în subordine unități de executare, răspund de organizarea și efectuarea cercetărilor aplicative în construcții specifice sectorului.Art. 25. — Beneficiarii de investiții răspund pentru organizarea în bune condiții și efectuarea la timp a recepției capacităților și obiectivelor de investiții.Art. 26. — Recepția obiectivelor de investiții privind lucrările de con- strucții-montaj, punerea în funcțiune și realizarea indicatorilor teh- nico-economici se efectuează de comisia de recepție numită de : Consiliul de Miniștri pentru investițiile ai căror indicatori sînt aprobați de Consiliul de Miniștri | de către colegiile ministerelor, comitetele executive ale consiliilor populare, consiliile de administrație ale centralelor și comitetele de direcție ale întreprinderilor, potrivit competențelor de aprobare a investiției supuse recepției. In componența comisiilor de recepție vor fi cuprinși, după caz, și oameni de știință, profesori universitari și alte cadre de specialitate.Pentru cele mai importante investiții președintele comisiei de recepție va fi adjunctul ministrului sau alte cadre cu funcții de conducere din minister.Art. 27. — Comisiile numite efectuează recepția investițiilor după cum urmează :a) recepția lucrărilor de construcții- montaj pe parcurs, la terminarea acestora și după expirarea perioadei

'Art. 1. — In Republica Socialistă România sînt interzise producerea, deținerea sau orice operație privind circulația produselor ori a substanțelor stupefiante, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin substanțe stupefiante, prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau a substanțelor stupefiante; precum și organizarea ori în- găduirea consumului acestora în locuri anumite.De asemenea sînt interzise experimentarea produselor sau a substanțelor stupefiante, administrarea a- cestora sub orice formă unei alte persoane, fără indicație medicală, precum și recoltarea ori deținerea, in scop de prelucrare, a plantelor care conțin stupefiante.Prin „producerea, deținerea sau orice operație privind circulația produselor ori a substanțelor stupefiante" se înțelege, după caz, fabricarea, extracția, condiționarea, prepararea, oferirea, punerea în vînzare, vînza- rea, cumpărarea, distribuirea și transportul sub orice formă ale acestor produse sau substanțe.Art. 2. — Lista produselor și a substanțelor stupefiante se stabilește de ministrul sănătății și se aduce la cunoștința generală prin publicare in Buletinul Oficial.Art. 3. — Activitățile prevăzute în art. 1 sînt permise, prin derogare de la prevederile acelui articol, numai în scop uman sau veterinar, științific și industrial, pe baza autorizației eliberate de Ministerul Sănătății.Modul de eliberare a autorizației 
se va stabili prin instrucțiuni emise de ministrul sănătății.Art. 4. — Pentru fabricarea și condiționarea de produse și substanțe stupefiante, în afară de autorizația eliberată de Ministerul Sănătății, este obligatorie și înregistrarea la organele miliției competente din punct de vedere teritorial.Art. 5. — întreprinderile producătoare pot livra produse și substanțe stupefiante fabricilor, depozitelor de medicamente și întreprinderilor pentru comerțul exterior, autorizate în acest scop de Ministerul Sănătății.Produsele și substanțele stupefian
te, din import, se livrează de către întreprinderile importatoare numai unităților autorizate de Ministerul Sănătății să primească asemenea produse din import.Includerea în planul de import și în planul de export a produselor și substanțelor stupefiante se face cu acordul Ministerului Sănătății. Importul și exportul se efectuează în baza autorizațiilor de import și export eliberate de Ministerul Comerțului Exterior. Beneficiarii importurilor și furnizorii pentru export vor obține, înainte de a depune fișele tehnice de import sau de a oferi produse la export, autorizația necesară de la Ministerul Sănătății.Art. 6. — Ministerele și celelalte organe și organizații centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în subordinea cărora se află unități care desfășoară activități 
cu produse sau substanțe stupefiante,

'Articol unic. — Se prelungește, a- plicarea Legii nr. 22/1967 privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei na

de garanție, urmărind respectarea condițiilor prevăzute în documentația aprobată și prescripțiile tehnice jb) recepția punerii în funcțiune a capacităților de producție la terminarea probelor tehnologice, verifi- cînd existența condițiilor pentru exploatarea normală la întreaga capacitate a instalațiilor și utilajelor, astfel încît să se asigure calitatea produselor conform proiectului, ceilalți indicatori aprobați, precum și alte condiții prevăzute prin actele normative în vigoare ;c) recepția definitivă a obiectivului de investiții după realizarea parametrilor aprobați.Procesul-verbal de recepție definitivă va fi supus aprobării acelorași organe care au aprobat constituirea comisiilor de recepție.Comisiile de recepție răspund pentru efectuarea în termen a recepției și de calitatea acesteia.Art. 28. — Conducătorii ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, precum și conducătorii unităților în subordinea acestora vor stabili — potrivit competențelor pe care le au — îndatoririle concrete ale colectivelor și persoanelor care concură la realizarea fiecărui obiectiv de investiții, precum și termenele de îndeplinire a acestora.De realizarea obiectivelor de Importanță deosebită vor răspunde nemijlocit miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale și locale, titulare de investiții sau adjuncții acestora.

sînt obligate să comunice periodic Ministerului Sănătății date privind intrările, consumurile și stocurile produselor și substanțelor stupefiante, precum și cantitățile de plante care conțin stupefiante și care fac obiectul activității acelor unități.Art. 7. — Produsele și substanțele stupefiante pot fi folosite în scop medical numai pe baza prescripțiilor medicilor umani sau, după caz, ale medicilor veterinari.Prescrierea se face pe formulare speciale, cu timbru sec, sau în condici de prescripții medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii produselor și substanțelor stupefiante în cadrul unităților sanitare umane sau veterinare.Sînt exceptate de la prevederile prezentului articol produsele și substanțele stupefiante a căror listă se va stabili de ministrul sănătății și se va aduce la cunoștința generală prin publicare în Buletinul Oficial.Art. 8. — Direcțiile sanitare județene sau, după caz, Direcția sanitară a municipiului București pot elibera bolnavilor sau delegaților acestora autorizații pentru obținerea cantităților de produse sau substanțe stupefiante necesare tratamentelor îndelungate.Art. 9. — Organele și organizațiile care desfășoară activități cu produse sau substanțe stupefiante vor păstra o evidență zilnică a mișcării acestora.Art. 10. — Personalul medico-sani- tar uman sau veterinar și orice alte persoane care prin specificul activității lor trebuie să manipuleze stupefiante și care cunosc cazuri de toxicomanie prin stupefiante au obligația de a sesiza, de îndată, direcțiile sanitare județene sau a municipiului București, în vederea luării măsurilor legale.Art. 11. — Personalul medico-sani- tar uman sau veterinar și orice alte persoane care prin specificul activității lor trebuie să manipuleze produse sau substanțe stupefiante și care s-au dovedit a fi toxicomani prin stupefiante nu pot prescrie sau manipula astfel de produse.Art. 12. — Stabilirea cazurilor de toxicomanie prin stupefiante se va face de către organele sanitare, cu procedura prevăzută de instrucțiunile ministrului sănătății.Organele sanitare care au stabilit asemenea cazuri au obligația de a sesiza, de îndată, organele de urmărire penală.Art. 13. -- Cantitățile de produse sau substanțe stupefiante obținute în condițiile prevederilor art. 8, rămase neconsumate de la bolnavii decedați, vor fi restituite, în termen de 10 zile de la data decesului, unităților de unde au fost ridicate, de către cei care locuiau împreună cu cel decedat.Medicul care prescrie sau farmacistul care eliberează produse sau substanțe stupefiante este obligat să încunoștințeze pe cei care primesc asemenea prescripții medicale și pe cei care ridică produsele respective cu privire la obligația de restituire 
a cantităților neconsumate.

ționale pînă la 31 decembrie 1970, dată pînă la care se vor prezenta Marii Adunări Naționale proiectele 

prevăzute în prezenta lege atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală a salariaților din cauza cărora s-a produs prejudiciul. în cazul cînd fapta atrage răspunderea penală, sînt aplicabile, după caz, prevederile art. 248 sau 249 din codul penal, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.Art. 30. — Cînd prin încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezenta lege s-a produs o tulburare însemnată a bunului mers al unei organizații din cele prevăzute în art. 145 din codul penal, acțiunea penală se pune în mișcare la sesizarea organului sau organizației în care s-a produs această tulburare.Art. 31. — Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili faptele care constituie contravenții la prevederile prezentei legi, precum și sancțiunile corespunzătoare.Art. 32. — în vederea creșterii eficienței investițiilor, reducerii costului acestora, realizării de indicatori tehnico-economici superiori celor a- probați, scurtării termenelor de realizare a lor și de punere în funcțiune a investițiilor, prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri se vor stabili condițiile și criteriile de stimulare și cointeresare a factorilor care concură la realizarea investițiilor.Art. 33. — Consiliul de Miniștri va lua măsurile necesare ca în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, actele normative în vigoare în domeniul investițiilor și construcțiilor să fie puse în concordanță cu prevederile acestei legi.

Art. 14. — Ministerul Sănătății Îndrumă, coordonează și controlează întreaga activitate cu stupefiante.Controlul respectării dispozițiilor legale privitoare la activitatea cu stupefiante se efectuează și de către organele de specialitate ale direcțiilor sanitare județene și a municipiului București, precum și de către organele Ministerului Afacerilor Interne.în unitățile în care se desfășoară activități cu produse sau substanțe stupefiante, organele Ministerului A- facerilor Interne vor efectua controlul însoțite de un specialist — medic, farmacist, toxicolog — din partea ministerelor, celorlalte organe și organizații centrale sau din partea comitetelor executive ale consiliilor populare județene ori al municipiului București, în subordinea cărora se află unitățile respective.în unitățile Ministerului Forțelor Armate, ale Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, controlul se execută de către specialiști ai acestor organe.Art. 15. — La punctele de trecere a frontierei de stat — aeriene, navale, rutiere și feroviare — controlul aplicării regimului legal stabilit pentru activitatea cu stupefiante se face de către organele Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu organele Ministerului Comerțului Exterior și cu cele ale Ministerului Forțelor Armate. în caz de necesitate, controlul se poate face și de specialiști ai Ministerului Sănătății sau ai altor organe, delegați în acest scop.Art. 16. — Organele de control autorizate sau, după caz, organele de urmărire penală vor ridica, în vederea confiscării, produsele și substanțele stupefiante deținute fără drept.Acestea vor fi depuse în custodie Ia farmacia cea mai apropiată de locul unde se efectuează urmărirea penală.Art. 17. — Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. 1 se pedepsește potrivit dispozițiilor art. 312 din codul penal.Constituie infracțiune și se pedepsește cu pedeapsa prevăzută în art. 312 din codul penal nerespectarea dispozițiilor art. 1 alin. 2.Art. 18. — Organele și organizațiile de stat ori obștești, precum și persoanele fizice, care desfășoară activități cu produse sau substanțe stupefiante, de natura celor prevăzute la art. 1, sînt obligate ca, in termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să ceară autorizația menționată la art. 3.Art. 19. — Ministrul sănătății va emite instrucțiuni cu privire la producerea, deținerea, circulația și utilizarea produselor și substanțelor stupefiante.Art. 20 — Prezenta lege intră In vigoare după 60 de zile de la publicare.Pe aceeași dată se abrogă Decretul nr. 227/1950 pentru reglementarea întrebuințării stupefiantelor, Ho- tărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1178/1954 privind comunicarea unor date în legătură cu importul, folosirea și difuzarea stupefiantelor, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

de legi necesare perfecționării în continuare a conducerii și planificării economiei naționale.

ECONOMICE
Tovarăși deputați și deputate,Proiectul de lege pe care am însărcinarea să vi-1 prezint, în numele Consiliului de Miniștri, are drept o- biectiv perfecționarea relațiilor contractuale dintre organizațiile socialiste Elaborarea lui este o retlectare a preocupărilor partidului și statului nostru pentru a asigura forme și metode de organizare, conducere și planificare în concordantă cu nivelul a- tins în dezvoltarea economiei noastre socialiste, cu cerințele ridicării eficienței întregii activități economice.Noua reglementare corespunde și ea, ca și alte măsuri adoptate sau în curs de elaborare, necesității de a a- sigura o îmbinare optimă a conducerii centralizate a economiei naționale cu o mai largă autonomie, posibilitate de inițiativă și răspundere a ministerelor, consiliilor populare, cen- tra'elor, întreprinderilor. Prin această reglementare, ca și prin reorganizarea ministerelor și crearea centralelor, urmărim să eliberăm conducerea centralizată a economiei naționale de elementele de centralism excesiv, să sporim premisele elaborării unor planuri reale, bine fundamentate, să apropiem adoptarea deciziei de locul executării ei, să asigurăm o cît mai largă participare a colectivelor, a specialiștilor, a oamenilor muncii la elaborarea și executarea deciziilor economice.Tovarășe și tovarăși,Actualul sistem al relațiilor contractuale dintre organizațiile socialiste funcționează pe baza unor reglementări, adoptate, în majoritatea lor, cu aproape două decenii în urmă. El nu mai poate corespunde nevoilor unei economii al cărei aparat de producție a cunoscut o considerabilă amplificare și diversificare, cerințelor unei gestiuni moderne, subordonate țelului sporirii continue a eficienței întregii activități economice.în contracte își găsesc concretizarea sute și sute de mii de momente de aprovizionare și desfacere decur- gînd din legăturile strînse care unesc ramurile și unitățile economice pe baza diviziunii sociale a muncii. Sincronizarea acestor momente în ceea ce privește sortimentele, cantitatea, calitatea și termenele de livrare presupune ca o condiție indispensabilă activitatea plină de inițiativă și, de răspundere a delor direct interesați Or, este cunoscut că, potrivit reglementărilor în vigoare, contractele sînt nu rezultatul unui dialog temeinic și fructuos între beneficiar și furnizor, ci mai curînd oglindirea mecanică a unor decizii stabilite de la centru. în mod inevitabil, acestea nu pot să țină seama cu exactitate nici de posibilitățile de producție ale furnizorilor și nici de cerințele concrete ale beneficiarilor. Slaba participare a părților la elaborarea prevederilor contractuale, îngrădirea inițiativei organizațiilor socialiste prin numeroase dispoziții, instrucțiuni și circulare, ca și caracterul mai mult simbolic al sancțiunilor prevăzute pentru încălcarea angajamentelor a- sumate, au transformat încheierea contractelor într-un act formal, fără putere de a influența întărirea disciplinei de plan și realizarea sarcinilor.în condițiile menținerii unor fenomene de centralism excesiv, deficiențele sistemului relațiilor contractuale au înlesnit tendințele unor întreprinderi de a produce fără desfacere asigurată, ca și apariția unor perturbări în îndeplinirea planului de producție, de investiții și a sarcinilor de export, ca urmare a neîndepli- nirii obligațiilor contractuale de către anumiți furnizori. Astfel, la începutul acestei luni, numărul contractelor neonorate se ridica la circa 20 000, iar valoarea producției implicate — la circa 6 miliarde lei. Faptul că, pe global și pe diferite unități, planul de producție se îndeplinește și se depășește nu compensează pierderile care rezultă — prin reacție în lanț — pentru întreaga economie națională. O imagine a acestor pierderi o poate da, de pildă, faptul că în primele 9 luni ale anului curent în întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini s-au irosit, din cauza lipsei de materiale, peste 500 mii ore- mașină. De asemenea, minusuri de producție cu o valoare incomparabil mai mare decît cea a unor contracte neonorate, au rezultat din punerea cu intîrziere în funcțiune a unor o- biective.în același timp, este evidentă legătura nemijlocită care există între caracterul formal al actualului sistem contractual și insuficienta preocupare a unităților de producție . pentru încărcarea integrală a capacităților, reducerea consumurilor specifice și justa dimensionare a stocurilor. în loc să se preocupe de obținerea de comenzi, de găsirea de posibilități de cooperare, unitățile de producție își irosesc energia pentru a obține decizii și repartiții. De asemenea, insuficienta certitudine în ceea ce privește aprovizionarea tehnică materială stă la baza tendinței de supraasigurare și, pornind de aici, de dimensionare nerațională a stocurilor și de folosire nerațională a materiilor prime.Iată, tovarăși, numai cîteva din motivele pentru care, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în concluziile la recenta plenară a Comitetului Central, perfecționarea relațiilor contractuale nu se putea limita la unele amendamente nesemnificative ale reglementărilor legale în vigoare.Era necesară, și acest lucru este făcut de proiectul de lege care vă este supus spre dezbatere și aprobare, o abordare principial nouă, care să asigure transformarea contractului într-o pîrghie puternică a unei aprovizionări tehnico-materiale normale, într-un mijloc de întărire a disciplinei în îndeplinirea planului și a tuturor angajamentelor asumate. \Această întărire a rolului contractului rezultă din prevederile referitoare la raportul dintre plan și contract, la modalitățile de încheiere, la 

forma și conținutul contractelor, la sancțiunile prevăzute în cazul neres- pectării lor.Locul contractului în sistemul de conducere planificată a economiei naționale este definit în spiritul programului de perfecționare a vieții economice, elaborat de Conferința Națională a partidului. După cum este cunoscut, Conferința Națională a subliniat necesitatea ca, în munca de planificare, accentul principal să cadă pe unitățile economice, pe activitatea de elaborare a propunerilor de plan de către întreprinderi și centrale, nucleele de bază ale economiei naționale, care cunosc cel mai bine potențialul și rezervele de care dispun, posibilitățile de creștere în ritm susținut a producției de bunuri ma
Expunere prezentată de tovarășul 
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teriale. De asemenea, s-a arătat că elaborarea planurilor trebuie să se facă de jos în sus, asigurîndu-se îmbinarea strînsă a studiilor și propunerilor unităților economice CU a- celea ale organelor centrale de conducere care au viziunea de ansamblu 
a economiei naționale.Pornind de la această concepție, proiectul de lege definește contractul economic ca un instrument de planificare. El servește la fundamentarea planurilor anuale pe baza prevederilor cuprinse în planul cincinal, și, totodată, la reglementarea în detaliu a schimbului de activități între organizațiile socialiste în vederea îndeplinirii integrale a obligațiilor decurgînd din planul de dezvoltare, a economiei naționale. Conducerea pe bază de plan rămîne caracteristica fundamentală, determinantă a dezvoltării economiei noastre socialiste. în același timp, noua reglementare deplasează în centrale și întreprinderi importante atribuții și răspunderi in scopul de a se crea condiții cît mai bune pentru ca întreaga activitate de producție să se desfășoare în strînsă legătură cu nevoile economiei naționale, asigurîndu-se realizarea cantitativă, calitativă și la termenele stabilite a sarcinilor de producție, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost.O trăsătură esențială a noilor reglementări, aflate în dezbatere, o constituie faptul că nu un organ administrativ superior, ci părțile contractante sînt acelea care stabilesc ce anume trebuie să cuprindă contractul. Acesta nu mai reprezintă transcrierea, negociată formal prin corespondență, a unor sarcini primite „de sus“, ci rezultatul unor negocieri reaie și temeinice între furnizor și beneficiar pe toate, dar absolut toate, problemele decurgînd din obiectul tranzacției — condiții e de calitate, adaptările și îmbunătățirile constructive și tehnologice ce trebuie să fie aduse produselor, modalitățile de efectuare a recepției, formele de asistență tehnică, regimul de garanție, calitatea și termenele de livrare șj altele; Accentul pus pe discuțiile directe în perioada precon- tractuală va duce la înscrierea în contracte a unor prevederi care să satisfacă 'ntr-o măsură mult mai mare atît pe beneficiar, cît și pe producător și va elimina acel dialog steril și interminabil care în multe cazuri se desfășoară între părți în faza executării contractelor.Potrivit proiectului de lege, contractele trebuie să canalizeze activitatea organizațiilor socialiste în direcția îndeplinirii sarcinilor prevăzute în planul de stat și, în același timp, să asigure folosirea maximă' a capacităților de producție, precum și dimensionarea necesarului de materii prime și materiale în raport cu normative și norme de tonsum fundamentate din punct de vedere teh- nico-economic. Astfel, organizațiile socialiste sînt obligate ca, la încheierea contractului să acorde prioritate comenzilor care asigură îndeplinirea sarcinilor din planul anual. Ele trebuie să-și asigure comenzile necesare și să pună în fabricație numai produse care au asigurată desfacerea prin contracte economice. (Continuare în pag. a V-a)

In timpul votârii

Aceste prevederi vor stimula preocupările în ceea ce privește gospodărirea cît mai rațională a fondurilor de producție și vor permite concretizarea, sarcinilor de plan în așa fel, încît să existe o mai bună concordanță între producție și nevoile economiei naționale. Aplicarea lor va contribui la schimbarea viziunii înguste a unor conducători de unități, care se interesau numai de realizarea cantitativă a sarcinilor de plan și nu și de desfacerea producției lor. Este un adevăr ce nu are nevoie de demonstrație că producția nu poate să fie un scop In sine. Ea reprezintă un spor real de avuție și de venit numai atunci cînd corespunde unor nevoi determinate,

cînd își realizează practic utilitatea socială.O deosebită însemnătate au stipulațiile proiectului de lege In ceea ce privește perioada încheierii contractelor. Astfel, pentru materiile prime de bază, precum șl pentru mijloacele de muncă a căror fabricație necesită o mai înde ungată pregătire tehnică și organizatorică, contractele se încheie cu minimum 6 luni înainte de începerea perioadei de plan. Prin această prevedere se urmărește să se asigure timpul necesar pregătirilor în vederea realizării sarcinilor de plan și, de asemenea, să se înlăture unele din cauzele care duc la repartizarea inegală a sarcinilor de producție pe trimestre și la supraîncărcarea ultimei perioade a anului.Stabilirea formelor de contracte, a duratei lor, ține seama de particularitățile proceselor de producție în diferite ramuri, de cerințele specifice ale aprovizionării tehnico-materiale, de nevoile pieței. Astfel contractele economice pot fi de lungă durată, anuale sau pentru perioade mai scurte, potrivit cu acordul părților și prevederile planului de stat.Faptul că la produsele pentru care s-au format relații de continuitate între furnizori și beneficiari, precum și la cele cu ciclu lung de fabricație se vor încheia contracte economice de lungă durată, va contribui la îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale și, totodată, la extinderea premiselor pentru ca unitățile de producție să aibă o viziune mai conoretă asupra sarcinilor și problemelor dezvoltării viitoare. Beneficiarul va avea astfel mai multă certitudine în ceea ce privește continuitatea aprovizionării, iar furnizorul va dobîndi importante elemente în plus față de sarcinile planului cincinal, de natură să-i asigure o mai largă perspectivă In întreaga activitate.în cazul produselor complexe ce se realizează de mai multe organizații socialiste se Încheie contracte nu numai între beneficiari și furnizorul principal, ci și contracte de cooperare între acesta din urmă și fiecare din organizațiile colaboratoare. A- ceasta sporește răspunderea furnizorului și subfurnizorilor pentru realizarea produsului principal.Potrivit noii reglementări, care vă este supusă spre dezbatere, contractele vor avea un conținut mult mai concret decît în prezent. Ele vor trebui să prevadă obligații foarte precise atît pentru furnizor, cît și pentru beneficiar, ceea ce va contribui Ia o sporire considerabilă a exigenței în desfășurarea întregii activități de producție.Contractele economice sînt concepute în proiectul de lege ca un factor menit să introducă mai multă ordine și stabilitate în desfășurarea vieții economice. Tocmai de aceea modificarea sau denunțarea lor este admisă numai cu acordul celeilalte părți și cu condiția suportării consecințelor de către partea care are inițiativă în această privință. Aceste prevederi sînt îndreptate împotriva tendințelor de a gîndi în mare, de a adopta soluții provizorii, care urmează să fie precizate pe parcurs, de a nu gîndi pînă Ia capăt toate aspectele unei probleme, înainte de 

a trece la rezolvarea el. înlăturarea hotărîtă a acestei tendințe este o condiție indispensabilă pentru ridicarea eficienței activității atît la nivelul unităților, cît și la nivelul întregii economii naționale.Unul din obiectivele urmărite de noua reglementare este întărirea preocupărilor organizațiilor socialiste pentru ridicarea calității produselor. Proiectul de lege stabilește nu numai că livrarea produselor se efectuează exclusiv pe bază de recepție, dar creează și posibilitatea ca beneficiarul să efectueze controale de calitate chiar și pe faza de execuție. Se întărește răspunderea furnizorului pentru calitatea produselor în perioada de garanție. De asemenea, legea o- bligă pe beneficiar la o sporire a exigenței întrucit, In cazul în care el acceptă produse cara nu corespund calității specificate, răspunderea trece și asupra lui. A- ceasta va contribui la înlăturarea îngăduinței reciproce care se manifestă In prezent Intre furnizori și beneficiari, In dauna Intereselor economiei naționaleO subliniere specială merită articolele din proiectul de lege care se referă Ia regimul răspunderii în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale. Este clar că fără sancțiuni pe măsura daunelor pricinuite celeilalte părți, orice contract va fi lipsit de forța de înrîurire în sensul executării lui.Astăzi un furnizor poate lăsa deliberat la o parte un contract, reali- ztnd alte sarcini, mai ușor de executat. Pe viitor în calea unor asemenea decizii arbitrare vor exista obstacole serioase, întrucît neîndeplinirea obligațiilor privind executarea contractului sau executarea lor necorespunzătoare va atrage după sine atît plata de penalități, cît și plata de despăgubiri, în cazul în care penalitățile nu acoperă în întregime prejudiciul cauzat. La rîndul său, prejudiciul este definit nu numai prin paguba efectiv suferită, ci și prin beneficiul nerealizat. O asemenea prevedere obligă pe furnizor să trateze fără discriminare toate obligațiile sale contractuale. Faptul binecunoscut că deseori ceea ce pentru furnizor poate apărea ca o sarcină minoră, pentru beneficiar poate fi o condiție a îndeplinirii planului la produse deosebit de importante din punct de vedere al economiei naționale face de prisos orice argumentare suplimentară în această privință.Proiectul de lege prevede, de asemenea, răspunderea materială, disciplinată și penală a angajaților organizațiilor socialiste care încalc^disciplina contractuală. Aceasta >>a stimula creșterea spiritului de exigență și de autoexigență a cadrelor economice, preocuparea lor pentru desfășurarea ireproșabilă a activității în sectoarele în care lucrează.Iată, tovarăși, prezentate pe scurt, cîteva din caracteristicile esențiale ale reglementării relațiilor contractuale, potrivit proiectului de lege supus dezbaterii. Este limpede că organizațiilor socialiste, care vor fi confruntate într-un mod mai direct cu cerințele economiei naționale, Ii se pun probleme noi, de o deosebită complexitate. Devine necesar ca deciziile să fie adoptate ți- nînd seama de un număr mai mare de factori, ca ele să aibă o funda-, mentare economică mai solidă, ca organizarea producției, a muncii, selecționarea și promovarea cadrelor să fie mai consecvent așezate pe criterii de raționalitate științifică. Toate acestea presupun ca însăși activitatea de conducere a organizațiilor socialiste să fie ridicată Ia un nivel superior.Dispunem In prezent de numeroase cadre tehnice și economice bine pregătite profesional, dinamice și înzestrate cu o bogată experiență. Ne exprimăm convingerea deplină că, îndrumate de ministere șl cu sprijinul organelor județene de partid, conducerile întreprinderilor și centralelor 
se vor situa cu onoare la înălțimea sarcinilor care decurg din noua reglementare a relațiilor contractuale.
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Stimați tovarăși,Așa cum rezultă din proiectul supus dezbaterii, prezenta lege intră în vigoare Ia 1 martie 1970 și se a- plică contractelor ce se vor încheia după această dată. Aceasta înseamnă că efectele ei se vor simți din plin în 1971, primul an al cincinalului.înainte de a mă referi la unele dintre măsurile care se impun a fi luate în legătură cu asigurarea condițiilor aplicării eficiente a noilor reglementări aș dori să subliniez că în continuare trebuie acordată atenția cuvenită îndeplinirii ,sarcinilor pe anul 1970. Un important volum din producția acestui an încă nu este a- coperit cu contracte. Ministerele, centralele, întreprinderile vor trebui să asigure încheierea acestor contracte în termenul cel mai scurt. O- biectul unei preocupări deosebite trebuie să-l constituie încheierea și executarea contractelor care se referă la producția pentru export și la cea pentru fondul pieței.Potrivit sarcinilor stabilite de conducerea partidului și statului, planul cincinal pe perioada 1971—1975 urmează să fie elaborat în viitoarele 4—5 luni. O dată cu aceasta vor fi elaborate sarcinile de plan pe 1971. Sînt, de asemenea, cunoscute sarcinile decurgînd din lucrările în continuare care depășesc limitele actualului cincinal. Aceasta va crea baza necesară pentru ca organizațiile . socialiste să-și încheie contractele în termenele prevăzute și să tacă pregătirile necesare în vederea realizării lor.în activitatea pentru asigurarea condițiilor cerute de aplicarea legii contractelor economice, ministerele se vor călăuzi de sarcinile stabilite de conducerea partidului cu prilejul analizării planului de stat pe anul 1970.Ministerele, celelalte organe economice centrale, consiliile populare și centralele industriale vor trebui să precizeze sarcinile de producție care

îngăduiți-mi, stimate tovarășe deputate și tovarăși deputați. să prezint, din împuternicirea Consiliului de Miniștri, proiectul de lege privind organizarea, planificarea și e- xecuția investițiilor.Prin prevederile sale, proiectul de lege supus dezbaterii Marii Adunări Naționale se înscrie în ansamblul de măsuri pe care le ia partidul nostru pentru îndeplinirea hotărîrilor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea Așa cum sublinia secretarul genera! al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R., „o importanță fundamentală are stabilirea celor mai corespunzătoare forme organizatorice și metode de lucru, care să țină seama de cerințele fiecărei etapt prin care trece societatea noastră, de problemele arzătoare ridicate de viață".Proiectul de lege ce se prezintă are în vedere traducerea în viață a acestor indicații, cît și a celor date pe parcursul elaborării lui de către conducerea partidului. El concentrează atenția a- supra fundamentării, pregătirii, execuției și recepției investițiilor și creează cadrul corespunzător pentru a deplasa centrul de greutate al activității din acest domeniu spre unitățile de bază ale economiei naționale.Stabilirea clară a sarcinilor și răspunderilor ce revin fiecărui organ, la toată nivelele economiei — întreprinderi, centrale, comitete executive ale consiliilor populare, ministere, organe de sinteză, inclusiv Consiliul de Miniștri — în problema investițiilor, constituie de altfel unu] din obiectivele esențiale ale acestei legi.Adoptarea unor măsuri ferme care să pună ordine în întreaga activitate de pregătire și execuție a investițiilor, precizarea sarcinilor și răspunderilor pentru toți factorii angajați în procesul de realizare a noilor u- nități și pentru toate etapele acestui proces - de la fundamentarea economică a obiectivelor pînă Ia recepția finală a acestora — sînt determinate de amploarea programului național de investiții și de necesitatea de a lichida deficiențele care întîrzie îndeplinirea acestui program și diminuează eficiența întregii dezvoltări.Proporțiile și structura dezvoltării 

revin fiecărei unități din planul cincinal viitor și din planul pe 1971, să clarifice problemele legate de perfecționarea tehnologiilor de fabricație și reproiectarea unor produse, precum și de stabilirea surselor de aprovizionare șl a beneficiarilor producției.Este necesar ca ministerele, centralele și întreprinderile să asigure lichidarea locurilor înguste, ridicarea coeficientului de schimburi, să rezolve problemele tehnice și organizatorice de care depinde ridicarea gradului de utilizare a tuturor mașinilor și utilajelor, folosirea integrală a capacităților de producție în fiecare unitate. O atenție deosebită va trebui să se acorde îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale, revizuirii normelor de consum și dimensionării judicioase a stocurilor, avîndu-se în vedere utilizarea cît mai rațională a resurselor materiale și accelerarea vitezei de rotație a fondurilor.Toate acestea vor crea premise pentru ca în contractele ce se vor încheia să se reflecte cît mai exact nevoile economiei naționale, să se asigure continuitatea aprovizionării tehnico-materiale și certitudinea desfacerii întregii producții, îndeplinirea ritmică a planului și sporirea eficienței întregii activități economice.în vederea asigurării realizării în bune condiții a programului de investiții pe anul 1971, titularii de investiții vor trebui să elaboreze încă din prima jumătate a anului viitor studiile tehnico-economice și documentațiile tehnice pentru noile o- biective, astfel îneît utilajele și instalațiile necesare să poată fi contractate în termenele și condițiile stabilite prin lege, iar livrarea lor să se facă în concordanță cu termenele de punere în funcțiune De asemenea. pînă la sfîrșitul anului 1970 vor trebui să fie clarificate toate problemele legate de obiectivele industriale a căror construcție urmează să înceapă în cincinal, astfel îneît să se poată trece la încheierea contractelor interne, pregătirea executării lor și să existe baza pentru desfășurarea operațiilor de contractare în exte

industriale, marile proiecte de modernizare a agriculturii și transporturilor. programul de construcții so- cial-culturale și de locuințe în cincinalul următor necesită un efort financiar și material fără precedent în istoria economică a țârii. în perioada 1971—1975 alocăm în cadrul programului de investiții trei sferturi din fondurile investite în cele două decenii anterioare.Un program de asemenea dimensiuni implică o rată înaltă a acumulării și pretinde, ca o condiție esențială pentru înfăptuirea lui, accelerarea ritmului actual de transformare a investițiilor în fonduri fixe și creșterea substanțială a eficienței lor e- conomice Proiectul de lege pornește de la premisa că această condiție poate fi asigurată în primul rînd în faza de pregătire a investițiilor de aceea prevede că nici o investi
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ție nu poate fi Introdusă în plan fără o temeinică fundamentare prealabilă a necesității și eficienței economice.în această perioadă trebuie să fie analizate nevoile reale ale economiei, modul de folosire a capacităților e- xistente. posibilitățile de desfacere și competitivitatea produselor pe piețele externe Fundamentarea obiectivelor trebuie să țină seama de evoluția tehnicii și științei, să se bazeze pe prognoze în domeniul consumului și al comerțului exterior, să aibă deci în vedere dinamismul care caracterizează economia modernă.în concepția prezentei legi, răspunderea principală a factorilor angajați în planificarea și proiectarea investițiilor pornește tocmai de la a- ceastă apreciere în perspectivă a progresului tehnic și a celorlalți factori determinanți pentru dezvoltarea economică, din obligația de a avea în vedere modificările previzibile în tehnică și tehnologie. în structura consumului și în diviziunea internațională a muncii și este firesc să fie așa. deoarece obiectivele de investiții, o dată construite, devin elemente ireversibile ale strategiei noastre economice de perspectivă.

rior și pentru încheierea de acorduri de cooperare.Punînd în aplicare recentele măsuri privind perfecționarea activității de comerț exterior. întreprinderile, unitățile cu statut de centrală, ministerele și întreprinderile de comerț exterior trebuie să asigure contractarea din timp și livrarea la termen a produselor prevăzute a fi aduse din import, să obțină contracte și comenzi pentru produsele destinate exportului, să încheie contracte de lungă durată, să asigure îndeplinirea exemplară a sarcinilor de import și export pe anii 1970 și 1971.O condiție esențială pentru ca noua reglementare să poată determina o cotitură în ceea ce privește rolul contractelor economice este ca ministerele. centralele, întreprinderile să asigure urmărirea operativă și eficientă a îndeplinirii exemolare a tuturor obligațiilor contractuale.Tovarăși deputați și deputate,Noua reglementare a contractelor economice se încadrează armonios în concepția despre perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei naționale elaborată de Conferința Națională a P.C.R. și de Congresul al X-lea al partidului.împreună cu celelalte măsuri deja aplicate și cu cele referitoare la perfecționarea planificării, a sistemului de finanțare și creditare, de aprovizionare tehnică-materială, la repartizarea beneficiilor — care vor fi definitivate și aplicate In cursul anului viitor, ea va contribui Ia o mai mare adaptare a mecanismului nostru economic la cerințele unei producții moderne, axate pe progresul tehnic șî pe o gestiune rațională a resurselor materiale și de muncă de care dispunem, la sporirea eficienței conducerii unitare pe bază de plan a economiei naționale, la dezvoltarea democrației socialiste.Adoptînd acest proiect de lege. Marea Adunare Națională asigură încă o premisă pentru ca țara noastră să avanseze în continuare pe drumul dezvoltării impetuoase a forțelor de producție, pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

Importanța pe care o acordă legea pregătirii investițiilor este deplin justificată de faptul că fundamentarea insuficientă a necesității și oportunității. dimensionarea nerealistă a unor obiective de investiții au dus de multe uri la crearea nejustificată de capacități,, peste cele cerute de nevoile consumului intern și de posibilitățile de exportAm construit, bunăoară, pentru tuburile de beton, în cadrul programului de irigații, o capacitate anuală de 360 km. cu 50 la sută mai mare de- cît s-a dovedit apoi a fi necesar Am investit 52 milioane Iei în construcția a două fabrici de amendamente de calcar și circa 70 milioane lei în producția de ape amoniacale. pentru a renunța ulterior la ele. Prevederile înscrise în prezentul proiect de lege vor spori răspunderea a- tît a titularilor de investiții, cît și a organelor care a- vizează și aprobă asemenea investiții spre a face imposibilă repetarea unor asemenea situații în viitor. Nu se poate nega firește posibilitatea demodării unor produse, nici necesitatea de a moderniza și diversifica în permanență producția, dar avem obligația de a cîntărl foarte bine aceste lucruri cînd propunem introducerea in plan a unor astfel de investiții. Economia națională plătește scump orice ușurință in judecarea investițiilor și de aceea proiectul de lege prevede în astfel de situații răspunderi concrete.Măsurile ce se prevăd urmăresc să asigure evaluarea corectă a tuturor indicatorilor tehnico-economici și să ofere garanții reale că se va obține eficiența scontată Ele au o însemnătate de prim ordin pentru planificarea Investițiilor. întrucît valoarea proiectelor continuă să fie încărcată în mod artificial prin supradimensionarea spațiilor de producție, a construcțiilor anexe și administrative, prin lipsa de preocupare și o viziune departamentală asupra conceptului de cooperare în realizarea și folosirea construcțiilor și instalațiilor pe marile platforme industriale.Pentru patru unități noi în cadru) grupului de întreprinderi electrotehnice de pe platforma Pipera, situate pe terenuri alăturate și subordonate aceleiași direcții generale, s-au proiectat și executat patru clă

diri administrative separate, Iar pe platforma de la Iași s-au construit zece ateliere mecanice care lucrează cu 40—70 la sută din capacitatea lor, în loc să se fi construit cu fonduri mai puține unu] sau două ateliere care să lucreze cu întreaga capacitate. Desigur că aceste situații reflectă neajunsurile în activitatea titularilor de investiții, dar și a organelor de avizare, inclusiv Comitetul de Stat al Planificării, și a organelor care au aprobat aceste investiții. Spre a evita repetarea unor astfel de situații, legea prevede expres ca utilitățile, secțiile auxiliare și de deservire să fie realizate prin cooperare între beneficiarii de investiții din aceeași zonă pentru valorificarea eficientă și la întreaga capacitate a spațiilor construite și economisirea de fonduri de investiții,în multe cazuri, s-au adoptat soluții de amplasare a capacităților industriale care nu au ținut seama, în suficientă măsură, de distanțele de transport, de posibilitățile de aprovizionare cu materii prime și de situația centrelor de desfacere a producției.Legea urmărește să înlăture astfel de soluții și in acest scop articolul 8 stabilește clar obligația ca la alegerea amplasamentelor să se aibă în vedere asigurarea cu forță de rpun- că, distanțele optime de transport, necesitatea reducerii costului investițiilor prin folosirea utilităților din zonă.Necesitatea de a spori eficiența economică a Investițiilor ne obligă să construim uzinele noastre cu o punctualitate riguroasă, eliminînd complet cazurile de nerespectare a termenelor de punere în funcțiune șl nerealizare a parametrilor tehnico- economici proiectați Există încă, în cadru] unor uzine și combinate, dotate cu tehnică modernă, secții în care se realizează, după expirarea termenului prevăzut pentru a- tingerea parametrilor tehnico-economici pioiectați, mai puțin de jumătate din producție și din productivitatea muncii și se depășește cu mult prețul de cost prevăzute inițial. Asemenea exemple există în industria chimică, a celulozei, industria lemnului, a materialelor de construcții și altele.Se justifică astfel pe deplin prevederea, cuprinsă în proiectul de lege, ca factorii angajați în pregătirea și realizarea investițiilor să asigure alegerea unor tehnologii verificate în practica industrială, punerea în funcțiune a obiectivelor la termene planificate, atingerea într-o perioadă scurtă a întregii producții fizice și a productivității muncii, a consumurilor specifice și a costurilor de producție, a acumulărilor și a aportului valutar, cuprinse în proiecte.O contribuție importantă la fundamentarea investițiilor o va avea îmbunătățirea modului de avizare a documentațiilor tehnico-economice. Proiectul de lege introduce ca un element nou avizarea unică de'către Comitetul de. Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor a obiectivelor ai căror indicatori se aprobă de Consiliul de Miniștri. Faptul că organele de avizare vor lua contact cu problemele încă din faza de proiectare șl că această activitate se va încheia cu aprobarea studiului tehnico-eco- nomic de către colegiul ministerului respectiv va duce la scurtarea duratei de avizare și la îmbunătățirea radicală a muncii în acest domeniuDe asemenea, se prevede obligativitatea pentru băncile finanțatoare de a analiza din punct de vedere ai eficienței economice oportunitatea obiectivelor de investiții ce se aprobă de titulari. Această măsură este determinată de ponderea importantă

Din împuternicirea Consiliului de Miniștri, permiteți-mi să prezint, spre examinare, Marii Adunări Naționale, proiectul de lege privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante.Prevederile acestui proiect de lege se integrează în contextul preocupărilor conducerii de partid și destat privind îmbunătățirea ocrotirii sănătății populației din țara noastră și perfecționarea legislației.Produsele și substanțele stupefiante (morfina, dionina, codeina sau altele mai puțin cunoscute ca fiind stupefiante ca suplinul. grati- tinul), datorită proprietăților puternic calmante pe care le au. sînt utilizate singure sau asociate în terapeutica unor boli, sau — datorită proprietăților pentru înlăturarea lor calmante — , durerii, în cazulunor bolnavi cu afecțiuni severe sau incurabile.Spre deosebire însă de alte substanțe, stupefiantele folosite fără indicații și supraveghere medicală produc fenomenul de obișnuință, iar cu timpul, dependența față de drog și toxicomania Riscul apariției unor fenomene de acest fel, care duc la degradarea fizică, psihică și socială a individului, a determinat luarea unor măsuri profilactice, pe plan internațional, stipulate în convențiile din anii 1925 și 1931, precum și în protocoalele internaționale din anii 1946 și 1948, referitoare la stupefiante, protocoale la care țara noastră a
Deși controlul asupra stupefiante- aderat.

pe care o au investițiile de competența de aprobare a titularilor, ele reprezentînd în anul 1970 aproape 52 la sută din volumul total de investiții.Dimensiunile programului de investiții și importanța pe care o are realizarea lui pentru dezvoltarea economiei naționale pun cu o deosebită acuitate problema reducerii duratei de execuție a lucrărilor de construcții. De aceea, proiectul de lege prevede o serie de măsuri menite să asigure reducerea perioadelor de imobilizare a fondurilor, prin scurtarea duratei de execuție.Statisticile arată limpede că timpul în care se execută obiectivele de investiții este mult mai mare decît acel necesar în străinătate pentru lucrări similare. Durate mai mari de execuție în comparație cu timpul în care se realizează lucrări de același gen în alte țări sînt Ia noi și în industria metalurgică și chimică, ușoară și alimentară.Dacă analizăm timpul necesar execuției pe întreaga economie, față de proporțiile obiectivelor industriale din cincinalul actual și de realizările existente pe plan mondial, numai 5 la sută din clădirile construite ar fi necesitat o durată de execuție mai mare de doi ani, în loc de 14 la sută cît s-a realizat.Situația se datorează, în mare măsură, faptului că nu se asigură în prealabil o pregătire corespunzătoare a lucrărilor de investiții. De aceea, prevederile proiectului de lege urmăresc să evite lărgirea exagerată 
a frontului de lucru prin atacarea unui număr mare de obiective în a- celași timp și creează condiții pentru a pregăti din timp investițiile pe bază de grafice coordonatoare, în care să se prevadă concret sarcinile tuturor factorilor angajați în realizarea investițiilor, termenele de prospectare și contractare a utilajelor, corelarea livrărilor de utilaje din țară cu cele din import, înlătu- rînd posibilitatea începerii lucrărilor în condiții derogatorii, a realizării unor provizorate neeconomice și unor discontinuități în activitatea de construcții.Fonduri însemnate au fost imobilizate timp îndelungat pentru că am început unele lucrări fără pregătirea necesară, cu derogări, presupunînd că obiectivele vor fi date astfel în exploatare mai repede. In fapt, costul investiției a crescut, durata de execuție s-a prelungit, parametrii tehnico-economici s-au realizat cu întîrziere și de aceea în viitor trebuie să începem lucrările numai cînd investiția este bine pregătită, deoarece numai astfel se poate înfăptui punerea în funcțiune la termen și se pot crea condițiile necesare atingerii indicatorilor aprobați.Pentru asigurarea din timp a documentațiilor tehnico-economice, a căror lipsă a determinat dificultăți în desfășurarea investițiilor, se prevede o creștere însemnată a capacității de proiectare, prin trecerea treptată a elaborării proiectelor de execuție în sarcina organizațiilor de construcții-montaj, prin obligativitatea folosirii proiectelor și secțiunilor tip și extinderea utilizării proiectelor refolosibile, prin constituirea în centrale, combinate și în unele întreprinderi, pe baza transferului de cadre specializate din institutele centrale, a unor nuclee de proiectare care să elaboreze documentațiile pentru Investiții proprii. Proiectul de lege asigură continuitatea proiectării pe marile șantiere, obligînd ministerele să numească șeful de proiect și colectivul de proiectant!, care să poarte răspunderea lucrărilor de la elaborarea temei de proiectare pînă la punerea în funcțiune a capacităților și realizarea indicatorilor.

lor a fost instituit cu aproximativ 60 de ani în urmă, eforturile cooperante și succesele obținute pe plan internațional nu au putut înlătura pericolul abuzului de stupefiante și al toxicomaniei pentru sănătatea individului și a colectivității. La aceasta au concurat progresele chimiei și farmacologiei moderne, care au dus la sintetizarea de droguri noi, introduse în terapeutica specifică a unor boli, dar care prezintă servituțile 
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cunoscute sau încă nedescoperite ale substanțelor apte de a provoca toxicomania Se cunosc astăzi peste 480 substanțe și produse stupefiante, și lista lor crește.Datorită unor imperfecțiuni ale legislației actuale din țara noastră, privind stupefiantele, generate de noile situații ivite de la aprobarea lor. s-a considerat necesară elaborarea unei noi legi, care să corespundă noilor condiții interne și care să pună de acord regimul legal al stupefiantelor din țara noastră cu legislația existentă pe plan internațional. creînd astfel condițiile pentru aderarea noastră la Convenția unică asupra stupefiantelor adoptată Ia O.N.U. în anul 1961.Avînd în vedere pericolul pe care îl prezintă toxicomania, pentru in-

Proiectul de lege pune un accent deosebit pe execuția lucrărilor pe șantierele de construcții, creînd o- bligații și posibilități pentru realizarea lucrărilor de construcții-montaj In ordinea și la termenele stabilite prin graficele de execuție. In noua concepție, constructorul nu mai este un simplu executant. El va avea un rol activ și va putea participa, alături de beneficiar și proiectant, la stabilirea soluțiilor constructive, care să asigure industrializarea lucrărilor, folosirea intensivă a utilajelor de construcții și reducerea consumului de materiale.In scopul concentrării organizațiilor de construcții pe șantierele importante de investiții, legea are în vedere executarea în regie, de către centrale, combinate și întreprinderi a unor dezvoltări, modernizări și reparații capitale.O problemă fundamentală pentru eficiența programului de investiții o constituie recepția lucrărilor, deoarece în această etapă finală a procesului de transformare a investițiilor în fonduri fixe stăruie o lipsă acută de răspundere și un formalism de neîngăduit. Se preiau lucrări cu defecțiuni importante, care conduc la funcționarea necorespunzătoare a instalațiilor, la întreruperi frecvente ale producției și la întîrzieri mari în atingerea indicatorilor proiectați, adueîndu-se astfel pagube însemnate economiei naționale.Proiectul de lege introduce, în a- ceastă activitate, elemente de ordine și disciplină și stabilește atribuțiile și răspunderile ce revin comisiilor de recepție. Se statuează principiul că organul care aprobă Investiția numește comisia de recepție și aprobă recepția! Se stabilește, de asemenea, obligația de a se face recepția pe faze, cea definitivă urmînd a fi efectuată după realizarea indicatorilor aprobați.Pentru a preveni achiziționarea de utilaje cu defecte și retrimiterea lor Ia furnizori și a evita astfel greutățile, perturbațiile în lanț, implicit întîrzierea punerii în funcțiune a o- biectivelor, se prevede obligativitatea beneficiarilor de investiții de a face recepția utilajelor la furnizori, pe principalele faze de fabricație și la livrare.Tovarășe deputate și tovarăși deputați,Tin să subliniez faptul că proiectul de lege a fost elaborat cu larga consultare a unor colective de specialiști din proiectare, din organizațiile de construcții-montaj și din cadrul u- nităților beneficiare de investiții din județe și ministere.Măsurile ce vă sînt supuse spre legiferare evidențiază, o dată mai mult, consecvența și fermitatea cu care conducerea partidului și statului aplică neabătut în viață, hotărîrile Conferinței Naționale, ale Congresului al X-lea, privind perfecționarea conducerii și planificării economiei, lărgirea atribuțiilor unități-, lor de bază, creșterea răspunderii tuturor factorilor în valorificarea maximă și eficientă a potențialului economic, în scopul accelerării progresului multilateral al țării.Pe baza motivării prezentate vă rog, tovarăși deputați, să conferiți putere de lege proiectului ce v-a fost supus spre examinare. Aprobarea lui va determina un salt calitativ în activitatea de investiții, va introduce importante elemente de ordine, va face să crească răspunderea în toate verigile economiei naționale, va contribui la creșterea venitului național produs pe unitatea de fonduri fixe, la dezvoltarea forțelor de producție, la creșterea continuă a avuției naționale și a nivelului de trai al populației, țelul suprem al politicii partidului nostru.

noul pro- stu-divid și pentru societate, prin proiect de lege se stabilește că ducerea, deținerea și circulația pefiantelor, precum și folosirea lor în scop medical', științific sau industrial, se permite numai cu autorizația eliberată de Ministerul Sănătății. Produsele și substanțele stupefiante urmează să poată fi folosite, în scop medical, numai pe baza prescripțiilor medicilor, umani sau veterinari, pe formulare speciale, care să permită o evidență strictă a circulației acestor produseCu îndrumarea, coordonarea și controlul întregii activități cu stupefiante se însărcinează Ministerul Sănătății. Controlul respectării dispozițiilor legale, în acest domeniu, urmează a se face de de specialitate sanitare _ județe-către organele ale direcțiilor ____ _______ne și a municipiului București, precum și de organele Ministerului Afacerilor Interne — însoțite de un specialist — medic, farmacist sau toxicolog.Controlul aplicării regimului legal, stabilit pentru activitatea cu stupefiante. urmează a se exercita și la punctele de trecere a frontierei de stat de către organele Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu cele ale Ministerului Comerțului Exterior și cu cele ale Ministerului Forțelor ArmateAvînd în vedere că proiectul de lege răspunde atît nevoilor ocrotirii sănătății din țara noastră, cît și cooperării internaționale în domeniul regimului stupefiantelor, propun Marii Adunări Naționale adoptarea a- cestui proiect de lege.

(Urmare din pag. I)

în cadrul acestui proiect de lege supus discuției se cuprind reglementări de natură să facă din contractul economic un mijloc de satisfacere a cerințelor beneficiarilor și, totodată, de folosire a capacității integrale ds producție a celorlalte organizații socialiste contractante. -Proiectul de lege prevede, de asemenea, obligația organizațiilor socialiste contractante de a prezenta șl cunoaște felul produselor ce alcătuiesc obiectul contractului și de a se întllni, discuta și stabili, detaliat, prin acordul lor, cantitățile, condițiile de calitate, caracteristicile teh- nico-economice, modalitățile de recepție, regimul de garanții, termenele de livrare etc.Proiectul de lege subliniază importanța încheierii contractelor de lungă durată — cînd există relații de continuitate între furnizori și beneficiari sau cînd e vorba de cicluri lungi de fabricație — și reglementează putința actualizării lor de către părți, spre a le face corespunzătoare modificărilor aduse la definitivarea planurilor anuale sau cerințelor progresului tehnic.Totodată, proiectul prevede și forme de contractare mai operative, care și-au dovedit eficiența în practică, precum comanda urmată de acceptare sau comanda de executare.De asemenea, în proiectul de lege se aduc reglementări amănunțite, prin care se stabilesc organizațiile economice socialiste care au capacitatea de a încheia contracte economice, se determină atît modalitățile prealabile ce trebuie urmate în a- cest scop, inclusiv condițiile de încheiere a contractelor de cooperare, cît și sistemul de soluționare a neînțelegerilor ce se pot ivi între părți cu prilejul încheierii contractelor, precum și răspunderea lor în executarea obligațiilor. Reglementînd contractul de furnizare, proiectul dispune că, dacă legea nu prevede altfel, normele acestui proiect se vor aplica corespunzător și contractelor de executare de lucrări și celor de prestări de servicii.Comisiile menționate roagă Marea Adunare Națională să adopte proiectul de lege privitor la contractele economice în forma în care este prezentat.Trecîndu-se la dezbaterea generală a acestui proiect de lege, au luat cu- vîntul deputății : Constantin Cîrțînă, prim-secretar al Comitetului județean Brasov al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, Dorina Ceguș, ingineră la uzina textilă „Moldova" din Botoșani, Iosif Opriș, adjunct al ministrului industriei construcțiilor da mașini, Tudor Drăganu, profesor universitar la Facultatea de drept din Cluj, și Vasile Daju, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Timiș.Proiectul de lege a fost dezbătut apoi pe articole și supus votului deputaților. Marea Adunare Națională a adoptat, prin vot secret cu bile. Legea contractelor economice.
Luînd cuvîntul, deputatul Con

stantin Cfrțînă a subliniat că, în ultimul timp, s-a trecut cu mai multă fermitate la traducerea în practică a măsurilor cerute de perfecționarea conducerii economiei naționale. Parte integrantă a acestui ansamblu de măsuri, proiectul de lege privind contractele economice va pune de acord cerințele actuale și de perspectivă a'e producției industriale cu reglementările necesare în relațiile dintre organizațiile economice, în sistemul de aprovizionare tehnico-materială.în ultima vreme, în absența unor reglementări optime, au apărut practici dăunătoare în încheierea și onorarea contractelor, și-au făcut loc arbitrariul, indisciplina și chiar pe alocuri relațiile nepotrivite, trans- formînd în ultimă instanță acest instrument economic într-un angajament formal. Este, deci, cît se poate de binevenită înlăturarea acestui sistem defectuos.Apreciem ca fiind deplin întemeiate obligațiile stabilite în proiect privitoare la încheierea contractelor economice cu pînă la 6 luni înainte de începerea perioadei de plan. Pentru aplicarea prevederii respective trebuie să existe însă un sprijin direct din partea ministerelor și a celorlalte organisme economice pentru cunoașterea din vreme a sarcinilor de plan și nominalizarea producției.Pentru a putea asigura valorificarea deplină a noii legi, se impun în viitorul apropiat și unele corelări ale capacităților de producție, îndeosebi la întreprinderile care realizează produse complexe și ai căror colaboratori au subordonări diferite.După părerea noastră, ar fi necesar ca la contractarea utilajelor tehnologice și a instalațiilor complexe să se precizeze nu numai obligațiile ce revin furnizorilor de produse finite, dar și ale subfurnizorilor, respectiv ale întreprinderilor colaboratoare.îmi manifest acordul șl în legătură cu prevederile viitoarei legi pentru penalizarea celor care nu execută sau întîrzie livrarea produselor contractate.Doresc totodată să ridic unele probleme în legătură cu hotărîrile ți Instrucțiunile care vor facilita aplicarea acestei legi. Pentru a evita interpretările subiective, unilaterale și adesea eronate ale unor clauze legale, solicităm ca viitoarele reglementări să limpezească deplin sensul unor noțiuni cuprinse în proiect, cum este, de pildă, „cauza de forță majoră".Este, de asemenea, binevenită Ideea de a crea posibilitatea ca beneficiarul să controleze pe parcursul execuției produsul contractat, să verifice din timp modul în care furnizorul îndeplinește clauzele convenite cu privire la calitate. După părerea noastră, în cazul uzinelor cu foarte mulți beneficiari, sînt necesare însă reglementări suplimentare, deoarece prezența unui număr mare de controlori și recepționeri stînjenește producția.în cuvîntul său, deputata Dorina 
Ceguș a arătat că neajunsurile legislației actuale în domeniul contractelor economice — cu implicații asupra desfășurării și eficienței producției — s-au manifestat și la Fabrica de confecții din cadrul Combinatului textil Botoșani, unde lucrează. Reglementările de pînă acum permiteau unor furnizori să-și facă un obicei din a încălca disciplina contractuală.Insuficientă este în momentul de față — a subliniat Dorina Ceguș —
(Continuare in pag. aVI-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a V-a)și răspunderea materială ce decurge din. nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul economic. De cele mai multe ori. penalizările, chiar așa infime cum sînt in prezent, nu sînt suportate de cei vi- novați. Se găsesc și se „fabrică" tot felul de motivări, de cauze așa-zis „obiective", iar conducerile unor întreprinderi manifestă o înțelegere filantropică atunci cînd ar trebui să stabilească răspunderi materiale, în funcție de vinovăția fiecăruia.în încheiere, vorbitoarea și-a exprimat convingerea că legea contractelor economice va întări disciplina pe toate treptele producției, va contribui Ia înlăturarea imobilizărilor în stocuri supranormative, ia creșterea volumului acumulărilor.Verigă Indispensabilă în procesul de desfășurare a activității economice — a spus deputatul Iosif Opriș — contractul între unitățile socialiste s-a dovedit un element de însemnătate deosebită.Cele trei e’emente fundamentale ale activității contractuale — precon- tractarea, contractul propriu-zis. și executarea lui — sînt clar prevăzute in proiectul de lege analizat, cu fundamentări noi și măsuri corespunzătoare. Noua lege va constitui astfel un instrument eficace de fundamentare a unui plan economic realist, de creștere a răspunderilor și, totodată, un instrument economic și juridic de lucru.Proiectul legii contractelor economice aduce pe primul plan obligația organizațiilor socialiste de a completa portofoliul de comenzi înainte de întocmirea planului anual, ținînd seama totodată de folosirea integrală și cu eficiență maximă a capacităților de producție. Prevederea o- bligă atît unitățile economice, cîl și ministerele să stăpînească mai bine capacitățile de producție și să găsească mereu soluții noi de folosire mai eficientă a acestora, cu mobilitatea necesară acordării la cerințele consumatorilor.încheierea cu cel puțin 6 luni înaintea anului de plan a contractelor creează condiții mai bune ca in cadrul întreprinderilor cu profil complex să se efectueze unele mutații între sortimente.Prin noua reglementare se extinde posibilitatea încheierii de contracte de lungă durată, așa incit unitățile productive își vor putea organiza planul de producție în funcție de planul de' perspectivă, avînd asigurată continuitatea aprovizionării, spre deosebire de sistemul existent, în care, cu unele excepții, contractele sint anuale și își pierd valabilitatea o dată cu încheierea anului de plan. Noul proiect de lege asigură posibilitatea de a încheia contractele economice necesare și pentru produsele cu ciclu lung de fabricație sau pentru utilaje care se repetă, cum este cazul locomotivelor Diesel și altele.Apreciez că contractarea de lungă durată și extinderea unor forme simplificate de contractare, cum sînt comenzile urmate de acceptare sau e- xecutare, vor duce la reducerea unui volum considerabil de formalități în contractare și la creșterea operativității în executarea comenzilor.O altă prevedere pe care o consider deosebit de importantă este dreptul Și obligația beneficiarilor de a controla pe faze executarea produsului și modul în care furnizorul îndeplinește clauzele prevăzute în contracte privind calitatea.Foarte importantă, ca în orice activitate, este stabilirea cu precizie și claritate, fără posibilități de interpretări și evaziuni, a răspunderilor.In concluzie, proiectul de lege răspunde necesității de a se da o reglementare nouă relațiilor contractuale dintre organizațiile socialiste, adap; tată etapei actuale de organizare și conducere a economiei. El simplifică raporturile dintre furnizori și beneficiari, sporește răspunderea tuturor factorilor în vederea întăririi disciplinei de plan și contractuale, răspunderea organelor tutelare, a organizațiilor socialiste și a angajaților acestora.în cuvîntul său, deputatul Tudoi 

Drăganu a arătat că dispozițiile proiectului de lege supus spre dezbatere Marii Adunări Naționale sînt che- chemate să deschidă drumuri și perspective noi, să elimine serioase deficiențe intervenite în trecut în activitatea economică, să creeze, cadru) juridic adecvat pentru mobilizarea în cea mai largă măsură a inițiativei creatoare a diferitelor unități socialiste, fie ele centrale economice, combinate sau întreprinderi, să asigure premisele necesare pentru întărirea spiritului de răspundere care trebuie să călăuzească organele lor de conducere, să contribuie substanțial la întărirea disciplinei în relațiile de producțieîn scopul declanșării tuturor valențelor inițiativei creatoare a unităților economice și stimulării spiritului lor de răspundere, măsurile luate pe baza legii nr. 22/1967 au lărgit autonomia întreprinderilor și au întărit structural economia națională prin înființarea de mari unități economice și prin unirea mai multor întreprinderi în cadrul unor unități organizatorice unice. O reală autonomie a unităților economice nu este însă compatibilă cu reglementarea încheierii contractelor economice existentă în prezent, potrivit căreia planificarea activității acestor unități se face de sus, pe calea unor acte administrative de repartizare a sarcinilor de plan emise de organele centrale ale administrației de stat.Pentru a transforma centralele, combinatele și întreprinderile din organe de aplicare mecanică, birocratică, a unor dispoziții venite de la centru în organisme înzestrate cu o largă autonomie, a spus vorbitorul, articolul 3 al proiectului de lege prevede o modalitate nouă potrivit căreia, pentru asigurarea condițiilor de realizare a sarcinilor de plan, organizațiile socialiste vor încheia contracte economice cu mult înainte de începerea perioadei de plan. Astfel, planul de stat nu se va limita, ca în trecut, să fie izvorul unei vaste și complexe rețele de contracte încheiate pe baza prevederilor lui, ci va fi oglinda larg cuprinzătoare a unui ansamblu de raporturi economice și juridice deja existente în momentul elaborării lui.Beneficiarul nu va mai fi în situația de a accepta produse pe care nici măcar nu le-a văzut, ci va avea atît posibilitatea de a le examina atent, cît și de a propune modificări și îmbunătățiri în caracteristicile lor.Proiectul stabilește pentru furnizori obligația de a-și asigura portofoliul de comenzi care să permită folosirea Integrală ți 

cu randament maxim a capacității lor de producție. Prin formularea acestei obligații în sarcina întreprinderilor furnizoare se asigură o deplină eficiență operei de planificare realizate de stat prin politica sa de investiții, întrucît, trebuind să ducă la utilizarea plenară și cu maximum de randament a utilajelor instalate, operația juridică a eontrac. tării va constitui o puternică garanție că acumulările socialiste vor. da rezultate pozitive. Pe de altă parte, proiectul de lege prevede că organizațiilor socialiste le revine obligația de a pune în fabricație numai produse care au asigurată desfacerea prin contracte economice. Și pe a- ceastă cale întreprinderile sînt mobilizate spre o activitate productivă cît mai folositoare economiei naționale.Păstrînd neatins principiul planificării de stat a economiei naționale, a cărui aplicare consecventă constituie chezășia dezvoltării proporționale și armonioase a diferitelor ramuri economice și valorificînd în a- celași timp în mod larg inițiativa creatoare a întreprinderilor economice, proiectul de lege realizează o justă îmbinare a conducerii centrale cu libertatea de acțiune a producătorilor din ansamblul compartimentelor economiei naționale.Deputatul Vasile Daju remarca în cuvîntul său că legea contractelor economice are o deosebită importanță pentru progresul continuu al economiei naționale, pentru perfecționarea relațiilor economice dintre organizațiile socialiste. însăși concepția care a stat pînă a- cum la baza încheierii contractelor este necorespunzătoare.O lacună însemnată a reglementărilor actuale — a spus în continuare vorbitorul — este lipsa prevederilor referitoare la răspunderea organelor tutelare și organizațiilor socialiste pentru neexecutarea contractelor economice potrivit clauzelor pe care le conțin. Pe lîngă creșterea răspunderii unităților chemate să încheie și să execute contractele prin amenzi, penalități și despăgubiri, prevederile noii legi antrenează și răspunderea organelor centrale care au obligații cu privire la organizarea și îndrumarea încheierii contractelor economice, precum și obligații in rezolvarea neînțelegerilor precon- tractuale.Consider întru totul justificate prevederile noii legi cu privire la întărirea răspunderii materiale a tuturor factorilor care concură la asigurarea bunei aprovizionări tehnico- materiale a întreprinderilor.Noile reglementări vor înlătura neconcordanța ce s-a manifestat în perioada încheierii contractelor în industria locală, între cerințele pieței și asigurarea unităților cu materii prime și materiale, vor crea contractelor stabilitate și condiții pentru îndeplinirea lor întocmai.Principiile noi pe care se vor baza în viitor relațiile contractuale înscrise în legea ce o dezbatem vor contribui la îmbunătățirea aprovizionării industriei locale — care, trebuie spus, în privința repartițiilor juca rolul de cenușăreasă, trebuind să se tnulțumească cu ceea ce rămi- ne de la industria republicană — vor contribui la ridicarea răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor asumate, la satisfacerea în condiții mai bune a cererilor de bunuri de consum ale populației.Deputatul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat apoi expunerea la Proiectul de lege privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor. Raportul Comisiei econo- mico-financiare și al altor comisii ale M.A.N., care au analizat proiectul de lege, a fost prezentat de deputatul Aurel Vijoli, președintele Comisiei economico-financiare.Comisia economico-financiară, împreună cu Comisia juridică și Comisia pentru industrie, construcții și transporturi, la care au participat un număr important de deputați de la celelalte comisii, au examinat pio- iectul de lege privind organizarea, planificarea și execuția investițiilor, constatînd că reglementarea propusă se încadrează în indicațiile .Conferinței Naționale și ale Congresului al X-!ea al P.C.R., în ceea ce privește îmbunătățirea activității investițiilor, domeniu în care se utilizează cea mai mare parte a fondului de acumulare și care asigură, în măsură hotărîtoare, dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale și creșterea eficienței economice în ansamblu.Proiectul de lege exprimă necesitatea fundamentării investițiilor pe norme și criterii de eficiență economică și a stabilirii etapelor de realizare a obiectivelor și de atingere a parametrilor tehnico-economici proiectați Se are în vedere, de asemenea, înlăturarea lipsurilor care mai dăinuie în raporturile dintre factorii care participă la înfăptuirea investițiilor și pune accentul, în mod deosebit, așa cum sublinia și tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la ultima plenară, pe necesitatea unui sistem riguros de răspunderi în relațiile ce se creează între beneficiar, proiectant-construc- tor, furnizori de utilaje, pe întreg parcursul realizării obiectivelor.Proiectul de lege conține importante îndatoriri și răspunderi pentru ministere, centrale industriale și în mod deosebit pentru beneficiarii de investiții în scopul promovării celor mai indicate căi și soluții, care să asigure realizarea, la etapele planificate, a producției fizice, productivității muncii, consumurilor specifice, rentabilității și' a celorlalți indicatori tehnico-economici prevăzuți prin documentația aprobată. .în urma analizei și discuțiilor, comisiile au făcut unele propuneri de îmbunătățire a prevederilor proiectului de lege, care au fost acceptate de inițiator și introduse în forma în care este supus dezbaterilor.Comisiile Marii Adunări Naționale își exprimă convingerea că punerea în aplicare a prevederilor proiectului ae lege va determina o creștere a preocupării tuturor acelora care participă la înfăptuirea programului de investiții, în vederea realizării lor la timp și cheltuirii cu maximum de econom -'late a fondurilor destinate construirii de noi obiective și capacități, care să asigure creșterea,. >n continuare, a produsului social și a venitului național.Considerînd că proiectul de lege supus dezbaterii corespunde scopului pentru care a fost elaborat, comisiile propun Marii Adunări Naționale adoptarea lui în forma în care este prezentat.Ședința de după-amiază a început cu discuția generală la acest proiect de lege. Au luat cuvîntul de

putății Miu Dobrescu, prim-secretar al. Comitetului județean Iași al P.C.R. președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, Cornel Cazan, directorul general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice — Galați, Gheorghe Năstase, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean; Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, și Gheorghe Cocoș, șeful șantierului. Hidrocentralei de pe Lotru.Dacă am încerca o ierarhizare a valorii actelor asupra cărora sesiunea prezentă a decizionat sau urmează a delibera — a arătat deputatul Miu Dobrescu — am putea spune că printre legile de primă importanță se înscrie și legea cu privire la organizarea, planificarea și execuția investițiilor, aflată în acest moment în dezbatere.După ce a prezentat cîteva aspecte din activitatea Consiliului popular județean Iași pentru realizarea investițiilor, conturînd cîteva reflecții și observații izvorîte din a- ceastă experiență, vorbitorul a arătat că proiectul în dezbatere creează cadrul, legal necesar nu numai pentru asigurarea unei racordări firești a activității beneficiarului cu a proiectantului , și constructorului, a colaborării și conjugării eforturilor lor, dar și pentru angajarea răspunderilor materiale și morale ale tuturor părților. Prevederile proiectului de lege asigură condițiile manifestării largi a inițiativelor, fiind in același timp dt ajuns de concise spre a nu da putință pulverizării răspunderilor.Regăsim în aceste prevederi spiritul prețioaselor indicații formulate la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, indicații în care vedem îndemnul și cerința adresate celor învestiți cu funcții de conducere, organelor locale de partid și de stat de a-și ridica gradul de competență și spiritul de răspundere la nivelul cotelor de exigență impuse de etapa pe caie o parcurgem.Pe bună dreptate, prevederile proiectului de lege rețin atenția asupra problemelor privind pregătirea temeinică a investițiilor, asigurarea desfășurării tuturor fazelor componente ala unei investiții în succesiunea lor firească. In domeniul construcțiilor de locuințe și social- cullurale. aceste pregătiri capătă unele, aspecte particulare. Am în vedere grija deosebită ce trebuie manifestată pentru asigurarea unei cit mai bune corelații — dimensionale și în timp — între construcția de locuințe, pe de o parte, și dotările social-culturale, pe de altă parte. Localizînd această cerință la municipiul lași, aș dori să spun că planul de construcții de locuințe pentru anul 1971 este-intr-o:-oarecare măsură sub semnul incertitudinii, întrucît terenul pe care ar urma să construim o bună parte din apartamentele aferente anului 1971, — teren ce oferă de altfel foarte multe avantaje — este lipsit complet Ia ora actuală de dotările tehnico- edilitare.Frecventele divergențe dintre pro- iectanți și constructori apărute chiar ia procesul materializării unei investiții — cu consecințe negative asupra termenelor și costurilor — vor fi înlăturate în mare măsură pe temeiul prevederilor din proiect, care stabilesc cu putere de lege obligația părților amintite de a colabora și a conveni încă din faza de elaborare a documentațiilor asupra unor noi soluții care să răspundă tuturor parametrilor, dar ți realiste in același timp.Majoritatea unităților de construcții înregistrează pierderi la activitatea lor de bază. Acestea sint generate, între altele, și de necore- larea unor prevederi din devize cu prețurile legal aprobate prin hotă- rîri, legi și tarife, care se perimează în timpul realizării obiectivelor. A- pare, de aceea, necesitatea ca diferențele de prețuri, în plus sau minus, care survin după aprobarea documentației, mai ales la lucrările contractate la preț ferm, să fie evidențiate, aprobate și, eventual, suportate de beneficiari.O dată cu acordul la proiectul de lege supus dezbaterii, exprim hotâ- rîrea oamenilor muncii din economia județului Iași — care din ziua de 13 decembrie lucrează în contul anului 1970 — de a-și intensifica eforturile pentru ca, la sporirea potențialului general al patriei, aportul județului. nostru să fie cît mai semnificativ.In cuvîntul său, deputatul Cornel 
Cazon a arătat că apreciază Că a- cest proiect de lege constituie o reflectare a cerințelor realității și are o fundamentare temeinic științifică. Prevederile din proiect cu privire la răspunderea furnizorului de utilaje, echipamente și instalații complexe din țară, de a livra la termenele ce se stabilesc, în concordanță cu graficele de eșalonare a investițiilor, precum și la răspunderea privind funcționarea lor la parametrii prevăzuți în contract și in caietele de sarcini vor conduce nemijlocit la scurtarea termenelor de dare in folosință și la o organizare și execuție calitativ superioare a lucrărilor de investiții.Fiind lipsiți de o asemenea lege și desfășurîndu-ne activitatea numai pe baza unor instrucțiuni șl ordine interioare, am avut de întîmpinat multe greutăți pe șantiere. Susțin aceasta cu următorul exemplu. Deși la întocmirea graficelor rețea la la- minoarele de benzi la cald și benzi la rece livrarea construcțiilor metalice, a podurilor rulante și a anumitor utilaje și aparataje a apărut ca necesară la anumite date, ele au fost contractate după posibilitățile de u- zinare, atrăgînd după sine întîrzie- rea lucrărilor, fără nici un fel de răspundere materială sau chiar penală pentru acei ce nu au rezolvat corespunzător sarcinile ce le reveneau pentru punerea în funcțiune a acestor obiective.In calitatea mea de constructor, doresc să mă opresc mai mult asupra răspunderilor precise ce revin orga

nizațiilor de construcții. Prevederile din lege erau absolut necesare. Nu-i un secret pentru nimeni că în activitatea organizațiilor de construcții, inclusiv în întreprinderea pe care o conduc, s-au manifestat în unele perioade neajunsuri serioase, care nu o dată au condus la nerespectarea termenelor planificate de punere în funcțiune. Consider că sarcinile ce revin organizațiilor de construcții — stipulate în proiectul de lege — sînt în măsură să determine o îmbunătățire radicală a activității de con- strucții-montaj. creșterea productivității muncii, ridicarea eficienței economice a investițiilor și scurtarea termenelor de execuție.Numai respectînd în mod riguros aceste îndatoriri ne vom achita în mod conștiincios și cu răspundere de sarcinile de investiții ce le avem pe anul 1970, vom putea realiza volumul de investiții din fondurile centralizate ale statului, prevăzute pentru perioada 1971—1975.Referindu-se la prevederea din proiect, potrivit căreia „Consiliul de Miniștri va lua măsurile necesare ca în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi actele normative în vigoare în domeniul investițiilor și construcțiilor să fie puse în concordanță cu prevederile acestei legi", vorbitorul a propus ca acest articol să fie completat cu un alineat pre- văzînd că i „actele normative în vigoare în domeniul investițiilor și construcțiilor să fie centralizate, simplificate și puse în concordanță cu prevederile acestei legi", realizîn- du-se astfel un cod unic de legi pentru investiții.Volumul din ce în ce mai mare de investiții, complexitatea și varietatea problemelor ce se ridică . în înfăptuirea lor — a arătat deputatul Gheorghe Năstase — fac necesară o reglementare mai cuprinzătoare și mai concretă a întregii activități, stabilirea de îndatoriri și răspunderi, ferme, precise, pentru toți factorii și pentru întreaga perioadă, începînd de la aprobarea și proiectarea unui obiectiv și termi- nînd cu atingerea parametrilor proiectați Unor asemenea cerințe, ridicate de. viață, le răspund prevederile noii legi, act normativ de excepțională însemnătate, care creează un cadru lpgal favorabil pentru consumarea cu maximă eficientă a fondurilor.Avem în județul nostru cazuri cînd, din . cauza nerespectării termenelor de intrare în funcțiune a unor obiective, fondurile alocate au stat imobilizate, deschizîndu-se astfel poarta cheltuielilor neeconomicoase, a risipei. Unii dintre cei care răspundeau de soarta investițiilor au dat mereu asigurări că la o anume dată, conform unui anume grafic, construcția va fi gata., pentru ca Ia data respectivă să fixeze o alta, un alt grafic și așa mai departe.Apreciem ca deosebit de Important faptul că proiectul de lege definește cu precizie îndatoririle și răspunderile tuturor factorilor care concură la realizarea unei investiții — Consiliul de Miniș'tri. ministerele și celelalte organe centrale, comitetele e- XecdUve ale. consiliilor popularei consiliile de administrație, comitetele de direcție sau colectivele de conducere ale întreprinderilor și u- nităților beneficiare de investiții.Noua lege acordă importanța cuvenită pregătirii temeinice a investițiilor pe bază de grafice coordonatoare întocmite pentru fiecare obiectiv nou, grafice care trebuie să devină un instrument eficient de mobilizare și disciplinare a beneficiarului, proiectantului. constructorului, furnizorului de utilaje și materiale, care concură la realizarea investiției. Se creează, astfel, unitatea de acțiune și se înlătură practica mersului de la sineEste pentru prima dată cînd prin lege se prevede sincronizarea tuturor activităților de pe șantier, începînd de la întocmirea documentațiilor, livrarea utilajelor și atingerea parametrilor proiectați. Aceste obligații nu revin ca pînă în prezent îndeosebi șantierelor, ci creează de asemenea răspunderi concrete titularilor și beneficiarilor.In realizarea investițiilor, aproape Ia toate obiectivele s-au întîmpinat greutăți datorită nelivrării la timp a utilajelor, a defecțiunilor repetate care au apărut în perioada rodajului mecanic și a probelor tehnologice. Prin noua lege se prevăd obligații care pun capăt caracterului benevol și uneori de tîrguială între beneficiarii și furnizorii de utilaje.Proiectul de lege prevede îndatoriri și răspunderi ferme în legătură cu calitatea utilajelor atîț pentru furnizor, cît și pentru beneficiar, care are datoria să facă o recepție temeinică, de natură să garanteze că utilajele și instalațiile lor vor funcționa la nivelurile prevăzute în proiecte. Experiența de la combinatul petrochimic ne arată că aceasta este o prevedere de o deosebită însemnătate Aici, datorită faptului că n-au fost contractate cele mai corespunzătoare utilaje, nu s-a efectuat o recepție minuțioasă înainte de montaj., în perioada probelor tehnologice și în primele luni de funcționare au apărut defecțiuni pentru înlăturarea cărora s-au înregistrat întreruperi mari, pierzîndu-se astfel produse în valoare de peste 400 milioane lei.Sîntem conștienți că a acționa în spiritul legii privind organizarea, planificarea și execuția investițiilor presupune o temeinică muncă în perspectivă de pregătire a fiecărei etape, de conjugare a eforturilor tuturor factorilor în direcția stabilirii celor mai potrivite soluții tehnologice și de execuție a noilor obiective, spirit . gospodăresc, responsabilitate maximă Sîntem hotărîți să facem totul pentru a elimina neajunsurile existente, să pregătim cît mai bine realizarea planului de investiții și de punere în funcțiune, să scurtăm perioada de atingere a parametrilor proiectați la obiectivele date în funcțiune în acest an, să ne pregătim cît mai bine pentru viitorul cincinal.Ținînd seama de volumul mare de Investiții pe care ÎI va avea de realizat Ministerul Construcțiilor Industriale în anul 1970 și în cincinalul următor — a arătat în cuvîntul său deputatul Matei Ghigiu — consider deosebit de importante prevederile legii cu privire la stabilirea sarcinilor și răspunderilor care revin organizațiilor și salariaților din construcții. Avînd sarcini și răspunderi precise, constructorii vor . fi o- b'igați să ia măsuri pentru programarea și organizarea rațională a producției, pentru formarea și permanentizarea cadrelor, pentru lichidarea risipei și, în general, pentru lichidarea lipsurilor care se mai manifestă pe șantierele ministerului nostru.

Proiectul de lege stabilește măsuri care să asigure pregătirea din timp a investițiilor. Legat de aceasta, consider că prevederile cu privire la folosirea obligatorie a proiectelor tip și refolosibile vor contribui la economisirea unor capacități de proiectare și la reducerea duratei de pregătire a investițiilor.Deși ne mai despart doar cîteva zile de anul viitor, ministerul nostru se află încă în situația de a nu a- vea asigurată întreaga documentație pentru lucrările pe care urmează să le execute, fapt ce ne creează greutăți în programarea și asigurarea materialelor și a mijloacelor necesare. Pentru un volum de lucrări de peste 1 miliard lei, beneficiarii nu au obținut încă aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor, iar la obiectivele care au indicatorii a- probați nu sînt asigurate în întregime proiectele de execuție. Sînt convins că prin aplicarea acestui proiect de lege astfel de situații vor fi evitate în viitor.Pe parcursul realizării unor Investiții — a arătat vorbitorul — au avut loc întîrzieri în asigurarea mijloacelor necesare, deoarece nu a existat un instrument unic care să permită stabilirea de sarcini și termene pentru furnizori, corelate cu termenele de execuție a lucrărilor și de punere în funcțiune a obiectivelor. Consider deosebit de importantă prevederea din proiectul de lege prin care se reglementează introducerea graficelor de realizare a investițiilor prin care se vor stabili sarcinile și termenele concrete cu privire la deschiderea finanțării, contractarea și livrarea în ordinea de montaj a utilajelor tehnologice din țară și din import, asigurarea documentațiilor de execuție, realizarea lucrărilor pe șantiere pînă la punerea în funcțiune. Proiectul de lege delimitează și precizează clar răspunderile cu privire la calitatea și la termenele de livrare a produselor destinate investițiilor, ceea ce asigură o descentralizare a atribuțiilor și o întărire a răspunderii da toate nivelurile de conducere în economie.Stabilind sarcinile și răspunderile organelor și organizațiilor care contribuie la realizarea investițiilor, proiectul de lege precizează că încălcarea' acestor îndatoriri atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală a salariaților din cauza cărora s-au produs prejudiciile. Pe de altă parte, se prevede că acei care obțin rezultate pozitive în această activitate urmează să fie stimulați pentru a se crea o cointeresare mai puternică în vederea creșterii eficienței economice a investițiilor. Se asigură, în acest fel, o stimulare a interesului și a răspunderii personale a tuturor salariaților care au sarcini legate de realizarea obiectivelor de investiții.In cuvîntul său. deputatul GhfîOf” 
ghe Cocoș — care de mai bine de 15 ani lucrează pe marile șantiere hidroenergetice ale țării — a arătat că, potrivit proiectului de lege, constructorul răspunde de organizarea rațională a .execuție! și de folosirea cu eficiență’ maximă a tuturor ..’resurselor de care dispune. înlăturarea unor reglementări exisțente în prezent, care împiedică realizarea acestei răspunderi, era absolut necesară.A.deseorl — a spus vorbitorul — noi, constructorii, justificăm unele neajunsuri care apar în activitatea șantierelor prin mult discutata lipsă
Cuvîntul de închidere a sesiunii 

rostit de președintele
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Marii Adunări Naționale, Ștefan VoitecStimate tovarășe și stimați tovarăși deputați.Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările sesiunii iau sfîrșit, după o activitate laborioasă, deosebit de rodnică, desfășurată în cuprinsul a peste 40 de zile, în ședințe plenare și în comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale.Lucrările acestei sesiuni au exprimat, în mod convingător, exigența, dinamismul și avîntul creator pe care l-a imprimat, în toate sectoarele vieții noastre publice, istoricul Congres al X-Iea al Partidului Comunist Român. In egală măsură, ele au reliefat înalta responsabilitate și temeinicia cu care forul suprem al puterii de stat, împlinindu-și atribuțiile constituționale, dezvoltă și își îmbunătățește activitatea legislativă, exercită tot mai activ rolul ce-i revine în asigurarea înaintării neîncetate a națiunii noastre, pe drumul socialismului.Intr-o atmosferă de lucru, atît în cadrul comisiilor permanente, cît și în plenul Marii Adunări Naționale, au fost examinate, dezbătute și a- doptate numeroase legi de mare însemnătate, menite să contribuie la progresul economic și social-cultural, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Relevăm, în primul rînd. adoptarea, după o temeinică și aprofundată examinare și dezbatere, a Legii Planului de Stat al economiei naționale și Legii Bugetului de Stat pe anul 1970. ale căror prevederi corespund pe deplin liniilor directoare ale politicii partidului și statului nostru, posibilităților și nevoilor economiei naționale, obiectivelor stabilite de partid în vederea dezvoltării în ritm susținut a producției materiale, a științei. Invățămintului și culturii, ridicării necontenite a nivelului de viață, material și spiritual al tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate. Sarcinile cuprinse în planul de stat, pentru anul în al cărui prag ne a- flăm — pe deplin realizabile — cer eforturi și preocupări susținute. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în larg cuprinzătoarea și luminoasa sa expunere, al cărei ecou profund și însuflețitor s-a simțit în întreaga tară, precum și de-a lungul lucrărilor sesiunii noastre : „Prin îndeplinirea prevederilor planului pe 

a forței de muncă. De multe ori, prin această afirmație ascundem — după părerea mea — Insuficienta noastră preocupare pentru extinderea mecanizării lucrărilor pe șantiere, pentru ridicarea nivelului de pregătire, de pricepere al oamenilor care lucrează pe șantiere. E bine, deci, că proiectul de lege prevede ca organizațiile de construcții să răspundă de ridicarea calificării personalului de execuție, mecanizarea presupunînd pregătire profesională înaltă. Este necesar să se înființeze mai multe școli de maiștri și școli profesionale, să se facă 'reîmprospătarea periodică a cunoștințelor personalului de conducere, să se treacă la policalificarea personalului.Pentru organele centrale și locale care emit acorduri, proiectul de lege stabilește răspunderi privind respectarea termenului de emitere a acestora. Sint precizări absolut necesare, de mult așteptate de noi, constructorii. Oricît de neplăcut ar fi, trebuie să recunoaștem că sistemul actual de avizare este stăpînit de7 un pronunțat formalism și birocratism. Se discută mult prea mult, dar cu prea puține rezultate. Socotesc că este necesar ca la pregătirea lucrării de investiție să se țină seama de timpul necesar obținerii tuturor avizelor, întocmindu-se un grafic de lucrări identic cu cel care se întocmește pentru lucrările de construcții-montaj.Este firesc — a arătat în încheiere vorbitorul — că proiectul noii legi preconizează răspunderi precise în seama fiecărui factor care participă la înfăptuirea planului de investiții al țării, de la proiectare pînă în momentul atingerii parametrilor proiectați.După discuția pe articole, în cursul căreia mai mulți deputați au făcut intervenții pentru îmbunătățirea unor prevederi și formulări ale proiectului de lege, Marea Adunare Națională a adoptat cu amendamentele propuse și aprobate de deputați, prin vot secret cu bile. Legea privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor,.La următorul punct de pe ordinea de zi, ministrul sănătății. Dan Enăchescu, a prezentat expunerea la Proiectul de lege privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante. iar deputatul Gheorghe 
Vasilichi, președintele Comisiei permanente pentru sănătate, muncă și asigurări sociale, a expus raportul acestei comisii și al Comisiei juridice la proiectul de lege :Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale și Comisia juridică au examinat și dezbătut proiectul de lege privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante.Comisiile au constatat că regimul acestor produse și substanțe a făcut obiectul mat multor acte normative, dintre care unele vechi de aproape 20 de ani și care sint, evident, depășite.Situațiile no! Intervenite în urma schimbărilor în producția și circulația stupefiantelor, adoptarea la O.N.U. în anul 1961 a Convenției .unice a stupefiantelor, care înlocuiește toate acordurile .internaționale precedente referitoare la stupefiante — convenție la elaborarea căreia țara noastră a participat și care aduce noi reglementări pentru preîn- tîmpinarea traficului ilicit și toxicomaniei cu stupefiante — reorganizarea asistenței medicale și îmbunătățirea legislației penale în materie au determinat reexaminarea acestei reglementări, în vederea îmbunătăți-

1970 se asigură baza materială pentru viitorul cincinal, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-Iea al partidului".Se cuvine subliniat că de o importanță deosebită pentru adîncirea procesului de perfecționare a conducerii economiei naționale, corespunzător sarcinilor și obiectivelor sale fundamentale, este adoptarea Legii contractelor economice și a Legii privind organizarea, planificarea și e- xecutarea investițiilor. Ele așează pe o bază superioară reglementarea relațiilor economice între organizațiile socialiste și situează responsabilitățile unităților economice și ale organelor de stat în folosirea cît mai judicioasă a fondurilor de Investiții, realizarea, Ia timp, a amplului program prevăzut pentru anii următori, în acest sector de bază al economiei noastre socialiste.Legea privind organizarea șl funcționarea Consiliului de Miniștri, prin care se creează cadrul legal corespunzător pentru întărirea continuă a rolului organului suprem al administrației de stat și Legea privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației, .pe baza principiului conducerii colective, marchează, în spiritul unei înalte răspunderi și exigențe, asigurarea unei eficiențe sporite a activității organelor centrale de stat.Corespunzător cerințelor actuale de îmbunătățire a muncii de cercetare în domeniul științei, pentru ca ea să devină cu adevărat o. forță de producție, s-a adoptat Legea privind organizarea. activității de cercetare științifică.Un viu interes a suscitat raportul Comisiei speciale instituite1 de Marea Adunare Națională pentru verificarea dotării cu aparatură a unităților sanitare și a repartizării cadrelor medicale pe teritoriul țării. Activitatea desfășurată de comisie, precum și concluziile și propunerile aprobate, constituie, fără tăgadă, o contribuție valoroasă la îmbunătățirea muncii într-un domeniu de însemnătate deosebită al vieții poporului nostru.Desigur, că astfel de comisii ale Marii Adunări Naționale și-ar putea aduce efectiv contribuția și pe alte tărîmuri de activitate.Celelalte legi și hotărîri care au făcut, de asemenea, obiectul lucrărilor sesiunii, constituie temeiuri de scamă ale perfecționării cadrului Ie

ri! și unificării sale, precum șl pentru a pune de acord legislația noastră internă cu dispozițiile convențiilor internaționale din acest domeniu, convenții la care Republica Socialiști România este parte.Comisiile au constatat că proiectul de lege stabilește o reglementare corespunzătoare privind producerea, deținerea și circulația stupefiantelor, precum și folosirea lor în scopuri terapeutice. Prevederile sale Instituie garanții organizatorice eficiente pentru ca produsele și substanțele stupefiante să fie utilizate numai în scopuri medicale. Ele stabilesc, totodată, sancțiuni pentru orice Întrebuințare abuzivă a stupefiantelor Sa afara prevederilor legii.Proiectul de lege se înscrie astfel ca o măsură de îmbunătățire a legislației noastre, de ameliorare a activității de stat în domeniul ocrotirii sănătății populației.Pentru a asigura o concordanță necesară a dispozițiilor din proiect ca cele cuprinse în articolul 312 al codului penal, privind sancționarea traficului de stupefiante, comisiile au propus regruparea prevederilor cuprinse In articolul 1 și, ca urmare, completarea corespunzătoare a articolului 17.De asemenea, pentru o mal bună sistematizare a textelor articolelor, care să țină seama de legătura dintre conținutul lor, comisiile au propus o regrupare a unora dintre dispozițiile proiectului.Aceste propuneri fiind însușite de organul inițiator, modificările corespunzătoare au fost incluse în textul proiectului de lege, așa cum a fost prezentat Marii Adunări Naționale.Pentru toate aceste considerațiuni. Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale și Comisia juridică vă roagă să adoptați proiectul de lege In forma in care vă este înfățișatIn cadrul discuției p« articole a acestui proiect de lege au fost făcute, de asemenea, unele propuneri de a- mendamente. Cu amendamentela propuse și aprobate de dc iutați, Marea Adunare Națională ă adoptat prin vot secret cu bile, Legea privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante.Trecîndu-se la ultimul punct d« pe ordinea de zi, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a arătat că avîndu-se în vedere faptul că. prin Rezoluția Congresului al X-Iea al P.C.R. și prin hotărîrile Plenarei C.C. al, P.C.R. din 10—13 decembrie 1969, s-a stabilit să se acționeze pentru perfecționarea în continuare a planificării și conducerii economiei naționale, Consiliul d« Miniștri a propus un proiect de lege pentru prelungirea aplicării Legii nr. 22/1967 privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale. Proiectul de lege a fost avizat favorabil și da Comisia juridică a M.A.N.Biroul Marii Adunări Naționale a propus ca proiectul de lege să fie supus aprobării deputaților prin vot deschis. Marea Adunare Națională a adoptat Legea pentru prelungirea aplicării Legii nr. 22/1967 privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale.Seara, o dată cu încheierea acestei ultime ședințe plenare, lucrările celei de-a treia sesiuni a celei rto-a șasea legislaturi a Marii Adunări Naționale au luat sfîrșit.Cuvîntul de închidere a lucrărilor sesiunii a fost rostit de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale. (Agerpres) 

gislativ al activității sociale șl d« stat.Așa cum prevăd normele constituționale, au fost examinate și adoptate proiectele de legi pentru aprobarea decretelor emise de Consiliul de Stat între sesiunile Marii Adunări Naționale. Printre acestea, o însemnătate, pe drept cuvînt subliniată în cursul dezbaterilor, o prezintă decretele privind reorganizarea și funcționarea ministerelor și o. celorlalte organe centrale de stat.Biroul Marii Adunări Naționale ține să releve aportul competent și valoros pe care, în cadrul sesiunilor și Intre sesiuni, l-au adus comisiile permanente, în urma îmbunătățirilor, în ce privește rolul și activitatea lor, statornicite la Începutul actualei legislaturi, aport eficient, atît în definitivarea proiectelor de legi, cit și a proiectelor de decrete, examinate temeinic și pe larg, cu participarea activă a unui număr tot mai mare de deputați.Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Este îndatorirea noastră, a tuturor, ca o dată cu munca de zi cu zi, ce revine fiecăruia în vastul proces al construcției socialiste, să facem cunoscut, pe larg, în circumscripțiile electorale, politica internă și externă a partidului și statului nostru, a- dinca importanță a operei legislative a forului suprem al țării ; să a- cordăm toată atenția problemelor de interes obștesc; să fim receptivi la cuvîntul oamenilor muncii ; să fim cit mai mult în mijlocul celor care ne-au învrednicit cu Încrederea lor, prin mandatul de Înaltă răspundere de a-i reprezenta In marele sfat al României socialiste.Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Ne aflăm tn preziua celei de-a 22-a aniversări a Republicii noastre și în prag di. An Nou. Vă rog să-mi fie îngăduit ca, în numele Biroului Marii Adunări Naționale, să vă adresez calde felicitări, urări de fericire personală și de noi succese tn activitatea dv. neobosită, dăruită făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. La mulți ani !Declar Închisă sesiunea a IlI-a a celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.
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JUDEȚE
Șl ÎNTREPRINDE!? 

IȘI VESTESC 
SUCCESELE

Telegrame adresate

C. C. al P. C. R., tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
In aceste zile, din toate colțurile țării sosesc vești despre succesele obținute de oamenii muncii în îndeplinirea și depășirea sarcinilor anuale de plan. Cum este și firesc, satisfacția prilejuită de încheierea unor bilanțuri rodnice este împărtășită în primul rînd Comitetului 

Central al Partidului Comunist

Român, TOVARĂȘULUI NICO- 
LAE CEAUȘESCU, prin telegrame care exprimă, totodată, angajamentul însuflețit al colectivelor de a desfășura în continuare o activitate susținută pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan în ultimul an al cincinalului.

JUDEȚUL HUNEDOARAOămer.ii muncii de pe meleagurile hunedorene raportează îndeplinirea plapului anual al producției industriale pe ansamblul județului în ziua de 29 decembrie 19(19. Pe baza sporirii productivității muncii, la care prevederile cincinalului au fost realizate cu un an mai devreme, a folosiși intensive a capacităților de producție, a eforturilor sporite depuse pentru valorificarea potențelor pe care le are industria hune- doreană, se vot da peste plan cel puțin 33 000 tone de fontă, 26 000 tone oțel, 8 000 tone laminate finite pline. 12 000 tone de fier în minereu marfă, 3 500 metri cubi de cherestea și alte produse. Planul la export 
a fost depășit cu mai bine de 60 milioane lei, iar valoarea beneficiilor suplimentare se va ridica la peste 100 milioane lei.Au fost îndeplinite integral sarcinile de plan la lucrările de investiții : toate obiectivele industriale prevăzute pentru acest an au fost puse în funcțiune la termene sau chiar devansate. Prin aceasta, peisajul industrial hunedorean s-a întregit cu marea centrală termoelectrică de la Deva, al cărei prim grup de 210 MW a intrat în funcțiune, noua oțelărie electrică de la Hunedoara, mina de cărburi Mesteacăn, moderna carieră de dolomită de la Crăciuneasa și o întreprindere de prefabricate din beton, noi capacități de producție la minele din Valea Jiului, în industria chimică și cea locală.
RAFINĂRIA DĂRMĂNEȘTISărbătorind 20 de ani de la Intrarea în producție a unității lor, colectivul de muncă al Rafinăriei Dărmănești anunță că planul anual de producție a fost îndeplinit la toți indicatorii, dîndu-se în plus o producție marfă vîndută și încasată, pe 11 luni, de peste 3 400 000 lei. Productivitatea muncii a crescut cu 1,4 la sută față de cea planificată, obținîndu-se 2 280 000 lei beneficii peste plan. Participînd cu tot elanul și priceperea la_ mărețele acțiuni inițiate de către Partidul Comunist Român, petroliștii din Rafinăria Dărmănești sînt hotărîți să contribuie din plin la înfăptuirea vastului prog'ram elaborat de Congresul al X-lea al Partidului"Comuhiăt Român, caro întruchipează în tel mai Înalt grad voința și aspirațiile întregului nostru popor.
COMBINATUL DE CONFECȚII
Șl TRICOTAJE BUCUREȘTICei peste 20 000 salariați ai Combinatului de confecții și tricotaje București raportează cu bucurie îndeplinirea planului anual cu 11 zile mai devreme și realizarea suplimentară față de planul inițial a unei producții în valoare de peste 160 000 000 lei Angajamentele asumate în cinstea celor două mari evenimente — Congresul al X-lea al partidului și împlinirea unui sfert de secol de la eliberare — au fost de asemenea depășite.
COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂPrevederile planului de producție al cooperației meșteșugărești pe anul 1969 au fosi îndeplinite la data de 5 decembrie, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să se obțină un volum de circa 600 milioane lei peste plan la valoarea producției marfă și a prestărilor de servicii. La livrările către fondul pieței, planul anual a fost realizat la 30 noiembrie, livrîndu-se peste sarcina planificată mărfuri in valoare de 250 milioane lei ; la export se prelimină o depășire a planului cu 4,5 la sută, echivalînd cu circa 2 milioane lei valută.Eforturile depuse în îndeplinirea planului se oglindesc și în volumul de economii obținute peste plan : 50 milioane lei. ca și în îndeplinirea tuturor angajamentelor luate de unitățile cooperației meșteșugărești în întrecerea socialistă.Mobilizind toate forțele pentru realizarea sarcinilor trasate de Congresul al X-les al Partidului Comunist Român, cooperația meșteșugărească și-a îndreptat întreaga atenție spre lărgirea și îmbunătățirea continuă a prestărilor de servicii pentru populație, dezvoltarea și diversificarea producției destinată pieței interne și exportului, punînd un accent deosebit pe ridicarea calității lucrărilor și produselor.

Manifestări consacrate 

zilei de 30 Decembrie
Luni au avut loc, în numeroase orașe ale țării, manifestări consacrate zilei de 30 Decembrie, aniversarea Republicii noastre.La adunarea festivă care a avut loc la Clubul petroliștilor din Tirgoviște a vorbit Gheorghe Vlad, secretar al Comitetului municipal de partid. Vorbitorul a evocat istoricul eveniment al proclamării Republicii, subliniind totodată că oamenii muncii din această parte a țării au întîm- pinat ziua de 30 Decembrie cu bune rezultate in îndeplinirea planului de producție pe anul în curs și a angajamentelor pe care și le-au luat în întrecerea socialistă.în cadrul altor manifestări organizate cu acest prilej in numeroase localități din județul Dîmbovița au vorbit activiști de partid și ai organizațiilor de masă, profesori și cadre de conducere din economie.

★
In cadrul manifestărilor consacrate zilei de 30 Decembrie, la fabrica de mobilă „23 August" și la întreprinderea „Metalotehnica" din Tg. Mureș au avut loc expuneri la care au luat parte un mare număr de muncitori, tehnicieni și ingineri din cele două fabrici. Formații artistice au susținut apoi bogate programe culturale. Astfel de manifestări au mai avut loc și la căminele culturale din peste 20 

de localități.
•A*La Ploiești, un numeros public a audiat concertul orchestrei simfonice

a Filarmonicii de stat din localitate, dedicat aniversării Republicii. Concertul, avind ca solist pe Valentin GheorghiU, artist emerit, a cuprins, între altele, lucrări de George Enes- cu și Paul Constantinescu.Pe agenda manifestărilor închinate zilei de 30 Decembrie au fost înscrise expuneri, simpozioane, șezători găzduite de casele de cultură și de căminele culturale din peste 100 de localități ale județului Prahova.
★La Casa de cultură din Hîrșova a fost prezentată expunerea „30 Decembrie, ziua proclamării Republicii" și un spectacol artistic susținut de formațiile locale, iar la Casa de cultură din Cernavodă au avut loc o seară de poezie pe tema „Poeții noștri cîntă Republica" și un spectacol coregrafic intitulat „Ani glorioși". Militari din garnizoană au audiat la Casa Armatei din Constanța o expunere consacrată zilei de 30 Decembrie și au asistat Ia un spectacol festiv.Expunerile, simpozioanele, serile de poezie, spectacolele și celelalte manifestări organizate la căminele culturale din județul Constanța, cu prilejul aniversării Republicii, au fost urmărite de mii de țărani cooperatori, mecanizatori, cadre didactice și elevi din satele dobrogene.(Agerpres)

Vatra aspirațiilor
(Urmare din pag. I)științifică asupra drumului de parcurs. din conștiința temeinică a țelului urmărit, a mijloacelor pentru înfăptuirea sa. Așa cum a reieșit cu claritate din lucrările recentei plenare a Comitetului Central, din cuvîntarea rostită cu acest prilej de secretarul general al partidului, eforturile complexe, nu o dată dificile, pe care. le comportă înfăptuirea mărețului program trasat de Congresul al IX-lea și trecerea la realizarea hotărîrilor Congresului al X-lea, iși au principala sursă de certitudini in mereu mai profunda responsabilitate socială a celor două milioane de comuniști, a milioanelor de cetățeni ai patriei.Trăsătură esențială a climatului politic și social al României socialiste, înaltul spirit de răspundere caracterizează de asemenea modul in care partidul și statul nostru abordează problemele vieții internaționale. Pentru Partidul Comunist Român, pentru poporul nostru, internaționalismul socialist s-a dovedit a fi un 
mod de a exista activ și eficient in 
contextul lumii contemporane., Credincioase. liniei lor, pol’ițide. .internaționale, Partidul Comunist Român,

guvernul Republicii Socialiste România militează și vor milita și in viitor pentru a-și aduce contribuția la consolidarea unității țărilor sistemului socialist mondial, a solidarității dintre detașamentele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la întărirea continuă a coeziunii și forței de luptă a marelui front antiimperialist, în interesul cauzei socialismului și păcii in întreaga lume. Dezvoltindu-și continuu relațiile cu toate statele lumii, tara noastră este și va fi întotdeauna un factor constructiv al efortului popoarelor, al forțelor progresiste pentru pace, destindere, securitate.Edificiul socialismului pe care II ridică poporul nostru cu patos revoluționar. cu nezdruncinată încredere în puterile sale, in partidul care-1 călăuzește, iși profilează contururile pe fundamentul de granit al faptelor sale de muncă. Iar străduința sa pentru înfrîngerea. obstacolelor, iz’oinzi- le sale vor adăuga noi arcade zidirii noastre comune, pe frontispiciul căreia mîinile unite ale milioanelor de constructori scriu cu litere de faptă un nume-sinteză, un nume-metafo- ră, im nume-oglindă : REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA 1

HOTĂRlREA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

(Urmare din pag. I)ternă, pot beneficia de gratificații pe baza realizărilor Droprii ale unităților respective, independent de realizările întreprinderilor din care acestea fac parte.Pentru stimularea scurtării duratei de execuție a obiectivelor de investiții și predarea acestora înainte de termenul planificat, hotărîrea Consiliului de Miniștri prevede dreptul ca salariații care au avut o contribuție directă la obținerea acestor realizări să beneficieze, îh afara celorlalte premii, și de recompense, a căror mărime este în funcție de eficiența economică obținută, ca urmare a predării mai devreme a lucrărilor de investiții. Totodată, lucrătorii de pe șantierele de construcții mai pot fi premiați și pentru realizarea de economii la fondul de salarii, cu condiția predării în termen și de calitate a lucrărilor.Ca și în celelalte ramuri unde s-a

introdus noul sistem de salarizare, și lucrătorii din ramura construcții- montaj beneficiază de sporul pentru vechimea neîntreruptă în aceeași unitate. Se mențin, de asemenea, indemnizația și sporul de șantier pentru nelocalnici, sporul pentru condiții deosebite de muncă și altele.Aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor lucrătorilor din ramura construcții-montaj reprezintă un puternic factor mobilizator în vederea înfăptuirii vastului program de investiții prevăzut de cel de-al X-lea Congres al partidului. Ea va stimula și mai mult activitatea pe care o desfășoară constructorii și montorii de pe șantierele patriei în scopul ridicării productivității muncii, a eficienței economice, reducerii consumurilor de materiale, a costului lucrărilor, concomitent cu îmbunătățirea calității acestora, predarea la termen și înainte de termen a obiectivelor de investiții,
(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul
Zilei naționale a Republicii Cuba
Luni după-amiază a avut loc, la Clubul uzinelor „Republica" din Capitală, o adunare festivă, organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Cuba.Au luat parte Dan Marțian, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, activiști de partid, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri din uzină, precum și membri ai Ambasadei Republicii Cuba la București, în frunte cu ambasadorul Jesus Barreiro Gonzalez.Despre însemnătatea acestui eveniment. a vorbit Ion Marinescu, directorul general al uzinelor „Republica", care a arătat că oamenii muncii din patria noastră urmăresc cu un sentiment de bucurie frățească realizări e în opera de construire a socialismului obținute de poporul Cubei, cor.siderînd că dezvoltări n multilaterală a fiecărei țări socialiste constituie o contribuție de seamă la creșterea forței întregului sistem socialist.Referindu-se la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre România și Cuba, vorbitoru. a arătat că aceste relații au la bază țeluri și aspirații comune. Vizitele reciproce ale unor importante personalități ale vieții politice din cele două țări, cooperarea economică si tehnico-științifică, acordurile comerciale, schimburile culturale au făcut

ca aceste relații să cunoască în ultimul timp o dezvoltare continuă, spre binele ambelor țări și popoare.A luat apoi cuvîntul Jesus Barreiro Gonzalez, ambasadorul Republicii Cuba. După ce a transmis poporului român un călduros salut din partea poporului cubanez, vorbitorul a făcut o amplă prezentare a succeselor pe care le înregistrează poporul său pe drumul construcției socialismului. El a arătat că sărbătorirea Zilei naționale găsește întregul popor cubanez în plină desfășurare a energiilor creatoare. După cum se știe, a subliniat ambasadorul, întregul popor cubanez este angajat în lupta pentru obținerea în anul 1970 a celei mai mari producții de zahăr din istoria Cubei — 10 milioane tone, din care primul milion a și fost realizat. Eforturi sporite Se depun și pentru creșterea sectorului zootehnic, obținerea unor mari cantități de ci- trige și alte produse, în dezvoltarea unei agriculturi moderne, diversificateîn încheiere, vorbitorul a relevat sprijinul substanțial pe care România socialistă îl ac'ordă Cubei pentru realizarea acestor obiective, ceea ce demonstrează o dată mai mult trăinicia relațiilor de prietenie frățească ce se dezvoltă continuu între popoarele român și cubanez.în încheierea festivității, partici- panții au vizionat un film artistic, producție a studiourilor cinematografice din Republica Cuba. (Agerpres)

teatre

O Opera Română : Apus de soare — 
19,30.
O Teatrul Național ,,I. L. Caraglale** 
(sala Comedia) : Idiotul — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 19,30.
• Teatrul de comedie : Nicnic — 20. 
© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Strigoii — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Transplantarea inimii necu
noscute — 15,30 ; Puricele în ureche
- 20,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara- (sala Ma- 
gheru) : Othello — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Enigmatica doamnă „M“ — 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor
— 20.
O Teatrul ,,Ion Creangă" : Păcală — 
10 ; Nota zece la' purtare — 16.
o Teatrul ,,Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Miu Cobiul — premie
ră — 10.
• Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. Țăna- 
se“ (sala Savoy) : Varietăți ’69 — 19,30; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Nicuță la Tănase — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu" : Floare de cactus — 19,30. 
© Ansamblu’ artistic al Uniunii Ge
nerale a S ’idicalelor : Esop, viața, 
muzica și noi — 20.
O Circul de stat : Rapsodia suedeză 
- 10 ; 19,30.

cinema

Cronica
Luni după-amiază a părăsit Capitala, întreptîndu-se spre patrie, ministrul pentru energetică și combustibil al R.P. Bulgaria, Konstantin Popov, care, însoțit de Ivan Nedev, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, și un grup de specialiști, ne-a vizitat țara, la invitația ministrului energiei electrice, Octavian Groza..Cu acest prilej au avut loc convorbiri privind o serie de probleme de

ilei
interes reciproc din domeniul energetic..

★Luni dimineața a părăsit Capitala delegația Ministerului Educației Naționale din Cuba, condusă de Ruiz Aristides, reprezentant al ministrului educației naționale din această țară, care a făcut o vizită în România la invitația Ministerului Invă- țămîntului. (Agerpres)
A apărut nr. 12/1969

AL REVISTEI DE FILOZOFIE
cu următorul cuprins:STUDII ȘI ARTICOLE :Sensul umanist și cultura) a) principiului privind rolul conducător al partidului, de AL ȚĂNAȘE;Preliminarii 'a o teorie marxistă a status-urilor și rolurilor de PETRU PANZARU ; .Rol și statut. Schița problemei de HARALAMBIE ENE ;Preliminarii la o teorie generală a sistemelor de norme, de CORNEL POP^ ;CRONICA IDEILOR : Dincolo de extreme și linia de mijloc, de ADRIAN RADULESCU;Note critice, asupra definirii politicului în . gîndirea socială actuală din S.U.A., de ANETA BUSUIOC;COMUNICĂRI : Paraartisticul și criza noțiunii de artă, de VICTOR ERNEST MASEK ;

Izvoarele sociologiei lui Emile Durkheim. de STELIAN STOICA.CERCETAREA CRITICAA ISTORIEI FILOZOFIEI ROMANEȘTI :Elemente de filozofie a limbii în gîndirea .lui Lucian Blaga, de .. MIRCEA BORCILA (Cluj);CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE,Introducere în estetica industrială (Ion l’ascadi) ;Erich Fromm despre om în concepția lui K. Marx (Uroș Tomin).VIAȚA ȘTIINȚIFICA iConsfătuirea de la Varșovia privind cercetările sociologice asupra autorității locale (E.F.).

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut umedă, cu cerul acoperit, exceptind Podișul Transilvaniei, unde a fost variabil. Au căzut precipitații locale, sub formă de lapoviță și ninsoare în Crișana și Maramureș, și sub formă de ninsoare în Moldova. In Bărăgan și Dobrogea, izolat a plouat. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, din sectorul vestic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 11 grade la Avrămeni și Do- rohoi și plus 5 grade la Sibiu. Local s-a semnalat ceață, mai persistentă în sudul țării, unde izolat s-a

produs chiciură. In București : Vremea a fost în general umedă, cu cerul acoperit. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins un grad. Ceață.
Timpul probabil pentru 31 decem

brie și 1, 2 ianuarie. în țară : Vreme în general umedă și în răcire, cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare, mai ales sub formă de ninsoare. Vînt potrivit, cu intensificări trecătoare în sudul țării. Temperatura în scădere, înce- pînd din . nordul țării. Minimele vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, izolat mai coborîte, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. Ceață locală. în București : Vreme în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

© Bătăile pentru Roma (ambele se
rii) . PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. 
BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; 1G.30 ; 20.
© Taina leului : MELODIA — 9 ;
12.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21.
© Intr-o seară, un tren... : CAPITOL
— 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21.
• Prieteni fără grai : REPUBLICA
— 9 ; 11,15.
o Vînătorul de căprioare : REPU
BLICA — 13,30 ; 16 18,30 ; 21.
© Un bărbat și o femeie : CINEMA
TECA (sala Union) : 10 ; 12 ; 14.
0 Băieții în haine de piele : FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Iubirea strict oprită : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O La război ca la război : CENTRAL
— 9,30 ; 11,45 ; 14 , 1G.15 ; 18,30 ; 20,45.
© La Nord prin Nord-Vest : LU
MINA — 8,45—16,45 în continuare ;
19.45.
• Program pentru copii : DOINA — 
9—16 în continuare.
O Viridlana : DOINA — 18,15; 20,30., 
© Program de filme documentare : 
TIMPURI NOI — 9—15 în continuare.
• 101 dalmațieni : TIMPURI NOI — 
15,15—21 în continuare.
© Valea păpușilor : FEROVIAR — 
9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, TOMIS
— 9,30 ; 14,30 ; 17 ; 20, FLAMURA —
9.15 ; 12 ; 14,30 ; 17,15 ; 20.
• Winnetou în Valea morțil : EX
CELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
13.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. AURORA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O My fair lady : GRIVIȚA — 9 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,45.
o Becket (ambele serii) : MIORIȚA
— 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 20.
© Căldura : ‘ ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
POPOARE — 15,15 ; 17.45 ; 20.
© Femeia îndărătnică : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Beru și comisarul San Antonio : 
DACIA — 8—20,45 în continuare.
• Războiul domnițelor : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15; 
20,30.
• Baladă pentru Măriuca : UNIREA
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Noile aventuri ale răzbunătorilor : 
LIRA — 15.30 ; 18 ; 20,15, VITAN — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
© Omul, orgoliul, vendeta ; DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
O Mîna cu briliante : FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,15, MUNCA — 16 ;
18 ; 20.
0 In împărăția leului de argint : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Galileo Galilei : COTROCENI
— 15,30 ; 18 : 20,30.
© Baltagul : PACEA — 15,45 ; 18 ;
20,15.
© Lupii alb! î CRÎNGAȘI — 15,30 ;
18 ; 20,30.
© Blow-up : VOLGA — 10—15 în con
tinuare ; 17,45 ; 20,15.
© Frații Karamazov : VIITORUL — 
15,30 ; 19.
© Corabia nebunilor : (ambele serii): 
MOȘILOR — 15,30 ; 19.
© America, America : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O Cînd se aud clopotele : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Morțil rămîn tineri : FLACĂRA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Vă place Brahms ? î ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Sezon mort : RAHOVA — 15,30.
© Angelica și sultanul : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.

ALMANAHUL

P’’’’l.'epktațiile «piwsi . aat na!» . 
unsVersal senițn-.rntfil ?

Șțîți îrtr-TdflViir 
s"> cs-.'i:duceți 

j.Țautomofeiluî ?

.Umor, teste, ivcp'i. 
Moxie* '70

lEiiteia ,
ROMÂNIA--și data ? de h.u.1 

..No'<i»r' busolei coniernporane 
maielo r.ontr.K-.t

■' ....... . ■... • '

1970. an«f ewteamitui 

Fpapwft» lantas.tic» șt tintp.ilui ;■
Lutntta rutului 2000

ta alin.-.ur5« „Continentului ‘

Civiltastin moderns, valori și mituri

SCÎNTEIA 1970

De Anul Nou
Cel mai frumos cadou:

ALMANAHUL SC1NTEIA 1970!

Ghidul car® vă însoțește 
cu informația sa 
utilă și completă 

pe parcursul 
întregului an

Știri sportive
Fotbal: Maroc—Bulgaria

3—0!
La Casablanca, într-un meci inter

național amical de fotbal, ECHIPA 
MAROCULUI a învins cu scorul de 
3—0 (2—0) ECHIPA BULGARIEI. Au 
marcat Maaroufi (două — dintre care 
unul din penalti) și Said.

berg cu echipa Ungariei, pe care a învins-o cu scorul de 3—0 (0—0, 2—0, 1—0). Alte rezultate : Austria — Norvegia 5—5 ; Italia — Iugoslavia 3—2. Echipa Poloniei a avut zi liberă.

in ineciul-tur contind pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la handbal feminin, 
echipa S. K. LEIPZIG a învins cu 
scorul de 9—6 (5—1) pe UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA. Returul este 
programat la 14 ianuarie la Timi
șoara.

LA WINNIPEG a avut loc întîlni- rea internațională de hochei pe gheață dintre echipele Canadei și Cehoslovaciei .Hocheiștii canadieni au obținut victoriti cu scorul de 3—2 (1—0. 1—0. 1—2). Echipa cehoslovacă Urmează să mai susțină alte 4 partide.

TURNEUL INTERNAȚIONAL FE
MININ DE HANDBAL a fost cîști- gat de echipa T.S.C. Berlin, care în finală a dispus cu scorul de 15—11 
de Universitatea București. Pentru locul trei, echipa de tineret a R. D. Germane a învins cu 11—8 pe Aca- demik Sofia.

FORMAȚIA EVERTON continuă să conducă în campionatul de fotbal al Angliei, totalizînd 41 de puncte din 26 de jocuri. Pe locul . doi se află Leeds United, cu 40 de puncte, dar cu un joc mai mult, urmată de Chelsea, cu 34 de puncte (26 meciuri).

IN MAI MULTE ORAȘE DIN 
AUSTRIA au început jocurile campionatului european de hochei pe gheață pentru juniori (grupa B). 
Echipa României a jucat la Kapfen

F. C. BARCELONA a învins cu 
I—0 pe REAL MADRID în campio
natul spaniol de fotbal. Jocul a fost 
urmărit de peste 80 000 de spectatori. 
Unicul punct a fost marcat în minu
tul 29 de Gallego.în fruntea clasamentului se află Atletico Madrid cu 23 de puncte. Ea este urmată de Atletico Bilbao cu 22 de puncte și Real Madrid cu 20 
de puncte.

DE LA
C. E. C.Incepînd din ziua de 3 ianuarie 1970, Casa de Economii și Consemnațiuni acorda depunătorilor domiciliați In o- rașele în care se construiesc locuințe proprietate personală credite pentru constituirea a- vansurilor minime sau pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral . al locuințelor penlru obținerea priorității Ia contractarea lor.Informații în legătură cu formalitățile ce trebuie îndeplinite pentru obținerea de împrumuturi, precum și modelele de formulăre se pot primi de la oricare filială C.E.C.Cererile pentru acordarea creditelor se depun numai la filialele C.E.C. din localitățile reședință de județe.In municipiul București a- ceste cereri se depun la filiala C.E.C. municipală din Calea Victoriei nr. 13.

Casa de Economii și Con- 
semnațiunî a Republicii Socia
liste România adresează cu 
prilejul Anului Nou tuturor 
depunătorilor și familiilor lor 
urări de sănătate, fericire și 
noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară.

17,00 Deschiderea emisiunii. Țării 
mele. Cîntece și versuri pionierești 
închinate patriei. 17,30 Festivalul 
mini-baschetului. Finala întrecerilor 
dintre cei mai mici jucători de bas
chet. Transmisiune de la Sala spor
turilor Floreasca. 18,00 Anuar eco
nomic 1969. 19,00 Telejurnalul do sea
ră. 19,20 Cîntăm Republica ! — pro
gram realizat cu concursul orches
trei de muzică populară a Radiotele- 
viziunii, dirijată de Radu Voinescu, și 
formației de dansuri a Ansamblului 
U.T.C. 19,45 Atomul, această necu
noscută. Trecut, prezent, viilor. Rea
lizările cercetătorilor de la I.F.A. 
20.15 Film artistic : ..Vîrstele omului" 
— producție a studioului cinemato
grafic București. 21,30 Avanpremiera 
revelionului. 21.45 Un sfert de veac 
din două milenii. Scurtă retrospec
tivă a marilor realizări ale României. 
Film de Eugen Mândrie. 22,45 Tele
jurnalul de noapte. 23,00 Muzică u- 
șoară. 23,20 închiderea emisiunii.

Premiile concursului

Pronoexpres nr. 52

din 24 decembrie 1969 :EXTRAGEREA I : Categoria I : 1 variantă a 95 796 lei ; Categoria a H-a : 94,9 a 1 009 lei ; Categoria a IÎI-a : 2 276.6 a 42 lei.EXTRAGEREA a H-a : Categoria A : 3,4 variante a 24 274 lei ; Categoria B : 192,1 a 430 lei ; Categoria C i 3 207,3 a 26 lei.
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Poziții fortificate 
americano - saigoneze 

bombardate de patrioți
SAIGON 29 (Agerpres) — In ul

timele 24 de ore, forțele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au de
clanșat 24 de bombardamente cu 
rachete și mortiere asupra unor 
poziții fortificate ale trupelor ame- 
ricano-saigoneze — relatează co
respondentul agenției Associated 
Press.

Totodată au fost semnalate cioc
niri între grupuri ale patrioților și 
unități ale forțelor americano-sai- 
goneze la est și la nord de capi
tala sud-vietnameză, precum și în 
delta Mekongului.

Bombardierele americane de tip 
„B-52“ au efectuat noi raiduri în 
zona cuprinsă între 140 și 158 km 
nord-est de Saigon și în apropie
rea frontierei cu Cambodgia, lan- 
sînd peste 900 tone de bombe.BOSTON — Consiliul directorial al Asociației americane pentru propășirea științei a numit pe dr. Matthew Meselson, profesor de biologie Ia Universitatea Harvard, să întreprindă o anchetă asupra efectelor u- tilizării substanțelor defoliante de către trupele americane în Vietnamul de sud. Intr-un raport prezentat acestei asociații de dr. Meselson se menționează că trupele americane au aruncat milioane de tone de substanțe chimice, care au distrus întreaga vegetație pe o suprafață care depășește 7 000 de mile pătrate. Ancheta urmează să stabilească e- fectele acestor distrugeri asupra e- chilibrului natural al vieții animale și vegetale, terestre și acvatice, precum și asupra populației sud-vietnameze.MANILA. — Vicepreședintele S.U.A., Spiro Agnew, a sosit luni la Manila, prima etapă a turneului pe care îl întreprinde într-o serie de țări, din Asia. Potrivit agenției A.P.. în timpul sosirii lui Agnew, în capitala filipineză au avut loc demonstrații de protest organizate de locuitorii orașului împotriva războiului din Vietnam, precum și a cooperării militare americano—filipineză.

© REZULTATELE „MICII CONFERINȚE LA NIVEL ÎNALT" DE 
LA TRIPOL! © RAIDURI DE BOMBARDAMENT ALE AVIAȚIE!

ISRAELIENETRIPOLI 29 (Agerpres). — La Tripoli a tost dat publicității comunicatul comun cu privire la rezultatele „micii conferințe la înalt“ care a reunit în capitala Libiei pe președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, președintele Consiliului comandamentului revo uției din Libia, Moamer El Gedafi, și președintele Consiliului comandamentului revoluției sudaneze, Mohamed el Nu- meiry. Comunicatul precizează că obiectivul primordial al conferinței l-a constituit examinarea modalităților de intensificare a relațiilor ,li- biano-egipteano-sudaneze. în acest sens, cei trei șefi de state au hotărit crearea a patru comisii pentru studii și cercetări în domeniile politic, cultural, militar și economic. După cum a menționat ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmud Riad, aceste comisii vor avea drept scop dezvoltarea prin toate mijloacele a cooperării și colaborării între cele trei țări. De asemenea, s-a stabilit ca șefii celor trei state să se întîl- nească periodic, la fiecare patru luni, pentru a analiza rezultatele politicii de cooperare dintre țările respective.

nivel

★TEL AVIV — Aviația Israeliană 
a efectuat luni un raid de bombardament asupra mai multor poziții egiptene situate în sectorul sudic al Canalului de Suez — a anunțat la Tel Aviv un purtător de cuvînt militar. Tot luni, aviația israeliană a respins o formațiune de avioane siriene, care pătrunseseră în spațiul aerian al zonei Golan, aflată în prezent sub ocupația israelului. Duminică seara, a adăugat purtătorul de cuvînt. aviația israeliană a bombardat o stație de radar iordaniană situată la aproximativ 50 km nord- vest de Amman. La Tel Aviv s-a precizat că toate avioanele care au luat parte la aceste acțiuni au revenit în bune condițiurii la bazele lor.

★CAIRO — După cum transmite a- genția M.E.N., avioane israeliene au încercat luni să bombardeze o serie de poziții egiptene situate în apropiere de Port Suez și El Shatt. Artileria R.A U a intrat în acțiune, o- bligînd aparatele israeliene să se retragă.DAMASC — zat de postul ★Un comunicat' difu- de radio Damasc a-
NAVELE „DISPĂRUTE" DIN PORTUL CHERBOURG 

REPERATE LINGĂ SICIIIA
TRAPANI 29 (Agerpres) — Agenția A.N.S.A. anunță că cele cinci nave de război de fabricație franceză, „dispărute" în noaptea de 25 decembrie din portul Cherbourg, au fost reperate luni dimineața la ora 8,30 (ora locală) de către echipajul vasului italian „Anna Maria", în largul coastei occidentale a Siciliei, îndreptindu-se spre partea răsăriteană a Meditera- nei. Ele erau escortate de unități navale israeliene, între care se afla un petrolier care le alimentează cu combustibil.

*Referindu-se îa acest caz, directorul vămilor din Cherbourg a reafirmat că plecarea navelor a fost „perfect legală, toate documentele prezentate de firma norvegiană cumpărătoare fiind valabile". în schimb, după cum subliniază A.F.P., la Osie se afirmă că ar fi, vorba de un fals.

După ce a făcut o declarație oficială sîmbătă, arătînd că misterioasa companie care a achiziționat navele în cauză nu este înregistrată la Ministerul norvegian al Comerțului și Navigației, guvernul din Oslo a dezmințit duminică știrile că marinari norvegieni s-ar afla Ia bordul celor cinci nave.Pe de altă parte, o importantă personalitate din industria norvegiană, Martin Siem, directorul general al grupului Akel, specializat în construcții și reparații de nave, a afirmat duminică seara că el reprezintă, în Norvegia, „Starboat Oil Company" și că această companie, care a achiziționat cele cinci nave prin intermediul său, este înregistrată în statul Panama.La Paris, ancheta privind împrejurările „dispariției" celor cinci nave de război continuă.
Succesul înregistrat de 

partidul comunist și pierde
rile neașteptate ale socia
liștilor formează obiectul 
majorității comentariilor a- 
părute in presa japoneză 
pe marginea scrutinului de 
sîmbătă. După cum este cu
noscut, in urma alegerilor 
Partidul Comunist din Ja
ponia și-a mărit numă
rul locurilor deținute in Ca
mera inferioară a Dietei de 
la 4 la 14, in timp ce parti
dul socialist a pierdut 
44 de mandate. In ceea 
ce privește partidul liberal
democrat, de guvernământ, 
acesta a cîștigat 16 locuri, 
ceea ce înseamnă, punind 
la socoteală și voturile u- 
nor deputați independenți 
simpatizanți, că va putea 
conta in noua Cameră pe 
300 de deputați.

înfringerea categorică a 
socialiștilor, coroborată cu 
sporirea voturilor celorlal
te partide de opoziție — 
partidul comunist, Komei și 
partidul socialist demo
cratic — determină pe 
observatorii de presă de circi să aprecieze alegerile 
de la sfîrșitul săptămânii 
trecute drept începutul u- 
nei noi etape in sistemul 
politic postbelic japonez. 
Este cunoscut că sistemul 
bipartid — in care lupta 
pentru supremație se dădea 
între liberal-democrați și 
socialiști — a dominat mult 
timp viața politică din ar
hipelag. In ultimii ani in
să apariția unor noi parti
de — Komei, de pildă, pre
cum și terenul cîștigat de 
altele a provocat un înce
put de dislocare a acestui 
sistem. Ca o dezvoltare a 
acestei tendințe, alegerile 
de sîmbătă au avut drept 
rezultat, cel puțin in rîndu- 
rile opoziției, consacrarea 
sistemului mal multor par
tide, alături de Komei, care 
se afla in ascensiune de la 
precedentele alegeri, impu- 
nîndu-se acum și partidul 
comunist.

Întreaga presă japoneză 
tpreciază numărul de mân

ate șî de voturi (3 199 031) 
•inute de acest din urmă

partid, drept un mare suc
ces. In declarația Prezidiu
lui C.C. al Partidului Co
munist din Japonia publi
cată în ziarul „Akahata", 
rezultatele alegerilor sint 
apreciate drept „o mare victorie", o consecință a ac
tivității permanente a par
tidului pentru creșterea in

avioane israeliene au însă pătrundă în spațiulnunță că 12 cercat luni aerian sirian. Acțiunea a fost zădărnicită de aviația siriană, care a o- bligat aparatele israeliene să se retragă. Postul de radio a menționat că două avioane israeliene au fost doborîte în cursul ciocnirii aeriene.
★AMMAN — Un purtător de cuvînt militar a făcut cunoscut că șase a- vioane israeliene au bombardat duminică seara'timp de trei ore zona Ajloun, situată la nord-vest de Amman Focul artileriei iordaniene a silit în cele din urmă aparatele israeliene să se retragă Atacul s-a soldat pentru partea iordaniană cu patru militari uciși și șapte răniți — a precizat purtătorul de cuvînt.

Convorbiri intre Emil Drăgănescu
și Dușan GligorieviciBELGRAD 29. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Plopeanu, transmite : între 2(1 și 29 decembrie 1969; la Belgrad au avut loc convorbiri între vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Emil Drăgănescu, președintele părții române in Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, și Dușan Gligorievici, membru al Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă româno-iugoslavă. Au fost examinate problemele curente ale colaborării economice și posibilitățile privind dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări.In cadrul convorbirilor, s-a acordat o atenție deosebită promovării colaborării în domeniile construcțiilor de mașini, metalurgiei, indus-

triei electrotehnice și electronice, al petrolului, cercetărilor științifice și în alte ramuri, pe calea cooperării și a altor forme noi de relații durabile între organizațiile economice interesate din cele două țări.S-a discutat, de asemenea, despre lărgirea colaborării în domeniul micului trafic de frontieră, al transporturilor și turismului. S-a constatat că există posibilități însemnate și interes reciproc pentru promovarea colaborării economice între cele două țări și s-a exprimat dorința ca această colaborare să se dezvolte și să se lărgească în continuare.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.Luni seara, Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a părăsit Belgradul, îndreptîndu-se spre patrie.

aniversăriiCu prilejul marii sărbători a poporului român, cea de-a 22-a aniversare a proclamări’ republicii, în diferite țări au avut loc manifestări consacrate acestui eveniment.La Varșovia, în sălile muzeului național a fost organizată o expoziție de grafică contemporană românească, cuprinzînd un număr de 77 de lucrări, semnate de 16 pictori și graficieni români. Ambasada română a oferit în dar cu această ocazie muzeului național polonez un număr de 32 de lucrări reprezentative ale artiștilor plastici români, expuse în sălile muzeului. La vernisaj au fost prezenți prof. Lorentz, directorul muzeului național, reprezentanți ai M.A.E. și ai Ministerului Culturii și Artei, oameni de cultură și artă. Vernisajul a avut loc în prezența ambasadorului României la Varșovia. Tiberiu Petrescu.La Tirana, în cadrul schimburilor culturale dintre România și Albania, s-a deschis Expoziția de fotografii

republicii„România 1944—1969“. La inaugurare au participat Misto Treska, președintele Comitetului albanez pentru relații culturale cu străinătatea, Sheri Baboci, președintele Camerei de Comerț, funcționari superiori din M.A.E. albanez și alte personalități. A fost prezent, de asemenea, ambasadorul României la Tirana, Manola Bodnaraș.Asociația națională franceză a profesorilor de istorie și geografie din Franța a organizat luni, la Paris, o reuniune in cadrul căreia mai mulți profesori au relevat importanța proclamării republicii în România. în încheiere a fost prezentat un film documentar românesc. La manifestare au participat și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Socialiste România.De asemenea, Casa de cultură din Rouen a organizat o seară culturală românească consacrată aceluiași e- veniment.
Q 53 e de presă
a izbucnit la o rafinărie din apropierea portului 

una din cele mai importante din sudul Angliei. In fotografie : 
rafinăria cuprinsă de flăcări

în legătură 

cu convorbirile 

sovieto-chineze
MOSCOVA 29 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că Vasili Kuz- 
nețov. prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., con
ducătorul delegației guvernamen
tale sovietice la convorbirile so
vieto-chineze. urmează să plece zi
lele acestea la Pekin pentru con
tinuarea convorbirilor. După cum 
a precizat Leonid Zamiatin, șeful 
secției de presă a M.A.E. al 
U.R.S.S., în cadrul unei conferințe 
de presă, Vasili Kuznețov se îna- 
poiase la 14 decembrie la Moscova 
pentru a participa la cea de-a șa
sea sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

didat comunist a reușit să 
iasă învingător, în prefec
tura Aomori, într-o circum
scripție tradițională a con
servatorilor.

Pierderea de teren a par
tidului socialist este pusă de 
comentariile presei pe seama 
faptului că programul său 
nu a corespuns dorințelor

După alegerile din Japonia

Stern/ partidului 
comunist întărește 

tendințele de dislocare 
a actualului sistem 

politic
CORESPONDENȚA DIN TOKIO 

DE LA EL. ȚUIU

fluenței sale în rîndurile 
maselor, a politicii sale in 
problema tratatului de
securitate japono-ameri- 
can și a retrocedării Oki- 
nawei, a acțiunilor susținu
te desfășurate pentru apă
rarea drepturilor și intere
selor vitale ale poporului 
japonez. Kenji Miyamoto, 
secretarul general al P.C.J, 
a subliniat că partidul co
munist a obținut un mare 
sprijin atit la orașe, cît și la 
sate. Cele mai puternice ba
ze electorale ale comuniști
lor s-au dovedit a fi pre
fecturile tokio și Kyoto. 
Este interesant de arătat că 
pentru prima oară un can

sindicatelor, cum ar fi cele 
afiliate la centrala „Sohyo", 
in rîndurile cărora a în
ceput să se facă simțit un 
proces de orientare spre 
alte partide, îndeosebi, par
tidul comunist. Comentarii
le de presă amintesc și de 
lupta fracționistă din inte
riorul partidului socialist 
pentru ocuparea posturilor 
din conducere și de nesesi- 
zarea schimbărilor structu
rale din rîndurile clasei 
muncitoare japoneze.

Victoria liberal-democra- 
ților este considerată de li
derii acestui partid drept o 
dovadă a sprijinului acor
dat platformei sale politice.

Promisiunea obținută de 
premierul Sato in timpul 
vizitei sale în S.U.A. că O- 
kinawa va fi retrocedată în 
1972 Japoniei a fost din 
plin exploatată in scopuri 
electorale. Dar, in ciuda 
numărului de mandate ob
ținute „nu se poate afirma 
că P.L.D — după cum scrie 
ziarul „Asahi", a obținut a- 
deziunea corpului electoral 
pentru prelungirea tratatu
lui de securitate cu Statele 
Unite pe o perioadă nedefi
nită de timp". Este simpto
matic. de altfel, că din to
talul corpului electoral — 
circa 70 de milioane de 
persoane — 20 de milioane 
nu s-au prezentat in fața 
urnelor, printre motive nu- 
mărîndu-se apatia politică 
din rîndurile tineretului ne
mulțumit de actualele 
structuri sociale. Pe de al
tă parte, numai 47,6 la su
tă din cei care au votat 
(față de 48,8 la alegerile ge
nerale precedente) au spri
jinit candidații conserva
tori. Cu alte cuvinte, P.L.D. 
a obținut 61 la sută din to
talul mandatelor, cu ceva 
mai puțin de 50 la sută din 
voturile exprimate.

In Declarația amintită a 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Japonia se arată că liberal- 
democrații au reușit să-și 
mențină și să-și sporească 
numărul locurilor în parla
ment, numai pentru că nu 
există un front unit al tu
turor forțelor progresiste, 
front propus în repetate 
rinduri de comuniști, dar 
respins sistematic de so
cialiști. P.L.D., subliniază 
declarația, va încerca să se 
folosească de victoria în a- 
legeri pentru a acționa în 
direcția reînvierii milita
rismului, sprijinirii politicii 
Statelor Unite în Asia și 
pentru a împiedica forma
rea unui front comun al 
forțelor progresiste din Ja
ponia Prezidiul C.C. își în
cheie declarația printr-un 
nou apel pentru formarea 
unui asemenea front unit, 
singura cale de a împiedi
ca realizarea planurilor 
cercurilor conservatoare.

transmit
Ostilitățile din Nigeria.Un comunicat militar biafrez difuzat la Owerri informează că aviația federală nigeriană a efectuat noi bombardamente în regiunile Onitsha și Ahoada. Comunicatul menționează, totodată, că trupele biafreze au respins două atacuri declanșate de forțele federale în sectoarele Aba și Ikot Ekpene.

Muncitorii de Ia servi
ciile de transporturi new- 
yOrkeZe au vo*:a* duminică în favoarea declanșării, la 1 ianuarie 1970 a unei greve, dacă negocierile privind încheierea unui nou contract colectiv de muncă vor eșua. Primarul New Yorkului, John Lindsay, a desemnat imediat un mediator, care să încerce să determine părțile să ajungă la un acord.

Convenția internațională a Alianței tineretului socia
list, ale cărei lucrări se desfășoară la Minneapolis (Statul Minnesota), a adoptat duminică documentul intitulat „Noua etapă a mișcării antirăzboinice : o strategie pentru tinerii socialiști" prin care cheamă pe membrii organizației să lupte pentru crearea unui front unic în vederea încetării războiului purtat de S.U.A. împotriva poporului vietnamez. Convenția a adoptat, de asemenea, documente cu privire la lupta populației de culoare pentru asigurarea drepturilor ei, și la problemele studențimii.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a părăsit luni New Yorkul, plecînd într-un turneu oficial în 10 țări africane. După o escală la Paris, U Thant va sosi marți în capitala Mauritaniei, Nouakchott. în continuare, secretarul general al O.N.U. va fi oaspetele guvernelor din Senegal, Guineea, Liberia, Ghana, Camerun, Togo, Niger, Volta Superioară și Coasta de Fildeș.

La Bombay s-a încheiat 
cel de-al 73-lea Congres al 
Partidului Congresul Națio
nal Indian de guvemămînt. Congresul a aprobat hotărîrea sesiunii extraordinare din noiembrie a.c. a conducerii Congresului Național Indian, referitoare la înlăturarea lui Nijalin- gappa din funcția de președinte al partidului, precum și hotărîrea cu privire la anularea deciziei referitoare la excluderea Indirei Gandhi și a adepți- lor săi din rîndurile acestuia.

Echipamentele necesare 
apărării antiaeriene a Libiei nu vor mai fi livrate de compania britanică „British Aircraft Corporation", așa cum se convenise anterior, a anunțat un purtător de cuvînt al companiei.

Regele Afganistanului, Mohammed Zahir Khan Șah, l-a primit pe ministrul apărării al Uniunii Sovietice, mareșalul Andrei Greciko, care face o vizită oficială de prietenie în această țară.

generalul Khaled Hassan Abbas, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze și ministru al a- părării. Este pentru prima dată, menționează în legătură cu aceasta agențiile de presă, cînd o oficialitate a noului regim de la Khartum confirmă indirect că luptele dintre forțele armate sudaneze și cele ale secesioniștilor din provinciile sudice : Equatoria, Bahr El Gazzaz și Nilul Superior, care au cerut autonomie și independență, continuă.
Medicii de la Spitalul central din Tucson (Arizona) au declarat că au constatat la un copil nou născut semnele folosirii heroinei de către părinții săi. Copilul era extrem de debil și avea picioarele strînse spre abdomen, semn că suferise de crampe serioase de stomac. Părinții copilului au recunoscut că folosesc de aproximativ trei ani heroină.

0 noua persoană cu ini
ma transplantată a decedat luni dimineață, la un spital din Paris. Este vorba de Jose Fores, căruia i s-a grefat o inimă la 24 noiembrie 1968. In prezent, în Franța a mai rămas un singur supraviețuitor din cele zece persoane care au fost supuse unor operații de grefare a inimii.

Contribuția României la Anul internat?al educației
PARIS 29. — Cores

pondentul Agerpres, 
Al. Gheorghiu, trans
mite : In cadrul „A- 
nului internațional al 
educației — 1970“, gu
vernul român a oferit 
Organizației Națiuni
lor Unite pentru e- 
ducație, știință și cul
tură — UNESCO, 
tipărirea gratuită a 
30 000 de exemplare 
de abecedare pentru 
una din țările in curs 
de dezvoltare, in care 
UNESCO aplică pro
grame de alfabetizare 
funcțională.

Luînd act de contri
buția României la „A- 
nul internațional al e-

ducațiel", Rend Ma- 
heu, directorul gene
ral al UNESCO, a 
transmis ambasado
rului Valentin Lipatti, 
delegat permanent 
al Republicii Socia
liste România la 
UNESCO, care i-a 
adus la cunoștință ho- 
târârea sus-menționa- 
tă, expresia recu
noștinței și mulțumi
rile organizației pen
tru această contribuție 
generoasă a României, 
care demonstrează în
că o dată interesul pe 
care țara noastră îl 
manifestă față de ac
tivitatea UNESCO si 
față de progresul edu-Plenara C. C. al Partidului Muncii din Albania

TIRANA 29 (Agerpres). — Agen
ția A.T.A. informează că la Tirana 
a avut loc în zilele de 26 și 27 
decembrie cea de-a 9-a Plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, desfășurată 
sub președinția lui Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al P.M.A. 
Plenara a examinat raportul Bi
roului Politic al C.C. al P.M.A. 
„Cu privire la munca organizato
rică a partidului, a oamenilor 
muncii, a organelor economice, 
pentru dezvoltarea în continuare 
a productivității muncii și pentru 
intensificarea disciplinei proletare 
în muncă".COASTA DE FILDEȘ

ÎNĂBUȘIREA 
UNEI MIȘCĂRI 
SECESIONISTEABIDJAN 29 (Agerpres). — Ministrul de interne al Coastei de Fildeș, Nanlo Bamba, a anunțat că armata a înăbușit o mișcare de secesiune inițiată de organizația „Moli- sam" din regiunea locuită de membrii grupării etnice Samwi. între forțele armate guvernamentale și grupurile de rebeli au avut loc ciocniri violente, care s-au soldat cu morți și răniți.„Molisam", organizație ilegală, desfășoară de mai mulți ani o intensă campanie în vederea obținerii autonomiei regiunii locuite de membrii tribului Samwi.

Mexicul a anunțat extin
derea limitei apelor sale te
ritoriale la 12 mile marine, ca urmare a decretului Congresului național mexican care preconizează noi limite ale granițelor marine ale țării. Pînă acum, apele teritoriale mexicane se întindeau pînă Ia 3 mile marine.

0 escadră de nave mili
tare sovietice,sub comanda con- tra-amiralului N. I. Horvin, a sosit în- tr-o vizită oficială de patru zile în Sudan. După cum menționează agenția TASS, vizita are loc la invitația generalului Gaafar Mohammed el Nu- meiry, președinte al Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze și premier al guvernului.

Forțele de securitate su
daneze sînt în posesia unor 
documente care atestă că rebelii din sudul țării sînt ajutați de mercenari, precum și de un grup de țări care le furnizează arme, a declarat

Poporul come- 
runez sărbăto
rește 10 ani de la 
proclamarea in
dependenței țârii 
sale. în fotogra
fie : una din 
noile clădiri ri
dicate la Yaoun
de, capitala Ca

merunului
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Incidente si 
la Addis 

AADDIS ABEBA 29 în capitala Etiopiei at incidente sîngeroase și poliție, în cursul uciși trei studenți și a anunță un comunicat Informațiilor. Inciden! vocat de asasinarea d soană necunoscută a Uniunii studenților de tea din Addis Abeba, ii dicției autorităților, rr >. s-au îndreptat luni dimineața spre Universitate, ocupînd localurile acesteia și refuzînd să predea autorităților corpul neînsuflețit al camaradului lor.
„INIMI"

V

Sint ani și ani de atunci. Dar 
toți cei care au fost martori ai 
ororilor fasciste din timpul ce
lui de-al doilea război mondial 
și au trăit perioada imediat ur
mătoare, cînd mulți dintre cri
minalii hitleriști au trebuit să 
dea socoteală pentru fărădele
gile lor, își amintesc cu dezgust 
de numele lui Leon Degrelle.

Conducător al fasciștilor bel
gieni, imediat după cotropirea 
Belgiei de către trupele hitle- 
riste, Degrelle, trădindu-și pa
tria, s-a pus cu trup și suflet 
în slujba invadatorilor. Devenit 
comandant al faimoasei divizii 
SS „Valonia", și-a minjit mîi- 
nile cu singele celor ce s-au opus 
urgiei fasciste. Răsplata i-a fost 
dublă și succesivă : din partea 
celora care i-au fost stăpîni și 
din partea poporului pe care l-a 
trădat. El a primit cea mai înal
tă distincție pe care Hitler a 
conferit-o vreunui cetățean 
străin. Pe de altă parte, judecat 
în 1944 de Tribunalul Suprem al 
Belgiei, Degrelle a fost con
damnat la moarte pentru crime 
de război, înaltă trădare și cola
borare cu dușmanul, dar reu

șește să scape de pedeapsa me
ritată, șl din 1945 se află in Spa
nia.

Recent, sub titlul „Amintirile 
unui fascist", ziarul falangist 
„Pueblo" a început să-i publice 
memoriile. Arborind ca un bla
zon calitatea de fascist, proprie
tarul de azi al unor spălătorii 
de rufe etalează in paginile 
ziarului amintit întregul bagaj 
al celei mai sumbre ideologii, 
pătrunsă de o adîncă ură față 
de om. Analizîndu-i „producția 
literară", revista vest-germană 
„Stern" ajunge la concluzia că 
„în ce privește convingerile 
sale, ele nu s-au schimbat 
deloc".

Acest criminal de război a 
găsit in Spania nu numai azil, 
ci și „înțelegerea" unei publica
ții care ii pune la dispoziție co
loanele. Sint fapte semnificati
ve, care vorbesc de la sine.

G. O.
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