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Ca o trăsătură esențială a noului sistem de salarizare, a cărui experimentare s-a generalizat în întreaga economie, se distinge aceea că asigură aplicarea consecventă în practică a principiului echității sociale, în sensul că pune la baza veniturilor individuale ale salariaților rezultatele muncii fiecăruia. Se vădește în aceasta fermitatea cu care partidul nostru promovează acest principiu în repartiția fondului de consum în societate, în recompensarea materială a aportului fiecărui om al muncii la creșterea avuției naționale, la propășirea patriei.Această cerință primordială a repartiției socialiste, de diferențiere a veniturilor individuale, în raport cu rezultatele concrete, efective, obținute de flecare om al muncii, se realizează practic cu ajutorul elementelor noului sistem de salarizare. Un mijloc de diferențiere a veniturilor individuale îl constituie salariul tarifar de încadrare, care în cazul muncitorilor este diferențiat nu numai in funcție de categorie, de calificarea obținută pe baza verificării cunoștințelor profesionale și a îndeplinirii unui anumit stagiu, ci și în funcție de îndemânarea de care fiecare dă dovadă, de inițiativa și operativitatea sa în muncă, într-un cuvînt, de măiestria profesională a fiecăruia. în acest scop, au fost prevăzute, în cadrul fiecărei categorii de calificare, 4 niveluri de salarii tarifare — un nivel de bază și trei trepte. La personalul tehnico-administrativ,

pentru toate funcțiile de execuție, ca și pentru cea de șef serviciu, diferențierea in cadrul aceleiași funcții — în raport cu aptitudinile personale — se face prin gradații.Conform principiilor care stau la baza noului sistem de salarizare, în noile salarii tarifare s-a inclus cea mai mare parte a adaosurilor variabile realizate anterior (depășiri de norme și premii), astfel îneît ponderea salariului tarifar în cîștigul total să crească, asigurîndu-se astfel o mai bună stabilitate a veniturilor individuale. întrucît în vechiul sistem de salarizare adaosurile respective se acordau în condițiile depășirii sau cel puțin îndeplinirii sarcinilor, este normal ca noul salariu tarifar de încadrare, la stabilirea căruia s-a avut în vedere și majorarea salariilor, să se acorde integral numai în condițiile realizării sarcinilor, astfel îneît să se lege nemijlocit cuantumul salariului plătit de realizările efective ale sarcinilor stabilite, pe întreprinderi, secții, ateliere sau locuri de muncă. Ca urmare, în fiecare unitate au fost stabiliți indicatorii sau sarcinile de muncă de a căror realizare este condiționată a- cordarea integrală a salariilor tarifa-

re, ținîndu-se seama de locul de producție, importanța funcției și gradul de răspundere ce revine fiecărui salariat pentru îndeplinirea sarcinilor, colective sau individuale, după caz. Acordarea integrală a salariilor celor ce-și realizează sarcinile și acordarea salariilor diminuate celor ce nu și le realizează constituie o altă cale de diferențiere a veniturilor individuale.Dacă în . ce privește nivelul salariilor tarifare de încadrare este normal să existe o corelare și o ierarhizare în funcție de importanța ramurii în ansamblul economiei naționale și să se aplice în mod unitar pfîri-
(Continuare în pag. a VII-a)
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LA SEMĂNATUL

Țăranii cooperatori și mecanizatorii lucrează intens în aceste zile la semănatul sfeclei de zahăr. Această lucrare a început mai devreme în acest an și are condiții pentru a fi efectuată în perioada optimă, pe întreaga suprafață de 190 000 ha prevăzută. Cultura sfeclei de zahăr a fost concentrată în zonele mai favorabile condiții le, semănîndu-se numai nuri arate din toamnă lizate cu circa 40 la sută mai multe îngrășăminte. Se folosește totodată un număr sporit de mașini la pregătirea solului și semănat și în majoritatea locurilor sămînță șlefuită, ceea ce permite prin semănatul uniform, bob cu bob, reducerea cantității de sămînță la hectar, precum și o economie de sută a forței de muncă la tul culturilor.în primăvara aceasta se nizează șase loturi demonstrative de sfeclă de zahăr în județele Ilfov, Ialomița, Dolj, Brașov, Mureș și Arad, de pe care urmează să se obțină 50—60 tone sfeclă la hectar. Pe aceste loturi se vor folosi metode moderne . de cultură și utilaje corespunzătoare, care, prin schimburi de experiență, vor fi cunoscute de cultivatori în vederea generalizării lor în producție.(Agerpres)

Lucrările Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România au continuat, joi dimineața, cu dezbaterea generală la Proiectul Legii organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat.Deputății și invitații au întîmpinatcu vii aplauze sosirea în sala de ședințe a conducătorilor partidului și statului, tovarășii Nicolae Ceaușescu, (on Gheorghe Maurer, Paul Nicules- cu-Mizil, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- ghianu, Florian Dânălache, Constantin Uragan, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.Lucrările ședinței au fost deschise de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.In continuarea dezbaterii generale la Proiectul Legii organizării și disciplinei muncii in unitățile socialiste de stat au mai luat cuvîntul deputății : Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P C.R., președintele consiliului popular județean, loan Stanatiev, director general al Uzinei „Industria Sirmei" din Cîmpia Turzii, județul Cluj, precum și ministru] transporturilor, Pavel Ștefan.Proiectul aflat pe ordinea de zi a forului suprem al țării, a spus deputatul Gheorghe Blaj, ^spunde u- nul imperativ major în procesul de perfecționare a activității unităților socialiste. Fără să poleim realitatea, putem afirma cu conștiința pe deplin împăcată că niciodată muncitorii și salariații de toate categoriile n-au muncit cu mai mult zel și elan ca acum cînd se bucură de roadele socialismului, cînd au în față mărețele obiective stabilite de partid. Dar dacă avem în vedere cerințele mereu mai mari pe care le determină amploarea obiectivelor de plan, a căror înfăptuire trebuie să ne situeze într-un timp scurt printre țările cu o economie dezvoltată și modernă, reglementarea în modul prevăzut în proiectul de lege a organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste răspunde, după cum am arătat, unui imperativ major.Aș dori să mă refer totodată la criteriile înscrise în proiectul de lege cu privire la stabilirea vechimii neîntrerupte în aceeași unitate și a vechimii neîntrerupte în muncă. Astfel cum sînt ele stabilite, vor contribui la permanentizarea salariaților, la o mai puternică coeziune a colectivelor de muncă cu toate implicațiile favorabile ce decurg din aceasta. Gu toate că marea majoritate a salariaților lucrează continuu în aceeași unitate, pe care o consideră în mod legitim drept a doua lor familie — nefiind rare cazurile cînd generații de muncitori din tată-n fiu muncesc în aceeași unitate, de

guste se perindă de la o unitate Ia alta, să fie lipsiți de aceste avantaje.Legiferarea, in mod unitar, a vechimii neîntrerupte în aceeași unitate astfel cum este formulată în capitolul III al proiectului, va contribui prin permanentizarea salariaților la ridicarea calificării lor profesionale, atit de necesară în producția modernă, fiind o condiție esențială a măririi productivității muncii. în același timp, permanentizarea salariaților va da posibilitate conducerilor unităților să cunoască mai bine capacitatea acestora, să-și perfecționeze munca cu cadrele, să folosească cu jnaximum de randament potențialul uman, conform principiului : omul potrivit la locul potrivit.în condițiile județului Maramureș, aplicarea acestei legi va influența favorabil stabilitatea efectivului de salariați și în sectoarele minier, forestier, construcții, unde în prezent mai există o fluctuație a forței de muncă. Cred însă că este cazul să accentuăm și răspunderea conducerilor de unități față de stabilitatea cadrelor. Din unele studii efectuate a reieșit că una din principalele cauze ale fluctuației forței de muncă este grija insuficientă acordată de conducerile unor unități față de condițiile de muncă și de viață ale salariaților. De remarcat că în multe cazuri nu este .vorba de lipsa de fonduri bănești sau de mijloace materiale, ci de lipsa de grijă gospodărească față de folosirea acestor mijloace, de un slab interes manifestat de unele cadre din conducerile unităților față de condițiile de cazare, transport, aprovizionare și altele. Iată de ce consider că prevederile din proiectul de lege cu privire la obligațiile conducerilor de unități sînt binevenite.Dezbătînd proiectul de lege prezentat sesiunii, a subliniat între altele deputatul |0an sttmaiiev, colectivul uzinei noastre a dat o înaltă apreciere conținutului său, expri- mînd o dată mai mult esența socialistă a raporturilor de muncă, democratismul profund al orînduirii noas-

tre, în care salariatul acționează deopotrivă ca proprietar al mijloacelor de producție și participant direct la realizarea bunurilor materiale. Proiectul noii legi consfințește, alături de drepturile și obligațiile salariatului, rolul său de participant activ la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Aș dori să remarc locul deosebit po care îl ocupă în Proiectul de Lege obligațiile conducerii întreprinderilor de a crea toate condițiile pentru sporirea permanentă a productivității muncii și pe această bază a veniturilor salariaților, pentru aplicarea neabătută a principiului remunerării după munca efectiv prestată și realizările obținute. Un element esențial al întăririi ordinii și disciplinei în întreprinderi, al folosirii întregului fond de timp de lucru îl constituie normarea judicioasă, pe baze tehnico- științifice a muncii. între anii 1967—1969 s-a desfășurat o amplă acțiune de elaborare a normelor pe temeiul cărora a fost aplicat, cu rezultate bune, noul sistem de salarizare și majorare a salariilor. O contribuție esențială la sporirea productivității muncii, alături de factorii tehnico- materiali, a avut creșterea rolulut stimulator al normelor de muncă. Astfel, noile norme de muncă de la oțelărie și laminoare, secții cu o pondere însemnată în structura de producție a uzinei, împreună cu măsurile de organizare aplicate, au permis creșterea productivității muncii cu 12,8 la sută la oțelărie și cu 6,4 la sută la laminoare. O atenție deosebită s-a acordat normării personalului tehni- co-administrativ, pentru determinarea cît mai precisă a participării efective a fiecărui salariat la realizarea sarcinilor de bază ale întreprinderii, prin stabilirea unor criterii analitice de evaluare a muncii.Proiectul noii legi, a continuat deputatul, vine să întărească răspunderea conducătorilor de întreprinderi, a colectivelor de muncă pentru continua modernizare a producției, a ma-
(Continuare în pag. a V-a)
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Legea organizării și disciplinei
muncii în unitățile socialiste decare sînt legați cu trup și suflet trebuie să recunoaștem că există număr de salariați care-și schimbă azi pe mîine locurile de muncă, care muncitorii i-au denumit „pă-un de pe ...................sări călătoare". Acești salariați produc destule greutăți întreprinderilor și formațiilor de lucru în care au fost încadrați. Ei nu-și pot însuși așa cum se cuvine o meserie.Este cît se poate de firesc și echitabil ca acei salariați care muncesc cu conștiinciozitate în aceeași unitate vreme, îndelungată să beneficieze de o serie de avantaje, iar cei care în mod nejustificat sau din interese în-

stat

Legea privind asigurarea și con 
trolul calității produselor

Legea privind
unor categorii

regimul ocrotirii
de minori

Testul
de zimbet

PICĂTURA DE CERNEALĂ

La ghișeul oficiului poștal treburile mergeau după 
tipic: se completau mandate, se înaintau telegrame, 
se primeau recipise. Funcționara de la ghișeu executa 
operațiile cu o stereotipie de mecanism, fără să-și ri
dice ochii din registre. Nici măcar cînd primea sau 
dădea banii. Totul respira un aer sterilizat : nici un 
cuvînt, nici un contact uman. Inevitabil te gîndeai că 
la fel s-ar petrece lucrurile dacă în locul acestei fete 
drăguțe, cu zulufi blonzi revărsați peste gulerașul de 
dantelă, s-ar afla o mașină cibernetică, un robot poștal, 
un ansamblu de circuite șt semiconductor! cu mișcări, 
gesturi, cuvinte programate. Ca un pandant la obsesi
vul refren „Nici o lacrimă", iți venea să fredonezi : 
„Nici un zimbet".

Există meserii care, prin însăși natura lor, implică 
zîmbetul (și cînd spun zimbet, cititorii vor înțelege 
că e vorba de o metaforă) printre îndatoririle de ser
viciu. Pentru că unele meserii — între ele, bunăoară, 
deservirea la ghișeu, la orice ghișeu — au ca rațiune 

existentă contactul cu publicul, cu oamenii vii, cu

cetățenii în feluritele lor Ipostaze cotidiene de bene
ficiari ai serviciilor publice. Aici zîmbetul nu e, nu 
poate fi un act de filantropie, un hatir, ci realmente o 
obligație de serviciu, făcind parte, n? spune, din actul 
de identitate al profesiei. Căci zîmbetul descleștează 
nu numai buzele celui ce-l arborează, ci și inimile 
celor cărora le este adresat, fiind etalonul unei politeți 
ce solicită și impune la rîndu-i politețe.

Pornind de la acest firesc deziderat, mă gîndeam că 
n-ar fi rău să se introducă — la selectarea pentru unele 
profesii — un test de zîmbet. Mai ales că, după opinia 
multora, zîmbetul este, cel mai adesea, nu un simplu 
exercițiu al musculaturii faciale. Sau, mai bine zis, 
este un mecanism fiziologic care, mai devreme sau mai 
tîrziu, își pune inevitabil sigiliul asupra întregii com
portări. De ce oare nu s-ar cere, pentru anumite pos
turi, alături de obișnuitele atestate, adeverințe, certi
ficate, și... zîmbet ? Nu, nu zîmbiți t

Firește, e vorba de acel zîmbet socotit de popor drept 
„oglinda sufletului". In nici un caz de zîmbetul hlizit, 
de circumstanță sau de conveniență, formă unsuroasă 
a ipocriziei. Nici de zîmbetul-scuză pentru făgăduielile 
neonorate, angajamentele neîndeplinite, tergiversările 
prelungite. Nici de zîmbetul sfidător care ascunde,, in 
conturu-i trufaș, un dispreț suveran față de tot ce nu 
încape în perimetrul strict al interesului personal. Nici 
de zîmbetul molatic al blazării.

Respectivul test ar trebui să reliefeze și să valorifice 
eu totul altceva : zîmbetul curat și deschis, ca o fe
reastră spre comunicarea socială între semeni egali și 
demni care-și datorează respect reciproc.

Victor BÎRLADEANU

Interiorul modernei stații de pompare cea", din mul deJegăliaFoto :
S. Cristian

„Bor sîste- irigații
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nr. 1, absol- 1968. In fost alea- comitetu-

„M-am născut în anul 1945, în comuna Medieșul Aurit, județul Satu-Mare. .Părinții mei trăiau muncin- du-și brazda de pămînt ?e care-o aveau în lunca Someșului. Am absolvit cursurile școlii generale în comuna natală, apoi am frecventat cursurile de croitorie ale Școlii profesionale de 4 ani din Satu-Mare. în anul 1963 am primit repartizarea la Fabrica de confecții „Mondiala" din Satu-Mare. Anul următor m-am înscris la cursurile serale ale liceuluivindu-le în anul 1966 am să secretara lui U.T.C. pe fabrică. Evenimente deosebite ? Am fost la Festivalul tineretului și studenților de la Sofia. Apoi, în același an, am fost aleasă secretara comitetului de partid din fabrică... Vedeți, biografia mea e foarte simplă, fără evenimente deosebite", a conchis Ana Micu.Da, am zis. ...Dar ar fi trebuit să spun NU ! Pentru că biografia Anei Micu e încărcată de fapte deosebite, care semnifică tocmai prin simplitatea, prin limpezimea lor. O biografie cu atit mai revelatoare cu cît toate etapele ei, toate întîmplă- rile au o limpezime, o aură acordată de simplitate. Ea nu mi-a vorbit despre simpozioanele, serile distractive, concursurile lite-
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rare organizate la clubul fabricii. Nici despre brigada artistică de agitație. Nici despre faptul că a participat efectiv la toate manifestările organizate, nici despre entuziasmul pe care știe să-1 insufle tineretului fiind la repetiții șț spectacole alături de el. Nu mi-a vorbit despre a-
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ELECTORAL
BRITANIC— Desigur. Noi vorbim despre un ideal, despre o împlinire u- mană doar in cadrul acelei etici. Să mă explic : împlinirea, idealul pe care-1 urmărim se petrece în cadrul colectivității din care facem parte, în cadrul spiritual al unui popor. Și aspirațiile, năzuințele noastre, împli-

sideră fără fapte deosebite.în anulMicu era instructoare de pionieri. încă de atunci impresiona entuziasmul cu care organiza excursiile pionierilor.Al doilea e foarte re- vorbit și la conferința județean de

1963, Ana pre acea stare de luciditate care trebuie călăuzească pei să-1! omul contemporan în ! toate acțiunileDespre■ manifestată■ fabrica de• „Mondiala",
sale, seriozitatea acolo, în confecții mi s-a i Comitetul partidcent : la județeană a organiza- Satu-Mare. In discuția ției de partid Satu- pe care am avut-o cu

să te simți împăcat cu tine însuți !“Cuvinte asemănătoare a rostit și Ana Micu cînd i-am solicitat să împărtășească un principiu etic pe care-1 cere respectat de tovarășii de muncă. A cere altora ceea ce iți ceri ție însuți — iată un crez de-o viață.— Ce ați urmărit în

IDEALUL M BIOGRAFIA
UNUI TlNĂR

ceste evenimente care sînt deosebite tocmai datorită faptului că au devenit tradiție, ilustrează nu un punct de vedere, ci o personalitate conștientă de rolul acestor manifestări, de necesitatea participării directe la toate acțiunile organizației de tineret. Știam toate aceste lucruri cind am întrebat :— Are entuziasmul o etică, o fațetă morală care-1 condiționează ?

însemnări de George BOITOR

nirile pe care le urmărim trebuie să țină seama, in primul rînd, de năzuința colectivității, de nevoile ei generale.Ascultînd-o vorbind pe Ana Micu despre „luciditate și morala scopului urmărit" mi-am evocat două momente din biografia pe care o con-

Mare, Ana Micu a vorbit coerent, documentat, profund, fără a citi o cuvîntare dinainte redactată. Relatările despre organizarea științifică a producției, eficiența economică a organizării, datele concrete, sumedenia de cifre citate spre exemplificare, toate aceste lucruri „vorbesc" des-

an activist de partid ;ăruia i-am vorbit despre „biografia fără evenimente deosebite" mi-a spus că dacă i s-ar cere o caracterizare a muncii pe care o desfășoară Ana Micu ar răspunde : „A te confrunta cu aspirațiile tale zilnic, să vezi ce ai realizat, cum și ce mai trebuia să faci ca

mod special în activitatea dumneavoastră ? am întrebat.— Fiind tînără, am căutat să cîștig încrederea colegilor și a tovarășilor mei de muncă. Apoi, să-mi cunosc atribuțiunile. Nu numai ale mele. Aceasta ar fi, după mine, una din primele îndatoriri ale unui secretar de partid. Soluțiile, căutările se petrec în cadrul unei colectivități, al unui anume fel de responsabilitate. Or,

i responsabilitatea colectivității mi se pare• fundamentală. în fa- i briea noastră, organi-• zată pe secții, atelie- i re, echipe, fiecare cu ; profilul și obligațiilesale, produsul general . a! muncii se obține ■ prin colaborarea tutu- i ror factorilor. In cadrul acestei colaborări i trebuie să existe o armonie și înțelegere perfectă. Vedeți, toate acestea trebuie să le știi, să le cunoști spre a acționa, la nevoie, cu toată responsabilitatea. Responsabilitate înseamnă in primul rind a cunoaște.A-ți cunoaște atribuțiile, a stabili responsabilitatea fiecărui fapt, a fiecărei acțiuni concrete, asta am urmărit, asta cred că trebuie să urmăresc întruna.Trecuse de amiază cînd am părăsit Fabrica de confecții „Mondiala" din Satu- Mare, una din mărcile de prestigiu ale industriei noastre textile. Și gîndul statornic a fost că azi, în etapa actuală a dezvoltării țării noastre, există un detașament de tineri lucizi, harnici, modești, care se realizează în colectivitatea socialistă ; o generație tînără din care face parte și Ana Micu, Secretara de partid, care spune toată convingerea „biografia ei nu nimic neobișnuit, mic deosebit".

Angrenată în ritmul trepidant al 
vieții cotidiene, populația londoneză 
nu pare să se lase ușor atrasă de a- 
gitația electorală a partidelor poli
tice în preajma unei tradiționale șl 
disputate competiții — alegerile mu
nicipale, care anul acesta vor avea loc 
la 9 aprilie. Din trei în trei ani, con
silierii municipali ai Londrei mari 
își încheie mandatul, care devine 
astfel miza politică a unui nou scru
tin, în mod frecvent favorabil... par-

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIV IV RODESCU

CU că are ni-

tldului aflat în opoziție. Astfel, în 
alegerile din 1967, ca urmare a ne
mulțumirilor față de introducerea re
gimului de austeritate, laburiștii au 
suferit o înfrîngere de mari propor
ții, pierzînd controlul pe care-l de
țineau in consiliul municipal : ma
joritatea laburistă de 64 la 36 a fost 
total inversată, conservatorii obținînd 
82 locuri față de numai 18 ale labu
riștilor.

Treburile administrative ale capi
talei britanice au trecut astfel în 
mîinile conservatorilor, ceea ce a dus 
în ultimii trei ani la repetate con
flicte cu departamentele guverna
mentale laburiste. Schimbul de re
proșuri a devenit mai acut în ultima 
vreme. Conservatorii afirmă că pro
gramul lor a fost bun, dar că a avut 
de întimpinat obstrucțiile guverna
mentale laburiste. La rîndul lor, la
buriștii argumentează că aceste in
tervenții au împiedicat majorarea 
chiriilor peste limita legală, ceea ce, 
ca și altele similare, a apărat in
teresele majorității populației londo
neze. De altfel, punind accentul pe 
deficiențele administrației capitalei, 
laburiștii sugerează alegătorilor că a- 
celeași repercusiuni dăunătoare s-ar 
amplifica pe plan național în cazul

(Continuare în pag. a VIII-a)
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LEGEA
organizam și disciplinei munc•v

L

5;. n unități
Raporturile de muncă în unitățile de stat se întemeiază pe proprietatea socialistă a întregului popor asupra mijloacelor de producție. Naționalizarea principalelor mijloace de producție din iunie 1948, transformarea clasei muncitoare în clasă conducătoare a societății noastre, extinderea continuă a proprietății socialiste ca urmare a politicii statului de alocare a unei însemnate părți a venitului național pentru reproducția lărgită, de dezvoltare rapidă și multilaterală a economiei naționale, măsurile luate de partid și guvern pentru perfecționarea vieții sociale și a- dîncirea democrației socialiste au schimbat în mod esențial poziția oamenilor muncii in societate.In Republica Socialistă România fiecare cetățean are dreptul și posibilitatea de a desfășura o activitate în orice domeniu, economic, social sau cultural, potrivit pregătirii sale și nevoilor societății.Oamenii muncii primesc drept retribuție o parte din venitul național destinată consumului, în raport cu cantitatea și calitatea muncii prestate ; ei beneficiază totodată de fondurile materiale și bănești puse la dispoziție de către stat, în folosul întregului popor, pentru dezvoltarea învățămîntului și culturii, ocrotirea sănătății publice, asigurări și asistență socială.Oamenii muncii participă nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea planurilor de producție, a hotărîrilor privind organizarea și

administrarea unităților socialiste ; ei își aleg reprezentanți în organele de conducere colectivă ale unităților, dezbat în adunarea generală modul de realizare a sarcinilor și problemele îmbunătățirii activității acestor unități. îr> dubla lor calitate, de proprietari și producători, oamenii muncii poartă răspunderea în fața societății atît pentru înfăptuirea obligațiilor personale de serviciu, cît și pentru contribuția la îndeplinirea sarcinilor ce revin unității în ansamblu în cadrul planului general de dezvoltare economică și social-culturală a țării, precum și pentru asigurarea ordinii și disciplinei in producție, apărarea și întărirea proprietății socialiste. Un rol important îl au sindicatele — ca organizații de masă ale oamenilor muncii — în dezvoltarea conștiinței acestora de proprietari ai mijloacelor de producție, în creșterea răspunderii lor pentru buna organizare și desfășurare a activității unităților socialiste, in stimularea inițiativei și capacității lor creatoare.întărirea disciplinei în muncă, perfecționarea organizării activității unităților socialiste contribuie la .folosirea superioară a potențialului material și uman al țării, la mobilizarea maselor de oameni ai muncii pentru realizarea programului stabilit de partid pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la construirea comunismului în patria noastră.
CAPITOLUL I

Obligațiile conducerilor 
de unități'Art. 1. — Organele de conducere ale unităților socialiste de stat — din industrie, agricultură, construcții, transporturi, circulația mărfurilor, cercetare științifică și din celelalte ramuri ale e- conomiei — răspund în fața statului și a colectivelor de salariați din cadrul acestora pentru organizarea judicioasă a întregii activități, pentru integritatea avutului obștesc și buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale și la timp a sarcinilor de plan, pentru respectarea principiilor și normelor disciplinei socialiste. Aceste organe au îndatorirea de a . asigura :a) fundamentarea temeinică a proiectelor planurilor de producție și a planurilor de muncă, crearea tuturor condițiilor pentru realizarea acestora, pentru creșterea productivității muncii și a eficienței întregii activități ;b) organizarea științifică a producției și muncii prin stabilirea unei structuri organizatorice raționale a unității, repartizarea tuturor salarlaților pe locuri de muncă și precizarea atribuțiilor și răspunderilor lor, elaborarea de norme de muncă fundamentate din punct de vedere tehnic, exercitarea unui control permanent și exigent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ;c) aplicarea cuceririlor științei și tehnicii avansate, a tehnologiei și metodelor moderne de lucru, utilizarea intensivă a mijloacelor de muncă, organizarea asistenței tehnice în cadrul fiecărui schimb și la toate locurile de muncă ;d) asimilarea în fabricație a unor produse cu caracteristici superioare, la nivelul performanțelor atinse pe plan internațional, ridicarea continuă a calității produselor;e) aprovizionarea la .timp șl în bune condiții a tuturor secțiilor și compartimentelor de lucru cu materii prime, materiale, combustibil și energie, respectarea consumurilor normate de materiale ;f) folosirea rațională a forței de muncă, menținerea numărului de salariați la nivelul strict necesar realizării sarcinilor de plan ; ridicarea calificării cadrelor, creșterea stabilității acestora, promovarea lor în raport cu pregătirea si meritele în muncă. Nici un salariat nu poate fi scos dfn producție, în afara de- putaților Marii Adunări Naționale în timpul sesiunilor sau a altor cazuri prevăzute de lege. Folosirea salariatilor în cadrul programului de lucru pentru activități nelegate de producție sau de obligațiile de serviciu este interzisă, în afara cazurilor prevăzute de lege ;g) asigurarea condițiilor corespunzătoare de protecție a muncii ;h) îndeplinirea riguroasă a contractelor încheiate de unitate cu privire la livrarea produselor în termenele, sortimentele și de calitatea prevăzută, efectuarea în bune condiții a lucrărilor și serviciilor stabilite, respectarea obligațiilor asumate de cooperare și colaborare cu alte unități ;i) respectarea și aducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de unitate prin contractul colectiv ;j) examinarea cu atenție și luarea în considerare a tuturor observațiilor critice, sugestiilor și propunerilor de mă-unității în în alte îm- salariaților au fost rein funcție de profilul, specificul și complexitatea sarcinilor fiecărei unități, organul de conducere al acesteia întocmește regulamentul de organizare^ și funcționare, precum și — împreună cu comitetul sindicatului — regulamentul de ordine interioară, pe baza și în a- plicarea prevederilor prezentei legi.Art. 2. — Direotorul asigură conducerea operativă a unității, aducînd la îndeplinire hotărîrile organului de conducere colectivă și sarcinile stabilite de forul ierarhic superior. Conducătorul de unitate are datoria de a lua toate măsurile necesare, în limita atribuțiilor 

suri formulate de salariații cadrul adunării generale sau prejurări și încunoștințarea respectivi despre modul cum zolvate problemele ridicate.

sale și, potrivit legii, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a producției, asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă, îmbunătățirea activității unității respective.Art. 3. — In vederea bunei funcționări a unităților socialiste, activitatea acestora se organizează pe secții și a- teliere de producție, servicii de aprovizionare, de desfacere și transport, laboratoare, ateliere de întreținere, secții și sectoare de cercetare, servicii funcționale și alte compartimente.Inginerii șefi, șefii de secții și de a- teliere, șefii de servicii, conducătorii tuturor compartimentelor de muncă au datoria de a stabili din timp sarcinile ce revin colectivelor pe care le conduc sau coordonează, de a asigura asistența tehnică necesară, întărirea disciplinei în muncă, elaborarea și aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea îndeplinirii integrale a planului și îmbunătățirii activității sectoarelor respective.Maiștrii au obligația de a conduce nemijlocit procesul de producție, de a asigura— pentru fiecare Ioc de muncă de care răspund — buna organizare a producției și a muncii, aprovizionarea cu materii prime, materiale, scule și dispozitive, îndrumarea tehnică corespunzătoare. folosirea și întreținerea mașinilor și utilajelor, respectarea ordinii, utilizarea judicioasă de către fiecare salariat a timpului de lucru
CAPITOLUL II

Drepturile și îndatoririle 
salariațilorArt. 4. — O dată cu angajarea într-o unitate socialistă de stat, salariații devin membri ai colectivului de muncă al acesteia și beneficiază, în conformitate cu dispozițiile legale, de următoarele drepturi :a) salariu corespunzător cantității și calității muncii depuse, sporuri de salariu pentru munca prestată în condiții deosebite, precum și alte sporuri și indemnizații ;b) repaos săptămînal și concediu anual de odihnă plătit;c) ajutoare materiale, în cadrul asigurărilor sociale de stat, în caz de incapacitate temporară de muncă, maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru refacerea și întărirea sănătății, pentru cazuri de deces în familie : asistență medicală gratuită și înlesniri în caz de trimiteri la tratament in stațiuni balneo-climaterice ;d) program de lucru redus dacă lucrează în condiții vătămătoare și periculoase sau dacă din motive de sănătate organele medicale prescriu un astfel de program ;el alocație de stat pentru copii, folosirea creșelor și grădinițelor de copii ;f) condiții corespunzătoare de protecție a muncii, precum și — pentru femei și tineri — măsuri speciale de ocrotire ;g) sprijin și înlesniri pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale ;h) să aleagă și să fie aleși în organul colectiv de conducere al unității, să-și exprime părerea în orice problemă a activității acesteia, să participe la adunarea generală a salariaților, să se adreseze organului de conducere al unității cu propuneri și sugestii, să solicite participarea la ședințele organului colectiv de conducere atunci cînd se analizează munca sectoarelor în care lucrează, să ia cunoștința de caracterizarea activității ’or profesionale, făcută de către șefii ierarhici ;i) să se adreseze organului ierarhic superior sau organului de jurisdicția muncii, In cazul măsurilor pe care le consideră că aduc prejudicii intereselor unității sau unor drepturi personale ;j) înlesniri la obținerea unei locuințe proprietate de stat, precum și la obținerea creditelor pentru construirea unei locuințe proprietate personală ;k) pensie pentru limită de vîrstă sau din cauza unei invalidități.Art. 5. — Salariații au datoria de a respecta ordinea și disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, contractului colectiv și contractelor lor individuale de muncă, regulamentului de organizare și funcționare a unității, regu

lamentului de ordine interioară, precum și dispozițiilor organelor de conducere privind desfășurarea activității în unitate.îndatoririle generale ale salariaților sînt următoarele :a) respectarea programului de lucru și folosirea integrală a timpului de muncă pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu ;b) însușirea și respectarea procesului tehnologic și de muncă stabilit, utilizarea instalațiilor la parametrii de funcționare prevâzuți în documentația tehnică, folosirea intensivă a tuturor mijloacelor de muncă, utilizarea rațională a materiilor prime și materialelor ;c) ridicarea necontenită a nivelului profesional în vederea realizării sarcinilor de plan, îmbunătățirii continue a calității produselor și lucrărilor, creșterii productivității muncii ;d> respectarea normelor de protecție a muncii, precum și a celor privind folosirea echipamentului de protecție și de lucru. prevenirea incendiilor sau a oricăror altor situații care ar putea pune in pri- jnejdie clădirile, instalațiile unității, ori viața, in'egritatea corporală sau sănătatea unor persoane ;e) respectarea reglementărilor privind păstrarea secretului de stat;f) apărarea și buna gospodărire a bunurilor proprietate socialistă, participarea activă la analiza și dezbaterea problemelor generale ale activității în unitate, în vederea continuei îmbunătățiri a acesteia ;g) să aibă o comportare corectă, să promoveze raporturi de întrajutorare cu toți membrii colectivului de lucru, să combată orice fel de manifestări necorespunzătoare. să acționeze în spiritul atitudinii comuniste față de muncă și societate.
CAPITOLUL III 

încheierea contractului 
de muncă, stabilirea vechimii 

neîntrerupte în aceeași 
unitate și a vechimii 
neîntrerupte în muncăArt. 6. — Contractul de muncă se încheie în formă scrisă ; el concretizează, în măsura necesară, drepturile și obligațiile părților prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă.Art. 7. — Contractul de muncă se încheie pe durată nedeterminată ; potrivit cu necesitățile, contractul de muncă se poate încheia și pe durată determinată.Art. 8 — Vechime neîntreruptă în aceeași unitate are salariatul care a lucrat într-o unitate, pe baza aceluiași contract de muncă încheiat pe durată nedeterminată.Are, de asemenea, vechime neîntreruptă în aceeași unitate :a) salariatul cu contract pe durată nedeterminată care a lucrat în două sau mai multe unități, ca urmare a transferării sale in interesul serviciului;b) salariatul cu contract de muncă pe durată determinată care a lucrat în fiecare an, în funcție de necesitățile serviciului, cel puțin 6 luni în aceeași unitate sau în unități diferite unde a trecut în mod organizat, la indicația unui organ competent.Art. 9. — Salariatul cu contract de muncă pe durată nedeterminată care s-a încadrat în termen de 90 de zile de la încetarea motivului pentru care nu a mai lucrat, beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeași unitate în următoarele cazuri :a) a fost.trimis să urmeze o școală, un curs de calificare, de perfecționare sau de specializare ;b) a îndeplinit sarcini cu caracter permanent în cadru] organizațiilor obștești, cu aprobarea conducătorului organului competent;c) a îndeplinit o funcție electivă, cu caracter de continuitate, pentru care a primit salariu ;d) a fost trimis să lucreze într-o organizație internațională :e) a îndeplinit obligații militare sau a încetat activitatea ca militar în cadrele permanente sau ca personal militarizat, în condițiile Decretului 407/1958 ;

f) 1 s-a desfăcut contractul de muncă de către unitate din cauză că a lipsit mai mult de 3 luni de la serviciu, fiind în incapacitate temporară de muncă, constatată prin certificat medical ;g) a fost eliberat dintr-o funcție pe care a ocupat-o ca urmare a numirii sale de către organul superior competent;h) 1 s-a desfăcut contractul de muncă și ulterior s-a stabilit de organele competente că motivele care au stat la baza acestei măsuri au fost neîntemeiate ;i) a încetat activitatea din cauza stări! sănătății, constatată prin certificat medical, care a făcut necesară schimbarea locului de muncă, în cazul cînd unitatea nu i-a putut oferi o altă muncă corespunzătoare :j) a fost pensionat pentru invaliditate ;k) unul din soți îl urmează pe celălalt, care a fost transferat în interesul serviciului sau mutat împreună cu unitatea in altă localitate, a fost trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizație internațională.In aceleași condiții beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeași unitate salariata care a încetat activitatea fiind gravidă sau pentru a-și crește un copil pînă la împlinirea vîrstei de 7 ani.Beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeași unitate salariatul căruia i s-a desfăcut contractul de muncă din cauza încetării activității unității ; reducerii personalului ; salariatul nu mai este necesar unității fără ca motivul care determină aceasta să fie imputabil salariatului; reîncadrării celui prevăzut la litera h, dacă cel în cauză s-a reîncadrat în muncă în termen de 90 de zile de la data desfaceri contractului.Prevederile de la literele a—f și de la alineatul 2 din prezentul articol se aplică în cazul cînd salariatul s-a reîncadrat in aceeași unitate sau într-o altă unitate, dacă unitatea la care a lucrat confirmă în scris că nu îi este necesar.Art 10. — Șe consideră că au vechime neîntreruptă în muncă următoarele categorii , de salariați :a) salariatul care se află în una din situațiile prevăzute la art. 8 și 9 ;bl salariatul care s-a transferat la cerere ;c) salariatul care a încetat activitatea și s-a reîncadrat în termen de 90 de zile în altă localitate, pentru a-și urma soțul care are locul de muncă în acea localitate ;d) cel care s-a încadrat într-o unitate de stat în termen de 90 de zile de la data ieșirii dintr-o cooperativă de producție meșteșugărească în care a lucrat ca membru cooperator — cu acordul conducerii cooperativei — sau de Ia data încetării activității ca salariat în alt loc de muncă decît într-o unitate socialistă.Art. 11. — Transferul salariaților de la o unitate la alta are Ioc în următoarele situații :a) transferul în interesul serviciului, care se acordă — la cererea unității unde se transferă salariatul respectiv — de către conducerea unității de la care pleacă, cu aprobarea organului ierarhic superior al acesteia.în cazul transferului de la o instituție centrală sau de la o unitate cu statut de centrală este suficient acordul acestora ;b) transferul la cererea salariatului, care se poate face numai cu acordul unității de la care pleacă și al unității unde se transferă, în condiții bine justificate, cum ar fi apropierea de familie, trecerea într-o muncă corespunzătoare pregătirii sale, ocuparea unui post prin concurs.Trecerea de la o unitate la alta prin actul de numire al organului superior competent constituie transfer în interesul serviciului.Salariatul trecut la o altă unitate ca efect al unei fuziuni sau absorbției, al divizării patrimoniului unității sau al desprinderii unei părți din acesta se consideră, de asemenea, transferat în Interesul serviciului.
CAPITOLUL IV k r 

Recompense și sancțiuniArt. 12. — Salariații care își îndeplinesc ia timp și în bune condiții sarcinile ce le revin și au o conduită ireproșabilă pot primi, potrivit dispozițiilor legale, următoarele recompense :, a) mulțumirea verbală sau în scris din partea organelor de conducere;b) evidențierea în muncă ;c) înscrierea pe tabloul de onoare ;d) înscrierea în cartea de onoare ;e) ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne și titluri distinctive ;f) acordarea de trepte sau gradații superioare la salariul tarifar în conformitate cu prevederile legale ;g) gratificatii și premii ;h) alte recompense, în bani sau în o- biecte, excursii gratuite și alte asemenea, prevăzute în regulamentul de ordine interioară, în statutul disciplinar sau în contractul colectiv.Recompensele prevăzute la lit. d și e, acordate salariatului, vor fi înscrise în carnetul său de muncă.Pentru. vechimea neîntreruptă în a- ceeași unitate, salariații primesc un spor de salariu potrivit legii. în raport de vechimea în muncă și de vechimea ne

întreruptă în muncă, salariații beneficiază, după caz, de creșterea duratei concediului de odihnă, a ajutoarelor de boală și pentru maternitate, a pensiilor, potrivit legii.Art. 13 — încălcarea cu vinovăție de către salariați — indiferent de funcția ce o ocupă — a obligațiilor lor de muncă, inclusiv a normelor de comportare, se sancționează, după caz, cu :a) mustrare ;b) avertisment;c) retragerea uneia sau mal multor gradații ori trepte de salarizare pe o perioadă de 1—3 luni sau, în cazul celor încadrați cu salariul la nivelul de bază, diminuarea acestuia cu 5—10 la sută pe aceeași perioadă ;d) retrogradarea în funcție sau în categorie — în cadrul aceleiași profesii — pe durată de 1, 2 sau 3 luni ;e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.T,a stabilirea sancțiunii se va ține seama de cauzele și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvîrșită, gradul de vinovăție a salariatului, dacă a- cesta a mai avut și alte abateri în trecut, precum și de urmările abaterii.Sancțiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere, ascultarea salariatului și verificarea susținerilor făcute de acesta în apărare.Sancțiunea disciplinară poate fi stabilită și va trebui să fie comunicată în scris salariatului în cel mult 30 de zile de la data cînd cel în drept să o aplice a luat cunoștință de săvîrșirea abaterii; aplicarea sancțiunii nu se va putea face însă mai tîrziu de 6 luni de la data să- vîrșirii abaterii.Art. 14. — Sancțiunea disciplinară se stabilește de organul de conducere colectivă sau de directorul unității.Sancțiunile prevăzute la art. 13 lit. a și b pot fi aplicate și de maiștri, precum și de șefii unor compartimente din unitate, potrivit regulamentului de ordine interioară.Pentru salariații numiți de organul ierarhic superior, sancțiunea disciplinară se aplică de acel organ.Pentru salariații numiți cu aprobarea organului ierarhic superior sau a organului colectiv de conducere din unitate, desfacerea contractului de muncă prevăzută la art. 13 lit. e se face cu aprobarea acestor organe.Art. 15. — Răspunderea penală sau materială ori aplicarea unei măsuri de influențare obștească nu exclud răspunderea disciplinară pentru fapta săvîrșită, dacă prin aceasta s-au încălcat și obligații de muncă.In stabilirea sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 13 lit. c se va ține seama și de faptul dacă pentru încălcarea îndatoririi de serviciu s-a aplicat o a- mendă.Art. 16. — In cazul în care unitatea a făcut plîngere penală împotriva unui salariat sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale, incompatibile cu funcția deținută, conducerea unității îl va suspenda din funcție. Pe timpul suspendării nu se plătesc drepturile de salariu.Art. 17. — In cazul constatării nevinovăției salariatului sancționat conform art. 13 sau suspendat din funcție potrivit art. 16. acesta are dreptul la o despăgubire egală cu partea de salariu de care a fost lipsit. Dacă în perioada suspendării din funcție cel sancționat a ocupat un alt post ca salariat, despăgubirea se va diminua cu salariul primit în această perioadă.Art. 18. — împotriva sancțiunii disciplinare, cel sancționat poate face plîngere, în scris, în termen de 15 zile de la comunicarea sancțiunii.Plîngerea împotriva sancțiunii disciplinare se soluționează în termen de 30 zile de către :a) persoana care ocupă funcția ierarhică imediat superioară celui care a a- plicat sancțiunea ;b) organul colectiv de conducere, pentru sancțiunea aplicată de conducătorul unității ;c) organul Ierarhic imediat superior, pentru sancțiunea aplicată de organul colectiv de conducere al unității ;d) judecătoria, dacă sancțiunea constă în desfacerea disciplinară a contractului de muncă.Hotărîrile pronunțate de cei prevăzuți la alin. 2 sînt definitive.Art. 19. — Sancțiunea disciplinară a- plicată unui angajat — cu excepția desfacerii contractului de muncă — se consideră a nu fi fost luată dacă timp de un an de la executarea ei angajatul nu a mai săvîrșit o altă abatere.înainte de expirarea termenului de un an. dar nu mai devreme de 6 luni de la data executării sancțiunii, conducătorul unității poate dispune, dacă angajatul nu a mai săvîrșit în acest interval nici o abatere, avînd o bună comportare, ca sancțiunea aplicată să fie considerată a nu fi fost luată.Art. 20. — Dacă s-a constatat nevinovăția salariatului sancționat, persoanele care cu rea credință au aplicat sau au determinat aplicarea unei sancțiuni disciplinare răspund disciplinar, material și, după caz, penal.Art. 21. — Unitatea care trimite un salariat la o școală, curs de perfecționare sau la specializare, cu scoatere din producție, sau organizează, potrivit legii, 

cursuri de pregătire ori de ridicare a calificării la locul de muncă, va încheia cu salariatul respectiv un act adițional la contractul de muncă. în care va trebui să se prevadă următoarele:a) obligația unității de a suporta parțial sau integral, în condițiile legii, cheltuielile pentru instruirea salariatului ;b) îndatorirea salariatului de a lucra în unitatea respectivă cel puțin 5 ani de la terminarea formei de instruire;c) obligația salariatului ca în cazul ne- respectării îndatoririi prevăzute la lit. b să plătească o despăgubire reprezentînd cheltuielile făcute de unitate sau alte organe pentru pregătirea lui profesională.Prevederile prezentului articol se toll- că și salariaților trimiși la specia' s sau documentare în străinătate.Art. 22. — întreruperea vechimii în muncă sau a vechimii în aceeași unitate atrage, potrivit legii, diminuarea sau, după caz, pierderea unor drepturi privind acordarea treptelor și gradațiilor, gratificațiilor. concediului de odihnă, a- jutoarelor materiale pentru incapacitate temporară de muncă.
CAPITOLUL V 

Regulamentul 
de ordine interioară

și statutul disciplinarArt. 23. — Regulamentul de ordine interioară — în întreprindere, organizație economică, instituție — se întocmește și s« aprobă de către conducerea unității, împreună cu comitetul sindicatului, potrivit îndrumarului elaborat de Ministerul Muncii și Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, pe baza prevederilor prezentei legi ; îndrumarul va indica, pe baza, prevederilor prezentei leg;; și de' trebuie să‘ cuprindă contractul de muncă în formă, scrisă..Art. 24. Regulamentul de ordine interioară stabilește obligațiile unității și cele ale salariaților, cuprinde dispoziții referitoare la organizarea lucrului în unitate. disciplina muncii, recompensele ce se pot acorda, modul de aplicare a sancțiunilor disciplinare și persoanele care au dreptul de a le aplica.Art. 25. — Regulamentul de ordine interioară se aplică tuturor salariaților unității, precum și celor care lucrează în unitate ca detașați.Ucenicii care se pregătesc la locul de muncă, elevii și studenții care fac practică în unitate, precum și salariații-dele- gați sînt datori să respecte regulile de disciplină de la locul de muncă unde își desfășoară activitatea.Art. 26. — în sectoarele în care natura activității impune instituirea unui regim de disciplină specific, se întocmește un statut disciplinar de către organul cern trai de resort, împreună cu comitetul uniunii sindicatului pe ramură, care se aprobă prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.
CAPITOLUL VI

Dispoziții finaleArt. 27. — îndrumarul prevăzut la art. 23 va fi întocmit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Unitățile sînt obligate ca în termen de 6 luni de la aceeași dată să elaboreze noi regulamente de ordine interioară. Ministerele și celelalte organe centrale vor asigura coordonarea și controlul executării acestei sarcini.Art. 28. — Dispozițiile privitoare la regimul juridic al salariaților din unitățile socialiste de stat se aplică în mod corespunzător și angajaților din organizațiile cooperatiste și celelalte organizații obștești.Se recomandă organizațiilor cooperatiste și celorlalte organizații obștești ca, pornind de la obiectivele și prevederile prezentei legi, să stabilească reglementări corespunzătoare cu privire la organizarea și disciplina muncii în cadrul acestor organizații.Art. 29. — Contractul de muncă în formă scrisă se va încheia cu noii salariați potrivit îndrumarului prevăzut la art. 23 din prezenta lege.Pentru ceilalți salariați, existența contractului de muncă se poate dovedi prin orice mijloace admise de lege.Art. 30. — Dispozițiile legii de față întră în vigoare pe data de 26 martie 1970.Vechimea neîntreruptă în aceeași unitate și vechimea neîntreruptă în muncă se stabilesc, pentru perioada dinainte de 26 martie 1970, pe baza reglementărilpr anterioare modificărilor aduse prin prezenta lege.Plîngerile împotriva sancțiunilor disciplinare în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluționate de organele competente la care se găsesc pendinte.Art. 01. — Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică în mod corespunzător art. 12, art. 13, art. 16, art. 163 și art. 117 din Codul muncii și se abrogă art. 17”. art. 20 lit. e, art. 24—26 inclusiv, art. 25, art. 133 și art. 133’ din Codul muncii. De asemenea, se modifică în mod corespunzător sau se abrogă, după caz, orice alte dispoziții contrara.
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In actuala etapă, dezvoltarea și modernizarea în continuare 
a economiei Republicii Socialiste România, în concordanță cu realizările științei și tehnicii contemporane, impun ridicarea necontenită a calității produselor și serviciilor ca o condiție esențială a creșterii eficienței activității economice, a participării necesare a țării noastre la circuitul schimburilor mondiale de valori materiale, a valorificării superioare a muncii sociale ; de calitatea produselor depind în mare măsură satisfacerea necesităților tot mai complexe și variate ale economiei naționale, competitivitatea pe piețele externe și creșterea continuă 
a nivelului de trai al populației.Promovarea progresului tehnic în toate ramurile economice, construirea de noi uzine și fabrici dotate cu utilaje modeme, extinderea măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii, precum și ridicarea continuă a calificării cadrelor au creat condițiile necesare pentru creșterea nivelului calitativ al produselor în paralel cu sporirea în ritm susținut a volumului producției și a productivității muncii.Realizarea unor produse de înaltă calitate este o sarcină de bază în activitatea de producție, o datorie de onoare a muncitorilor, maiștrilor și inginerilor, a tuturor oamenilor muncii, care, în calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producție

aparținînd întregului popor și de producători ai bunurilor materiale, au datoria să realizeze mărfuri de calitate superioară, să se preocupe permanent de îmbunătățirea calității produselor.Inițiativa largă, permanentă și creatoare a maselor se îmbină cu intervenția statului socialist, care stimulează efortul de ridicare a calității produselor prin mijloacele adecvate, în continuă perfecționare, ale sistemului de cointeresare materială a salariaților care obțin rezultate deosebite.Calitatea produselor se realizează prin respectarea cerințelor tehnice, constructive, funcționale, economice, de durabilitate și estetice ale acestora în continuă perfecționare, care trebuie să se situeze permanent la nivelul celor mai ridicate performanțe ale produselor similare din țară și de peste hotare și în concordanță cu nevoile economiei naționale.Acțiunea controlului de calitate începe din faza încheierii contractelor, a alegerii procedeului și a utilajelor de fabricație, recepționării materiilor prime șl a materialelor, precum și a calificării forțelor de muncă ; acțiunea se desfășoară pe tot parcursul fabricației și se încheie, după expedierea produselor, cu verificarea comportării produselor la consumator.In scopul ridicării calității produselor, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
Art. 1. — Preocuparea pentru ridicarea continuă a calității produselor reprezintă — pe tot parcursul, de la pregătirea producției pînă la verificarea comportării produsului la destinatar — o sarcină de bază a tuturor unităților economice, institutelor de cercetare și proiectare, ministerelor și celorlalte organe centrale și locale, potrivit cu atribuțiile ce le revin.O sarcină permanentă a tuturor unităților economice și organelor de stat este studiul sistematic al evoluției nivelului tehnic și al calității produselor pe plan mondial și stabilirea măsurilor corespunzătoare pentru fabricarea produselor la acest nivel.Art. 2. — Consiliile de administrație ale centralelor industriale, combinatelor și grupurilor de uzine și celorlalte organizații economice cu statut de centrală, precum și comitetele de direcție din întreprinderi răspund de calitatea produselor, lucrărilor executate, serviciilor prestate și, potrivit atribuțiilor lor. sînt obligate :a) să ia măsuri pentru realizarea de produse noi și modernizarea celor existente la nivel tehnic și calitativ în concordanță cu progresul științei și tehnicii, cu cerințele beneficiarilor interni și externi, în condițiile unei eficiențe economice ridicate ;b) să pună în fabricația de serie numai produsele omologate sau acceptate de beneficiar și după ce au luat toate măsurile de pregătire a fabricației, au stabilit metodele și au asigurat mijloacele necesare efectuării controlului tehnic al calității acestora.Pentru produsele noi, oferite pentru prima dată la export sau pentru cele la care se cer condiții tehnice suplimentare față de normativele interne în vigoare, se vor efectua în prealabil probe de verificare a parametrilor tehnico- funcționali care să asigure condițiile calitative convenite cu partenerul extern.în cazul produselor unicate de mare complexitate, la care nu se pot face probe complete în uzina producătoare, se va stabili cu beneficiarii modul de verificare a acestor produse, potrivit normativelor elaborate de ministerele tutelare și Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor ;c) să elaboreze și să aplice, prin planurile anuale și de perspectivă, măsuri speciale pentru îmbunătățirea continuă a calității materiilor prime și semifabricatelor, produselor finite, lucrărilor de investiții-construcții și serviciilor din sfera lor de activitate ;d) să folosească în fabricație numai materii prime și materiale care corespund condițiilor de calitate prevăzute în documentele tehnice normative și celorlalte condiții stabilite în contractele eco- nomice ;e) să clasifice și să marcheze pe clase de calitate acele produse la care s-au stabilit norme de sortare și prețuri diferențiate conform normelor legale ;f) să marcheze vizibil pe ambalaj du- Tata de folosire la produsele cu perioadă de viabilitate șl durată de utilizare limitate ;g) să asigure dotarea laboratoarelor și 

a secțiilor de producție cu aparate de măsură și control, aparatură de laborator și cu standuri de probe pentru a determina cu precizia necesară caracteristicile fizice, mecanice și chimice ale materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, precum și modul de comportare în timp a produselor finite, în condițiile în care sînt utilizate la beneficiar sau în condițiile prevăzute în documentele tehnice normative, sau în alte condiții convenite;h) să perfecționeze documentația tehnică cuprlnzînd și tehnologia de control, să facă propuneri de perfecționare a standardelor, să elaboreze și să îmbunătățească normele interne de fabricație, în concordanță cU progresul tehnic și cerințele de calitate ;i) să modernizeze continuu utilajele șl instalațiile de producție, precum și metodele și aparatura de măsură și control a parametrilor calitativi ai produselor în toate fazele de execuție, să organizeze verificarea, întreținerea și certificarea sistematică — conform legii — a funcționării acestora în limitele de precizie stabilite;

j) să asigure condițiile materiale pentru pregătirea muncitorilor calificați și a personalului mediu de specialitate, să ia măsuri pentru justa repartizare a cadrelor tehnice de specialitate, precum și pentru promovarea inițiativei tuturor salariaților în direcția îmbunătățirii calității produselor și diversificării sortimentelor ;k) să organizeze controlul tehnic de calitate începînd cu recepția materiilor prime și a materialelor, pe faze de fabricație și final, conform cu tehnologiile de fabricație. Să asigure ca în compartimentul de control tehnic al calității să fie încadrați muncitori, maiștri și ingineri cu o înaltă pregătire profesională și experiență în producție;l) să prevadă în contractele economice, după caz, condiții și termene de garanție referitoare la calitate, durata de utilizare și condiții de conservare, ambalare și depozitare a produselor, în conformitate cu documentele tehnice normative sau potrivit' acordului cu beneficiarii ;m) să livreze produsele, conform prevederilor contractuale, însoțite de documentul de atestare a calității și, după caz, de prescripții privind manipularea, depozitarea, stocarea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea acestora ;n) să urmărească sistematic modul de comportare la beneficiarii interni și externi a produselor livrate și, ținînd seama de observațiile acestora, să ia măsuri de perfecționare a documentației tehnice, a modului de execuție și a activității de control tehnic de calitate.Art. 3. — Conducerile ministerelor, ale celorlalte organe centrale, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene, al municipiului București și consiliilor populare municipale și o- rășenești răspund de realizarea calității superioare a produselor, a lucrărilor executate și, potrivit competențelor stabilite de lege, au următoarele îndatoriri cu privire la asigurarea calității:a) organizează și controlează activitatea de cercetare și proiectare de produse și procedee tehnologice care să se bazeze pe realizările științei și tehnicii moderne, astfel încît să se asigure produselor fabricate un nivel calitativ și o eficiență economică ridicată, corespunzătoare cerințelor beneficiarilor;b) aprobă pentru produsele de importanță deosebită studiile tehnico-econo- mice, documentele de omologare și introducerea în fabricație de serie ;c) creează condiții pentru ridicarea calității produselor prin profilarea, specializarea și concentrarea producției;d) asigură mijloacele necesare înzestrării unităților subordonate cu aparate de măsură și control, aparatură de laborator, standuri de probă și promovează folosirea metodelor științifice de verificare a calității; în acest scop vor prevedea în planurile de stat anuale necesarul de aparataj de măsură și control;e) organizează, îndrumă și verifică activitatea controlului tehnic de calitate în unitățile subordonate, urmărindu-se verificarea parametrilor de calitate prevă- zuți în documentațiile tehnice și promovarea folosirii metodelor științifice de control;f) asigură elaborarea șl îmbunătățirea standardelor cu parametri tehnico-eco- nomici la nivelul tehnicii moderne, stabilind metode de control în concordanță cu progresul tehnic și cerințele de calitate ;g) elaborează și urmăresc, prin planurile anuale și de perspectivă, aplicarea programelor de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a calității materiilor prime și semifabricatelor, produselor finite și lucrărilor de construcții-montaj ;h) aplică sancțiunile prevăzute de lege împotriva celor care se fac vinovați de fabricarea și punerea în circulație a u- nor produse cu parametri tehnici și calitativi inferiori celor stabiliți prin contracte.Neîndeplinirea îndatoririlor prevăzute în prezentul articol atrage, potrivit legii, răspunderea materială pentru prejudiciile cauzate.Art. 4. — Condițiile concrete de calitate a produselor se precizează în con

tractele economice pe baza documentelor tehnice normative-standarde, a normelor interne de fabricație, caietelor de sarcini, a mostrelor acceptate de beneficiari, precum și altor cerințe convenite între părți.Prețurile produselor, ale lucrărilor și tarifele pentru servicii se vor stabili diferențiat, in concordanță cu calitatea lor.Art. 5. — Consiliile de administrație ale unităților cu statut de centrală și comitetele de direcție ale întreprinderilor au datoria să analizeze periodic activitatea desfășurată pentru asigurarea calității produselor în întreprinderi, secții, ateliere și locuri de muncă, să stabilească măsuri în vederea îmbunătățirii calității produselor. Comitetele de direcție prezintă dări de seamă adunărilor generale ale salariaților asupra modului cum se îndeplinesc indicatorii de calitate în toate fazele de fabricație, supun spre dezbatere măsuri în scopul ridicării continue a nivelului calitativ al produselor.Art. 6. — Directorii și ceilalți conducători de unități economice poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor materiale, tehnice și organizatorice necesare îmbunătățirii calității produselor, reducerii rebuturilor, a volumului operațiilor de remaniere și a deficiențelor de calitate ; controlează activitatea compartimentului de control tehnic de calitate,, modul în care secțiile productive respectă normativele privind calitatea și iau măsuri pe linia indicată de organele de control.Art. 7. — Neîndeplinirea îndatoririlor prevăzute în articolele 2, 5 și 6 atrage, potrivit legii, răspunderea materială pentru prejudiciul cauzat. Pentru neglijență și abateri repetate, celor vinovați li se vor aplica și sancțiuni disciplinare, inclusiv retrogradarea sau desfacerea disciplinară a contractelor de muncă.Art. 8. — Inginerii, tehnicienii, maiștrii, conducătorii procesului de producție, precum și cei din compartimentele de concepție au datoria să asigure condițiile organizatorice și materiale, să a- corde asistența tehnică necesară pentru realizarea produselor la un nivel ridicat de calitate. Ei răspund în cadrul atribuțiilor ce le revin de respectarea normelor de calitate la fiecare operație tehnologică executată, la fiecare produs in parte și sînt obligați să anunțe imediat compartimentul controlului tehnic de calitate, conducerea unității, asupra defectelor de calitate care apar în procesul de fabricație și asupra cărora nu pot acționa în mod direct.Pagubele provenite din remanieri, rebuturi și produse a căror calitate nu se încadrează în normele stabilite ca urmare a neîndeplinirii acestor obligații, se suportă, conform legii, de cei vinovați.Art. 9. — Muncitorii au datoria de o- noare de a executa lucrări și produse de înaltă calitate, de a participa activ la acțiunile îndreptate spre ridicarea continuă a calității produselor, de a crea o largă opinie de masă pentru realizarea producției de bună calitate, practicînd metoda autocontrolului exigent al calității produselor și lucrărilor realizate la fiecare loc de muncă.Ei răspund de calitatea produselor realizate și suportă, conform legii, prejudiciile cauzate de nerespectarea documentației, disciplinei tehnologice^ care provoacă rebuturi, remanieri sau produse a căror calitate nu se încadrează în normele stabilite.Art. 10. — Executarea controlului tehnic al calității de către organele de control nu absolvă de răspundere directă inginerii, tehnicienii și maiștrii, pe toți cei care organizează și conduc procesul de fabricație și nici pe cei care execută lucrări și produse de calitate necorespunzătoare.Art. 11. — Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor înfăptuiește împreună cu ministerele și celelalte organe centrale politica statului în domeniul calității și al controlului tehnic de calitate al produselor, lucrărilor și serviciilor, avînd următoarele îndatoriri și răspunderi principale:a) organizează și execută controlul calității produselor destinate consumului intern și exportului, urmărind respectarea cu strictețe a condițiilor tehnice calitative prevăzute în contracte, standarde și alte documentații tehnice;

b) îndrumă și controlează activitatea compartimentelor de control tehnic de calitate din unitățile producătoare ; promovează folosirea metodelor moderne de control șl inițiază acțiuni pentru ridicarea calificării profesionale a controlorilor tehnici de calitate ;c) studiază, împreună cu organizațiile economice producătoare, evoluția calității produselor similare realizate în alte țări și propune ministerelor și celorlalte organe centrale efectuarea de cercetări și aplicarea de măsuri în vederea îmbunătățirii caracteristicilor tehnice calitative ale produselor;d) Interzice livrarea produselor care nu corespund din punct de vedere calitativ condițiilor prevăzute în contracte, dispune sistarea fabricației produselor care prin calitatea lor ar putea dăuna intereselor economiei naționale, informînd de aceasta Consiliul de Miniștri;e) aplică sancțiuni contravenționale pentru abateri de la normele privind condițiile calitative ale produselor, în conformitate cu reglementările în vigoare ;f) răspunde pentru controalele executate necorespunzător, de neluarea la timp, in cadrul atribuțiilor ce-i revin conform legii, a măsurilor care se impun pentru remedierea defecțiunilor de calitate, de buna funcționare a compartimentelor de control tehnic de calitate dio unitățile economice.Art. 12. — Compartimentul de control tehnic de calitate din întreprinderi funcționează ca organ subordonat, în condițiile legii, atît conducerii unității cît și Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.Art. 13. — Organul de control tehnic de calitate verifică, conform normelor stabilite, calitatea materiilor prime și materialelor care se folosesc în fabricație, respectarea în procesul de producție a documentației tehnice și tehnologiei de fabricație, pe toate fazele de producție, verifică și certifică calitatea produselor, participă la omologarea produselor și la stabilirea măgurilor, pentru îmbunătățirea calității acestora.Art. 14. — Organul de control tehnic de calitate din întreprinderi răspunde de organizarea controlului calității produselor, lucrărilor sau serviciilor pe toata treptele de fabricație, urmărește ca 11“ vrarea acestora să se facă în conformitate cu documentele tehnice normative și cu celelalte condiții de calitate stabilite prin contracte.Art. 15. — Organului de control tehnic al calității din întreprinderi i se subordonează laboratoarele care sînt organizate în scopul verificării calității produselor.Art. 16. — Numirea, schimbarea din funcție, sancționarea sau desfacerea contractului de muncă al șefului compartimentului pentru controlul calității produselor din întreprinderi se face de către comitetul de direcție cu acordul centralelor industriale, al celorlalte unități cu statut de centrală sau altor organe ierarhic superioare ale întreprinderii, precum și cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor ; șeful controlului tehnic de calitate este membru de drept al comitetului de direcție al întreprinderii sau consiliului de administrație al centralei, în care își desfășoară activitatea.Art. 17. — Șeful controlului tehnic de calitate sesizează conducerea unității a- supra abaterilor privind calitatea, face propuneri pentru prevenirea și eliminarea deficiențelor de fabricație, este obligat să ceară întreruperea operației tehnologice, fabricația sau livrarea produselor care contravin documentației tehnice, documentelor tehnice normative sau obligațiilor contractuale cu privire la calitate.In cazul cînd conducerea unității nu ia măsurile necesare, șeful controlului tehnic de calitate este obligat să sesizeze organul ierarhic superior, inclusiv conducătorul organului central și Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.Art. 18. — In exercitarea atribuțiilor sale, organul de control tehnic de calitate stabilește și marchează pe produs sau ambalaj, conform prevederilor articolului 2 literele e și f, după caz, clasa de calitate a produselor și durata de folosire și răspunde de corecta încadrare a acestora; întocmește certificatele de calitate ce se vor emite de unitate și care angajează răspunderea acesteia potrivit legii contractelor economice ; verifică documentația care însoțește produsele finite.Art. 19. — Șeful controlului tehnic de calitate prezintă periodic conducerii întreprinderii și Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor un raport asupra calității produselor și activității desfășurate de organul de control.Art. 20. — Unitățile de cercetare și cele de proiectare vor asigura, prin documentațiile elaborate, promovarea soluțiilor tehnice cele mai moderne, cu eficiență economică ridicată și vor preciza caracteristicile calitative ale produselor ce vor rezulta, acestea constituind indicatori obligatorii în realizarea parametrilor proiectați.Art. 21. — Cercetătorii, proiectanții și alți specialiști care participă la elaborarea și avizarea documentațiilor tehnice răspund de soluția tehnică, parametrii proiectați și calitatea produsului prevă

zute în documentația tehnică elaborată, pînă la realizarea performanțelor prescrise.Art. 22. — Unităților producătoare le este interzisă livrarea produselor destinate consumului intern care nu corespund prevederilor calitative stabilite prin contracte sau lege.Se interzice conducerilor întreprinderilor producătoare și organizațiilor de comerț exterior să expedieze la export mărfuri cu defecțiuni de calitate sau cu caracteristici care nu se încadrează în prevederile contractuale.Nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul articol atrage răspunderea patrimonială a unităților furnizoare, care sînt obligate să repare conform prevederilor legale prejudiciile cauzate, precum și răspunderea materială a salariaților din vina cărora 6-a produs prejudiciul.Art. 23. — Beneficiarii au datoria să controleze, pe parcursul fabricației și la livrare, în condițiile stabilite în contract, modul în care se îndeplinesc obligațiile asumate de furnizori cu privire la calitatea produselor contractate.Art. 24. — Recepționarea instalațiilor complexe și utilajelor se va efectua de către beneficiar pe principalele faze de fabricație și la livrare în condițiile stabilite prin contractul economic. Specialiștii institutelor de proiectare sînt obligați să acorde asistență tehnică la efectuarea încercărilor și a recepției finale.Art. 25. — Se interzice livrarea de către uzinele producătoare a utilajelor, a- gregatelor, instalațiilor și altor produse de complexitate tehnică ridicată fără recepția de calitate pe faze și la livrare de către beneficiarii de investiții.Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor are obligația de a controla modul cum beneficiarii de investiții realizează recepția utilajelor pe faze și în final, potrivit clauzelor din contractul economic.Art. 26. — Furnizorii de utilaje și instalații complexe sînt obligați să acorde asistență tehnică de specialitate la montajul și punerea în funcțiune a acestora.Art. 27. — Beneficiarii de investiții, întreprinderile de construcții-montaj și instalații, precum și Inspecția de Stat în Construcții, au obligația să controleze, în condițiile șantierului, dacă furnizorii au respectat cerințele de calitate prevăzute în contracte și prescripții tehnice la utilajele, mașinile, agregatele, instalațiile și aparatajele sosite pe șantier și care urmează a fi montate.Se interzice montarea sau instalarea acelor utilaje, mașini, agregate, instalații și aparate care prezintă defecțiuni. Acestea vor fi restituite furnizorilor sau, de comun acord, se vor stabili măsuri pentru remedierea defecțiunilor pe șantier. Toate prejudiciile provocate de aceste defecțiuni vor fi suportate, potrivit legii, de cei care le-au provocat.Art. 28. — întreprinderile de construcții-montaj și instalații, beneficiarii de investiții, institutele de proiectare și Inspecția de Stat în Construcții sînt obligate să facă un control riguros asupra modului în care sînt executate lucrările de construcții, de montaj și instalații, cu respectarea întocmai a tuturor prescripțiilor din proiecte, pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții-montaj și instalații, în așa fel încît să se asigure punerea în funcțiune a obiectivelor la termen și în bune condițiuni, precum și realizarea parametrilor proiectați în conformitate cu planul aprobat.Art. 29. — Unitățile de transport răspund de respectarea condițiilor prevăzute de lege sau contract pentru transportul și manipularea produselor și asigură păstrarea caracteristicilor calitative ale a- cestora, de la preluare pînă la predare, urmînd a suporta, conform legii, despăgubirile pentru eventualele prejudicii aduse calității produselor.Art. 30. — Unitățile care preiau, păstrează și desfac produsele răspund de asigurarea condițiilor pentru menținerea integrității și calității acestora, de corecta lor manipulare și depozitare; pagubele rezultate ca urmare a unei depozitări sau manipulări necorespunzătoare se suportă, conform legii, de persoanele care le-au provocat.Art. 31. — Unitățile producătoare șl cele comerciale răspund față de cumpărătorii interni pentru orice defecte de fabricație sau orice alte vicii ascunse a-- părute la produsele vîndute fără termen de garanție și reclamate în termen legal sau la produsele la care se prevede un termen de garanție, reclamate înăuntrul acestui termen, dacă cumpărătorul a respectat regulile de folosire și păstrare a bunurilor cumpărate.Remedierea sau înlocuirea produselor necorespunzătoare reclamate în condițiile prezentului articol se face în mod gratuit pentru cumpărător, iar cheltuielile se recuperează, conform legii, de la cei vinovați.Art. 32. — Unitățile importatoare sînt obligate să contracteze produsele numai la calitatea acceptată de unitățile beneficiare și împreună cu acestea vor urmări ca în contractele externe pentru utilajele și instalațiile complexe din import să se treacă condiții privind recepționarea pe faze și în final la furnizorii străini. Aceste unități răspund de realizarea calității și parametrilor tehnico-economici ai utilajelor și instalațiilor complexe importate. _ ______

Pentru toate produsele ce se importă, prevederile cu privire la calitate înscrise în contractele externe vor fi comunicate beneficiarilor, pe baza cărora aceștia vor face recepția.Pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul articol, unitățile importatoare suportă despăgubirile față de întreprinderile beneficiare, iar pagubele vor fi recuperate, conform legii, de la persoanele vinovate.Art. 33. — Se interzice raportarea va producție-marfă a produselor care au fost respinse în timpul recepției de organul controlului tehnic de calitate, de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor sau de beneficiar.Art. 34. — Ridicarea continuă a calității producției constituie o chestiune de mîndrie patriotică și de conștiință socialistă a tuturor oamenilor muncii care se înfăptuiește prin participarea activă și mobilizarea largă a inițiativelor creatoare ale maselor în procesul de producție a bunurilor materiale.In fiecare an f-e va organiza ,,Luna calității produselor" care va cuprinde acțiuni pentru propagarea largă a cunoștințelor în domeniul calității, va face bilanțul realizărilor obținute în fiecare întreprindere pe linia ridicării nivelului calitativ al producției, se vor acorda distincții celor care s-au evidențiat și au adus o contribuție deosebită în mișcarea de masă pentru ridicarea calității produselor românești la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.Art. 35. — Pentru realizări deosebite cu privire la calitatea produselor, angajații vor fi stimulați material în conformitate cu prevederile sistemului de salarizare.Art. 36. — Ridicarea calității produselor este condiționată de perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a cadrelor, atît a celor care realizează produsele, cît și a celor care le controlează.Toți specialiștii care funcționează în activitatea de control tehnic de calitate vor fi instruiți periodic în vederea cunoașterii instrumentelor, aparaturii și metodelor de control.In întreprinderile producătoare' se vor organiza în mod sistematic cursuri de scurtă durată de calificare și perfecționare în domeniul calității producției și controlului calității produselor.In învățămîntul profesional, licee de specialitate, în institute tehnice și economice de învățămînt superior se vor introduce cursuri de specialitate privind indicatorii de calitate ai produselor, metrologie și tehnici moderne de control.Art. 37. — Organele de control al calității produselor răspund, fiecare potrivit atribuțiilor lor, pentru executarea de controale necorespunzătoare, înscrierea în documentele de control a unor caracteristici, date tehnice sau constatări care nu reflectă realitatea, nesemnalarea către organele ierarhic superioare a încălcărilor dispozițiilor legale constatate în cadrul controlului sau, cînd este cazul, pentru interzicerea neîntemeiată i livrării unor produse.Art. 38. — Organizația socialistă care nu-și execută obligațiile contractuale referitoare la calitatea produselor, datorează celeilalte părți despăgubiri în vederea reparării prejudiciului cauzat din culpa sa.Despăgubirea pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea în natură a obligației contractuale privește atît paguba efectiv suferită, cît și beneficiul nerealizat.Art. 39. — încălcarea îndatoririlor stabilite în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală a celor vinovați de săvîrșirea faptei, răspunderea materială — inclusiv în cazurile în care prin legea de față ea nu a fost prevăzută expres.Răspunderea penală este angajată în condițiile art. 248 sau 249 din codul penal, după caz, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.Art. 40. — Faptele care constituie contravenții la prevederile prezentei legi, precum și sancțiunile corespunzătoare, se stabilesc prin ho'tărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 41. — Dispozițiile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, și prestațiilor de servicii.Unitățile prestatoare de servicii către populație răspund de calitatea lucrărilor executate, fiind obligate să efectueze gratuit remedierea eventualelor deficiențe. Cheltuielile de remediere vor fi recuperate, conform legii, de la cei din vina cărora au fost cauzate.Pentru lucrările la care se acordă tei> men de garanție, durata acestora se a- probă, dacă nu sînt stabilite prin lege, de organele centrale cărora le sînt subordonate unitățile prestatoare de servicii, iar pentru unitățile din economia locală de Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.Art. 42. — Dispozițiile legii de față sa aplică în mod corespunzător și organizațiilor cooperatiste.Art. 4â. — Prezenta lege intră în vigoare în termen de trei luni de la publicare. înăuntrul acestui termen, ministerele și celelalte organe centrala vor propune Consiliului de Miniștri actele normative pentru punerea de acord a reglementărilor în vigoare cu prevederile prezentei legi.
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privind regimul ocrotirii 
unor categorii de minori
CAPITOLUL I 

Categoriile de minori ocrotiți
și formele de ocrotireArt. 1. — Ocrotirea, potrivit prezentei legi, se acordă minorilor :a) ai căror părinți sînt decedați, necunoscuți sau în orice altă situație care duce la instituirea tutelei, dacă nu au bunuri sau alte mijloace materiale proprii și nu există persoane care au fost obligate sau care pot fi obligate să-i întrețină ;b) care, fiind deficienți, au nevoie de o îngrijire specială ce nu le poate fi asigurată în familie ;c) a căror dezvoltare fizică, morală sau intelectuală ori a căror sănătate este primejduită în familie;d) care au săvîrșit fapte prevăzute de legea penală, dar nu răspund penal sau sînt expuși să săvîrșească asemenea fapte ori ale căror purtări contribuie la râspîndirea de vicii sau deprinderi imorale în rîndul altor minori.Art. 2. — (1) Minorii prevăzuți în articolul 1 litera a, precum și minorii a căror sănătate este primejduită în familie pot fi dați în plasament familial unei familii — soț și soție — sau unei persoane care consimte la aceasta și care prezintă condițiile morale, materiale și sanitare necesare.(2) Plasamentul familial se face cu încuviințarea părinților sau tutorelui, de către comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București, prin organul de asistență socială.(3) Familia sau persoana care primește un minor în plasament familial îi asigură acestuia întreținerea, precum și celelalte condiții necesare creșterii și educării sale, potrivit celor hotărîțe de părinți sau tutore. Ea are dreptul la o alocație de întreținere a minorului, al cărei cuantum se stabilește prin hotărire a Consiliului de Miniștri.Art. 3. — (1) In cazul în care privitor la minorii arătați în articolul precedent nu a fost posibil să se ia măsura plasamentului familial, precum și în cazul în care dezvoltarea fizică, morală sau intelectuală a minorului este primejduită în familie, comisia pentru ocrotirea minorilor poate hotărî încredințarea lui unei familii ori unei persoane, cu consimțămîntul acesteia.(2) Familia sau persoana căreia 1 s-a încredințat minorul, în condițiile prezentului articol, are față de acesta drepturile și îndatoririle ce, potrivit legii, revin părinților privitor la persoana minorului și beneficiază de alocația ce se acordă în cazul plasamentului familial.■ Art; 4. — Ministerul Muncii va stabili criteriile în baza cărora alocația de întreținere se reduce ori nu se mai plătește, dacă cei care primesc în plasament familial sau le sînt încredințați minori, au, potrivit legii, obligația să-i întrețină.Art. 5. — <1) In vederea creșterii, educării și pregătirii școlare și profesionale a minorilor deficienți precum și a minorilor arătați în articolul 1 literele a și c, dacă față de aceștia din urmă nu s-a putut lua nici una din măsurile prevăzute în articolele precedente, comisia pentru ocrotirea minorilor poate dispune încredințarea lor, după caz, uneia din următoarele instituții de ocrotire :a) leagăne pentru copii în vîrstă de pînă la 3 ani;b) case de copii pentru preșcolari și școlari;c) grădinițe, precum și școli generale și licee de cultură generală pentru deficienți recuperabili ;d) școli profesionale și licee de specialitate pentru deficienți recuperabili ;e) cămine școală și cămine atelier pentru deficienți parțial recuperabili ;f) cămine pentru deficienți nerecuperabili.(2) Instituțiile de ocrotire prevăzute în alineatul 1 literele d și e funcționează în subordi- nea Ministerului Muncii, iar celelalte în sub- ordinea comitetelor executive ale consiliilor populare județene ori al municipiului București.(3) în școlile profesionale prevăzute în alineatul 1 litera d pot fi primiți și minori deficienți recuperabili care din diferite motive au întrerupt învățămîntul obligatoriu de cultură generală, dacă au depășit vîrsta de 14 ani.Art. 6. — (1) Cînd împrejurările care au determinat luarea uneia din măsurile de ocrotire s-au schimbat, comitetul executiv al consiliului popular sau comisia pentru ocrotirea minorilor, după caz, o poate revoca sau înlocui cu altă măsură, ori poate dispune schimbarea familiei sau persoanei la care se află minorul.(2) Dispozițiile alineatului precedent se aplică și în cazurile în care încredințarea minorului a fost dispusă prin hotărîre judecătorească definitivă, cu excepția acelora în care luarea măsurii de ocrotire rămîne, potrivit codului familiei, în competența instanțelor judecătorești.Art. 7. — (1) Internarea în casele de copii, în școlile generale pentru deficienți recuperabili, în căminele școală pentru deficienți parțial recuperabili, precum și plasamentul familial și măsura încredințării, cu plata alocației de întreținere, durează pînă la absolvirea învățămîntului obligatoriu.(2) In cazul în care după absolvirea școlii generale, acela față de care s-a luat măsura de ocrotire se pregătește prin ucenicie la locul de muncă ori își continuă studiile într-o formă de învățămînt de zi, el rămîne, dacă consimte, în grija instituției de ocrotire, a persoanei ori familiei căreia i-a fost încredințat sau la care a fost dat în plasament familial, cu dreptul la plata alocației de întreținere pentru perioadele în care nu primește o altă formă de întreținere din partea statului sau a unei organizații obștești, pînă la terminarea uceniciei sau a studiilor, dar fără a depăși vîrsta de 25 ani.(3) Dacă la data absolvirii școlii generale minorul este incapabil de muncă sau nu s-a încadrat în muncă din alte motive temeinice, durata măsurii de ocrotire, precum și plata alocației de întreținere se prelungește pînă la încetarea motivului pentru care minorul nu s-a încadrat în muncă, dar fără a depăși vîrsta de 18 ani.(4) Internarea minorului într-un cămin pentru deficienți nerecuperabili durează pînă la majorat.' Art. 8. — (1) Față de minorii arătați în articolul 1 litera d, comisia pentru ocrotirea minorilor poate lua una din următoarele măsuri educative :a) supravegherea deosebită ;b) internarea într-o școală specială de reeducare care funcționează în subordinea Ministerului Muncii.

(2) Supravegherea deosebită constă, potrivit condițiilor stabilite de Comisia centrală pentru ocrotirea minorilor, în lăsarea minorului în grija părinților sau a tutorelui, punîndu-li-se în vedere că au îndatorirea de a-1 supraveghea îndeaproape în scopul îndreptării sale. Măsura supravegherii deosebite durează pînă la îndreptarea minorului, dar nu mai puțin de 1 an și fără a se depăși vîrsta de 18 ani.(3) Măsura internării într-o școală .specială de reeducare se ia pe timp nedeterminat, față de minorul în vîrstă de cel puțin 10 ani, atunci cînd se apreciază că măsura supravegherii deosebite nu ar fi eficientă pentru îndreptarea minorului sau în cazul în care, deși 1 s-a aplicat măsura supravegherii deosebite, aceasta nu a dat rezultatele urmărite. Internarea într-o școală specială de reeducare nu poate fi dispusă față de minorii deficienți, aceștia urmînd a fi încredințați instituțiilor de ocrotire corespunzătoare.Art. 9. — (1) La cererea conducerii școlii speciale de reeducare, comisia pentru ocrotirea minorilor poate dispune, privitor la minorul care dă dovadă de îndreptare înainte de împlinirea vîrstei de 18 ani, înlocuirea internării prin supravegherea deosebită.(2) în cazul în care minorul internat într-o școală specială de reeducare nu a dobîndit pînă la majorat o calificare profesională, comisia în a cărei rază teritorială se află școala poate aproba, la cererea conducerii școlii și cu consimță- mîntul elevului, rămînerea acestuia în școală pînă la obținerea calificării, dar fără a depăși vîrsta de 20 ani. Dacă la împlinirea vîrstei de 18 ani elevul urmează învățămîntul liceal, se aplică în mod corespunzător dispozițiile articolului 7 alineatul 2.Art. 10 (1). — Consiliile populare județene și al municipiului București organizează centre de primire unde sînt trimiși, în caz de nevoie, minorii în vîrstă de peste 3 ani, pînă la trecerea lor într-o altă instituție de ocrotire sau pînă la luarea unei alte măsuri în privința lor.(2) Minorii vor fi primiți în centrele de primire sau, după caz, în leagăne pentru copii pe baza hotărîrii comisiei pentru ocrotirea minorilor în a cărei rază teritorială au fost găsiți sau descoperiți, iar în caz de urgență Ia cererea organelor miliției sau a autorității tutelare, comisia urmînd însă a se pronunța de îndată.Art 11. — (1) Instituțiile de ocrotire funcționează potrivit regulamentelor emise, corespunzător caracterului instituției, de Ministerul Sănătății, Ministerul învățămîntului sau Ministerul Muncii. Fiecare din aceste ministere va emite regulamentul cu consultarea celorlalte, a Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, a Uniunii Tineretului Comunist și a Consiliului Național al Femeilor.(2) Comitetele de femei au dreptul să exercite controlul obștesc în toate instituțiile de ocrotire.
CAPITOLUL II 

Comisiile pentru ocrotirea 
minorilorArt. 12. — Pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București se organizează comisii pentru ocrotirea minorilor, avînd următoarele atribuții :a) iau, cu privire la categoriile de minori prevăzute în articolul 1, măsurile de ocrotire corespunzătoare. cu excepția plasamentului familial ;b) urmăresc dezvoltarea minorilor față de care s-au luat măsuri de ocrotire și examinează plîn- gerile și cererile acestora, sesizînd. dacă este cazul, instituțiile de ocrotire sau organele cărora le sînt subordonate.Art. 13. — (1) Comisia pentru ocrotirea minorilor se compune din secretarul comitetului executiv al consiliului popular ca președinte, din cîte un delegat al direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, inspectoratului școlar, direcției sanitare, direcției pentru administrația locală de stat, inspectoratului miliției, organelor județene sau ale municipiului București ale sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist și organizației de femei, precum și din doi părinți care au dovedit, în creșterea copiilor lor, o grijă deosebită.(2) Componența comisiei se stabilește prin decizie de către comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București.Art. 14. — (1) Comisia competentă să soluționeze cauza este aceea în a cărei rază teritorială se află localitatea unde domiciliază minorul, dacă legea nu prevede altfel.(2) Comisia soluționează cauza în termen de cel mult 30 de zile de la data sesizării.(3) In fața comisiei vor fi chemați părinții sau tutorele, minorul care a împlinit vîrsta de 10 ani, precum și orice persoane care pot da relații în cauză ; minorii prevăzuți în articolul 1 litera b vor fi chemați numai dacă prezenta lor este necesară.(4) Dacă minorii prevăzuți în articolul 1 litera d nu se prezintă, se va cere sprijinul organelor miliției.(5) Dacă, fără motive temeinice, persoanele chemate nu se prezintă, comisia are dreptul să le aplice o amendă de la 25 la 250 lei, putînd în cazuri justificate să dispună reducerea sau scutirea de amendă.Art. 15. (1) — Comisia se constituie valabil cu majoritatea membrilor ei și dacă printre cei pre- zenți se află pe lîngă președinte, delegații direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, inspectoratului școlar și direcției sanitare. Prezența delegatului inspectoratului miliției este obligatorie atunci cînd comisia examinează cauze privind minorii prevăzuți în articolul 1 litera d. Hotărîrile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor care o alcătuiesc.(2) Ședințele comisiei nu sînt publice. Comisia poate admite să fie de față și alte persoane decît cele chemate, dacă apreciază că prezența lor este utilă.Art. 16. — (1) Hotărîrea comisiei se comunică, după caz, părinților sau tutorelui, familiei ori persoanei căreia minorul i-a fost încredințat, procurorului și autorității tutelare, precum și minorului, dacă acesta a împlinit 14 ani.(2) Dacă s-a dispus încredințarea minorului unei instituții de ocrotire, hotărîrea se comunică și acesteia.(3) în cazul în care s-a aplicat o amendă ori s-a dispus obligarea la plata contribuției sau suportarea de către minor a cheltuielilor necesare ocrotirii sale, o copie a hotărîrii se comunică, în vederea executării, organului financiar al comitetului executiv al consiliului popular de la domiciliul celui obligat la plată.(4) Hotărîrile comisiei sînt executorii.(5) In cazul în care există opunere la executarea unei hotărîri, o copie a acesteia se va comunica organelor miliției în vederea executării.

Art. 17. — (1) împotriva hotărîrilor comisiei pentru ocrotirea minorilor, cu excepția acelora prin care s-a aplicat o amendă, persoanele și organele prevăzute la articolul 16, alineatul 1 pot face contestație în termen de 5 zile de la comunicare la judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază minorul.(2) Judecătoria soluționează contestația în termen de cel mult 15 zile de la data sesizării, cu citarea organelor și persoanelor arătate în articolul 16 alineatul 1, dispozițiile articolului 15 alineatul 2 și articolului 16 alineatul 3 fiind aplicabile. Cauzele se judecă în complet format dintr-un judecător și doi asesori populari, desemnați dintre asesorii care, ca părinți, au dovedit în creșterea copiilor lor o grijă deosebită. Participarea procurorului este obligatorie.(3) Hotărîrile pronunțate sînt definitive.
CAPITOLUL III 

Asigurarea cheltuielilor necesare 
ocrotirii minorilorArt. 18. — (1) Cheltuielile necesare pentru ocrotirea minorilor în Instituțiile de ocrotire, precum și plata alocației de întreținere a minorilor, se fac de la bugetul statului.(2) Baremurile de dotare a instituțiilor de ocrotire, precum și cele de echipament pentru minorii internați în aceste instituții, se stabilesc, după caz, de Ministerul Sănătății, Ministerul învățămîntului sau Ministerul Muncii, cu acordul Ministerului Finanțelor.Art. 19. — (1) Persoanele care, potrivit legii, au datoria de a întreține pe minorii cărora li se asigură ocrotire în condițiile legii de față, vor fi obligate prin hotărîrea organului care a luat măsura de ocrotire să verse lunar statului o contribuție, pe toată perioada cît durează măsura de ocrotire; în cazul minorilor internați în școli profesionale pentru deficienți recuperabili, se aplică normele privind învățămîntul profesional.(2) Cuantumul contribuției se stabilește potrivit prevederilor codului familiei, în funcție de venitul mediu realizat în ultimele 6 luni, anterioare obligării la plată, iar pentru membrii cooperativelor agricole de producție în funcție de venitul realizat în anul precedent acestei date ; în cazul schimbării împrejurărilor, cuantumul contribuției poate fi modificat.(3) Minorul care are pensie de urmaș sau alte venituri suportă cheltuielile necesare asigurării ocrotirii sale. Cuantumul lor se stabilește prin hotărîrea organului care a luat măsura de ocrotire, pe baza normelor emise, după caz, de Ministerul Sănătății, Ministerul învățămîntului sau Ministerul Muncii, cu acordul Ministerului Finanțelor.

CAPITOLUL IV 
Comisia centrală pentru 

ocrotirea minorilorArt. 20. — (1) Pentru îndrumarea și coordonarea activității de ocrotire a minorilor se instituie o comisie centrală care va funcționa la Ministerul Muncii.(2) Comisia centrală se compune dintr-un adjunct al ministrului muncii, ca președinte, din specialiști delegați de Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Învățămîntului, Ministerul Justiției, Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală, Procuratura Generală, Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor și Consiliul Național al Organizației Pionierilor, precum și din alți specialiști. Componența comisiei se stabilește prin ordinul ministrului muncii.(3) Comisia centrală va putea aproba organizarea de comisii pentru ocrotirea minorilor pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale, stabilindu-Ie competența materială și teritorială ; membrii acestor comisii vor fi desemnați de comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București, dispozițiile articolului 13 fiind aplicabile în mod corespunzător.(4) în scopul aplicării unitare a dispozițiilor legale, comisia centrală poate da îndrumări comisiilor pentru ocrotirea minorilor.(5) Hotărîrile comisiei centrale se iau cu majoritatea membrilor ei.
CAPITOLUL V 

Dispoziții speciale și finaleArt. 21. — Actele procedurale în legătură cu aplicarea dispozițiilor prezentei legi sînt scutite de orice taxă.Art. 22. — Minorii neinfractori aflați în institutele speciale de reeducare ale Ministerului Afacerilor Interne pe baza unei hotărîri judecătorești vor fi menținuți în aceste institute, dispozițiile prezentei legi privind durata măsurii, înlocuirea acesteia și rămînerea în continuare în școlile speciale de reeducare fiind aplicabile.Art. 23. — Dispozițiile privitoare la alocația cuvenită în cazul în care minorul este încredințat unei familii sau persoane, la determinarea contribuției la cheltuielile necesare ocrotirii minorului, precum și Ia comunicarea hotărîrii prin care s-a dispus încredințarea minorului, se vor aplica și în cazurile în care această măsură este luată de instanța judecătorească, în aplicarea prevederilor codului familiei.Art. 24. — Cauzele privitoare la minorii aflați în situațiile prevăzute la articolul 1, pendinte în fața judecătoriilor, se trimit spre soluționare comisiilor pentru ocrotirea minorilor competente. Cauzele în care s-a pronunțat o hotărîre judecătorească nedefinitivă se soluționează de tribunale, potrivit dispozițiilor prezentei legi.Art. 25 — (1) Hotărîrea nr. 809'1954 privind ocrotirea copiilor rămași fără părinți sau lipsiți de posibilitatea de a fi crescuți în familie, articolul 104 din codul familiei, articolul 8 alineatul 3 din Decretul nr. 285'1960 privind acordarea alocației de stat pentru copii, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 106/1965 privind organizarea și funcționarea învățămîntului de cultură generală pentru copii cu deficiențe senzoriale, fizice și intelectuale, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.(2) Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare după 45 de zile de la publicare.

Expunerea la Proiectul de lege privind 
asigurarea și controlul calității produselor 

prezentată de tovarășul Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de MiniștriVă rog să-mi permiteți să vă prezint, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, spre dezbatere și sancționare Proiectul de lege privind asigurarea și controlul calității produselor. Așa cum știți, această nouă reglementare a fost discutată și aprobată zilele trecute de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român ; ea se încadrează organic în ansamblul de măsuri preconizate de partidul și statul nostru pentru perfecționarea organizării și conducerii întregii vieți economice și sociale, pentru creșterea eficienței în toate ramurile și unitățile economiei naționale.Ridicarea calității produselor și serviciilor este impusă stringent de dezvoltarea și modernizarea economiei noastre, de exigențele revoluției științifico-tehnice contemporane. De calitatea acestora — fie mijloace de producție, fie bunuri de larg consum — depinde în măsură hotărîtoare progresul unei economii, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, satisfacerea nevoilor tot mai complexe și variate ale producției și consumului intern. Cuvîntul hotărîtor în desfacerea produselor la export în condiții competitive ră- mine tot calitatea produselor, element care nu ține seama de nici un fel de considerente sau granițe.Cunoașteți că în cursul procesului de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare a economiei naționale, partidul și statul nostru au luat de-a lungul anilor o serie de măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor, situînd tot mai mult acest obiectiv în centrul întregii activități economice.Ca rezultat al măsurilor luate de partidul și statul nostru, îndeosebi după Congresul al IX-lea, al activității desfășurate de muncitori, ingineri și maiștri s-au obținut an de an produse noi. cu caracteristici calitative superioare, apreciate de populația noastră și competitive- pe plan mondial. în 1953 a fost creat Oficiul de Control al Mărfurilor, întreprindere prestatoare de servicii, care execută controlul calitativ al produselor de export, ca mandatar al clien- ților externi. In urmă cu doi ani și jumătate a fost înființat Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor de Export, ca organ central care înfăptuiește politica statului in domeniul calității produselor de export. Crearea acestui organ, răspunzînd tendințelor existente pe plan mondial, de intervenție directă a statului în desfășurarea activității de control al calității produselor pentru export, a fost dictată de dezvoltarea comerțului nostru exterior, de necesitatea sporirii prestigiului mărfurilor românești pe piața internațională.Dezvoltarea multilaterală a economiei naționale, mutațiile intervenite în structura producției, participarea tot mai activă a Industriei proprii la dotarea tuturor ramurilor economiei, precum și la realizarea celor mai importante obiective de investiții, creșterea accentuată a activității de export reclamă noi măsuri economice și organizatorice menite să ducă la intensificarea acțiunilor orientate spre îmbunătățirea calității produselor și serviciilor. Apare axiomatic, ca o condiție sine qua non a dezvoltării economiei țării. așezarea problemei calității produselor pe prim plan, ea devenind o problemă de stat. Aceste măsuri sînt cu atît mai necesare cu cît, alături de realizările incontestabile in domeniul ridicării calității produselor, în unele întreprinderi și ramuri continuă să se fabrice mărfuri sub nivelul produselor similare de pe piața mondială, cu performanțe tehnico-func- ționale mai slabe, cu un finisaj mai puțin îngrijit. Din păcate, astfel de produse ajung uneori în rețeaua comercială internă sau chiar sînt exportate. provocînd nemulțumiri îndreptățite beneficiarilor și, ceea ce este mai grav, aducînd prejudicii e- conomiei naționale.Deficiențele de calitate care apar uneori la produsele livrate nu mai pot fi puse pe seama dotării tehnice a întreprinderilor, acestea fiind înzestrate cu utilaje și instalații de producție din ce în ce mai perfecționate. Ele sînt datorate neglijențelor, indisciplinei tehnologice, abaterilor de la normele elementare de fabricație din partea executanților. superficialității și lipsei de răspundere a unor cadre de conducere a procesului de producție.Sînt de mare actualitate și deosebit de elocvente cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român : „Ridicarea calități: produselor, realizarea de produse cu caracteristici tehnico-economice superioare trebuie să constituie o preocupare de prim ordin, una din sarcinile de cea mai mare însemnătate a ministerelor și centralelor industriale, a organelor de stat și de partid, a unităților economice, a tuturor muncitorilor, tehnicienilor, Inginerilor și specialiștilor din industria noastră socialistă".Noua lege supusă dezbaterii dumneavoastră nu face altceva decît să transpună în practică aceste cuvinte, să statueze hotărîri adoptate de Congresul al X-lea al partidului.Ea pornește de la faptul că asigurarea calității constituie un proces amplu, care începe din faza definirii cerințelor și a stabilirii soluțiilor tehnice, se desfășoară de-a lungul întregului proces de fabricație și se incheie prin verificarea comportării în exploatare. în mod corespunzător sînt prevăzute sarcinile și răspunderile ce revin tuturor factorilor care concură la acest proces. Așa cum este și normal, proiectul de lege situează pe primul plan obligațiile producătorului, pe fiecare treaptă a structurii industriale, de la muncitori și maistru pînă la ministru, ți- nind seama că dispun de cele mai eficiente pîrghii pentru a acționa asupra calității.

Punînd în centrul atenției muncitorilor și aparatului tehnic de conducere a producției, respectarea întocmai a documentației de fabricație, legea urmărește să întărească disciplina tehnologică, să concentreze atenția celor care dirijează direct producția spre asigurarea condițiilor materiale și tehnice pentru realizarea corectă a fiecărei operații. Conducerilor de întreprinderi și centrale industriale le revine principala răspundere în ridicarea continuă a calității produselor, potrivit evoluției tehnicii și cerințelor beneficiarilor interni și externi. Legea insistă asupra interdicției de a se pune în fabricație produse neomologate sau neacceptate de beneficiar și accentuează asupra obligației întreprinderilor de a folosi numai materii prime și semifabricate conform prescripțiilor de calitate stabilite. Deosebit de importante sînt prevederile care se referă la îndatorirea producătorului de a efectua în bune condiții pregătirea fabricației, astfel în- cît să se respecte sistematic indicatorii de calitate, de a asigura dotarea laboratoarelor și secțiilor de producție cu aparatura și standurile de probe necesare încercărilor de calitate, de a perfecționa continuu mijloacele de producție și tehnologiile de fabricație șl control.Problemele calității produselor reliefează, mai mult decît oricare alt aspect al activității productive, rolul covîrșitor pe care îl are buna calificare a oamenilor, temeinica lor pregătire profesională. Corespunzător acestei cerințe, proiectul de lege înscrie ca o sarcină de bază creșterea preocupării pentru asigurarea în toate compartimentele întreprinderilor a unor cadre solid calificate, pentru perfecționarea permanentă a pregătirii lor tehnico-profesionale, in pas cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Ministerul învă- țămîntului va trebui să introducă în programele de învățămînt ale școlilor profesionale, liceelor de specialitate și institutelor de Învățămînt superior tehnice și economice, cursuri speciale privind calitatea produselor și controlul calității.Obligații importante decurg din lege pentru conducerile ministerelor producătoare. Ele vor trebui să asigure condițiile tehnico-materiale pentru realizarea unei producții de înaltă calitate, prin profilarea, specializarea și concentrarea producției, prevederea în planurile anuale și de perspectivă a mijloacelor necesare înzestrării unităților subordonate cu aparate de măsură și control, aparatură de laborator și standuri de probă, aplicarea unor programe de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.Ministerele răspund de organizarea și îndrumarea activității de cercetare- proiectare în scopul elaborării și îmbunătățirii documentației tehnice, ridicării acestora la nivelul tehnicii moderne. Ele organizează, îndrumă și verifică activitatea controlului tehnic din întreprinderi, urmărind extinderea folosirii metodelor științifice de control.îmbunătățirea calității, obținerea unor produse cu însușiri superioare sînt, desigur, determinate în primul rînd de cei ce se ocupă de concepția, proiectarea și executarea lor. Un rol de mare însemnătate îl deține însă controlul calității. Considerat ca o importantă funcție de conducere, controlul calității produselor a devenit o pîrghie a dezvoltării producției. De modul de organizare a controlului tehnic de calitate, de exigența cu care acesta este efectuat, depinde desfacerea produselor și, în ultimă instanță, dezvoltarea sau restrîn- gerea activității unei întreprinderi.Deși au fost aduse permanent îmbunătățiri în organizarea. încadrarea și înzestrarea compartimentelor de control tehnic din întreprinderi, activitatea acestora nu se ridică peste tot la nivelul cerut de stadiul actual, de pretențiile privind calitatea produselor. Sînt încă utilizați controlori slab pregătiți profesional, pro- veniți din diverse alte activități, fără o calificare corespunzătoare, lipsiți de autoritatea necesară unei asemenea funcții, atît în sectoarele de producție, cit și în cadrul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității.Iată de ce proiectul de lege stabilește obligativitatea pentru conducerile ministerelor și celorlalte organe centrale, ale centralelor industriale și întreprinderilor de a acorda cea mai mare atenție încadrării serviciilor de control tehnic de calitate cu personal bine pregătit profesional, devotat meseriei, corect și cinstit, care să reprezinte o autoritate tehnică în analizarea calității produselor și stabilirea unor măsuri pe această linie. Corespunzător noilor prevederi, compartimentul de control tehnic de calitate din întreprinderi răspunde de controlul produselor pe toate treptele de fabricație, de la recepția materiilor prime, respectarea în procesul de producție a documentației tehnice și a tehnologiei pînă la verificarea calității produselor finite ; el participă la omologarea produselor și la stabilirea măsurilor pentru îmbunătățirea calității lor.Pentru a asigura deplina obiectivitate a controlului tehnic de calitate, noua reglementare prevede subordonarea organului de control din întreprinderi atît conducătorului unității, cît și Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.Numirea șefului compartimentului de control de calitate din întreprinderi, sancționarea sau înlocuirea lui se va face de către comitetul de direcție, cu avizul forurilor ierarhice superioare și cu acordul Inspectoratului General. In slirșit, pentru a 

întări autoritatea compartimentului de control tehnic de calitate, șeful acestuia va face parte de drept din organul de conducere colectivă al unității în care își desfășoară activitatea.Amploarea pe care noua lege urmărește să o dea preocupării pentru calitate în întreaga țară pune într-o nouă lumină rolul și atribuțiile Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității. Sfera activității acestui organ se va extinde in viitor asupra întregii producții și nu numai a celei destinate exportului. Intre noile competențe acordate inspectoratului, un loc important îl ocupă organizarea și îndrumarea metodologică, în colaborare cu ministerele, a activității compartimentelor de control tehnic de calitate din unitățile producătoare, studierea evoluției calității produselor realizate în alte țări, promovarea metodelor moderne de control ; inițierea de acțiuni pentru ridicarea calificării profesionale a controlorilor tehnici de calitate.Ca organ Independent, imparțial în aprecierea calității, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității are dreptul să interzică livrarea produselor care nu corespund condițiilor calitative înscrise în contracte și să aplice sancțiuni con- ( travenționale pentru abateri de la calitatea produselor. Este de așteptat că, îndeplinindu-și cu înaltă răspundere atribuțiile încredințate, inspectoratul va exercita o influență pozitivă în creșterea exigenței unităților producătoare față de calitatea produselor ce le livrează.O contribuție decisivă în asigurarea unei calități corespunzătoare trebuie să-și aducă beneficiarii produselor. în această direcție, proiectul de lege precizează dreptul beneficiarilor de a controla, pe parcursul fabricației și la livrare, modul în care se îndeplinesc obligațiile asumate de furnizori cu privire la calitatea produselor contractate. Pentru mașinile, utilajele, agregatele și instalațiile complexe, recepția se va efectua pe faze de fabricație, iar înainte de începerea montajului, beneficiarii de investiții, întreprinderile de construcții-montaj și instalații, precum și Inspecția de Stat în Construcții au datoria de a verifica, 
în condițiile șantierului, dacă furnizorii au respectat cerințele de calitate stabilite. Aplicarea acestor prevederi va permite sesizarea, încă din timpul montajului, a eventualelor deficiențe calitative, evitîndu-se montarea lor și de aici intîrzieri in punerea în funcțiune a noilor capacități și efectuarea de cheltuieli inutile.Este cunoscută însemnătatea pe care o are buna organizare a transportului, manipulării și depozitării mărfurilor pentru menținerea intactă, nealterată, a calității lor. Ne- respectarea normelor stabilite pentru aceste activități, lipsa de exigență a unor cadre de conducere, fac ca în depozitele întreprinderilor industriale și comerciale și mai ales pe șantierele de construcții să se constate importante pierderi materiale datorate produselor depreciate calitativ. De aceea, proiectul de lege înscrie răspunderea unităților de transport, a celor care preiau, depozitează și desfac produsele pentru respectarea condițiilor stabilite în vederea păstrării integrității calității mărfurilor. Aplicarea acestor prevederi impune ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, conducerilor unităților economice adoptarea unor măsuri urgente pentru amenajarea spațiilor de depozitare, înzestrarea lor cu mijloace de manipulare, stabilirea unor reguli precise de desfășurare a activității in acest domeniu.O trăsătură esențială a noilor reglementări o constituie îmbinarea elementelor de stimulare morală și materială pentru cezultate remarcabile in ridicarea calității produselor cu cele de răspundere materială pentru pagubele aduse economiei naționale, ca urmare a nerespectării obligațiilor înscrise in contractele economice cu privire la calitate, ca și pentru neluarea măsurilor impuse de lege in acest domeniu.îmbunătățirea continuă a calității produselor, grija pentru prestigiul „mărcii fabricii", pentru emblema „Made in Romania" reprezintă, desigur, nu numai o chestiune pur economică, ci in egală măsură un teren de manifestare a patriotismului și a conștiinței socialiste a oamenilor muncii din România, Ținînd seama de aceasta, proiectul de lege stabilește măsuri pentru stimularea largă a inițiativei creatoare a maselor, îndreptată spre ridicarea calității mărfurilor. în fiecare an se va organiza „luna calității produselor", care va prilejui efectuarea bilanțului realizărilor obținute în fiecare întreprindere pe linia ridicării nivelului calitativ al produselor și propagarea cunoștințelor noi privind calitatea.Promovarea consecventă a progresului tehnic in toate ramurile economiei naționale, construirea a numeroase uzine și fabrici dotate cu utilaje moderne, extinderea măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii, precum și ridicarea continuă a calificării cadrelor creează condiții pentru creșterea nivelului calitativ al produselor și serviciilor, paralel eu sporirea în ritm susținut a producției și a productivității muncii, îmi exprim convingerea că prin adoptarea de către Marea Adunare Națională a prezentului proiect de lege se creează în țara noastră un nou instrument eficient pentru stimularea largă a preocupărilor îndreptate spre îmbunătățirea permanentă a calității produselor, sarcină economică de prim ordin și mereu actuală.
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Expunerea la Praiectul de lege privind 
regimul ocrotirii unor categorii de minori

prezentată de tovarășul Teodor 
ministrul justițieiDin însărcinarea Consiliului de Miniștri, vă rog să-mi permiteți să prezint Marii Adunări Naționale, spre examinare și adoptare, Proiectul de lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori. Acest proiect, ca și alte legi care au fost adoptate în ultimii ani, constituie o expresie a preocupării permanente, a atenției pe care conducerea de partid și de stat o acordă creșterii, educării și pregătirii tinerei generații.O dată cu prefacerile revoluționare ce au avut Ioc pe pian politic, economic, social și cultural, în legislație au fost adoptate reglementări, proprii societății noastre, care reflectă această preocupare. Așa sînt prevederile referitoare la obligativitatea învățămîntului de 10 ani, lărgirea considerabilă a rețelei de școli și gratuitatea învățămîntului de toate gradele, timpul de muncă și odihnă, a- sistența medicală și altele.Există, însă, unele categorii de tineri, minori, care au nevoie de ocrotire deosebită din partea societății, a statului, întrucît sînt lipsiți de familie ori sînt deficienți și au nevoie de o îngrijire specială, nu au asigurate în familiile lor condițiile necesare unei dezvoltări fizice, morale și intelectuale normale ori au o comportare care impune luarea unor măsuri educative adecvate. Pentru a- ceste categorii de minori, după cum vă este cunoscut, au fost organizate instituții speciale de stat — leagăne și case de copii, școli și cămine pentru deficienți, institute de reeducare — în care se asigură minorilor întreținere, școlarizare, însușirea unei meserii, pregătirea lor pentru viață, pentru a deveni cetățeni utili societății.în desfășurarea acțiunilor de o- crotire deosebită a unor minori s-au întîmpinat însă și greutăți și au fost constatate unele lipsuri, care au determinat analizarea acestei activități de către conducerea de partid și de stat. în cadrul măsurilor luate cu a- ceastă ocazie s-a dat și indicația de a se crea cadrul legislativ corespunzător etapei actuale a dezvoltării societății noastre. în realizarea acestei indicații a fost întocmit Proiectul de lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.în comparație cu legislația în vigoare, adoptată în principal în 1954, proiectul cuprinde o serie de prevederi noi, de îmbunătățire a sistemului de ocrotire. Printre aceste prevederi trebuie subliniată, în primul rînd, extinderea acțiunii de o- crotire și sporirea in aceeași măsură a efortului material al statului. Astfel, dacă în prezent întreținerea în instituțiile de ocrotire și plata alocației de plasament familial sint asigurate de către stat numai pînă la împlinirea de către minor a vîrstei de 14 ani, potrivit proiectului, acestea se vor asigura pînă ce minorul va absolvi învățămintul obligatoriu (școala generală), cu alte cuvinte, pină la vîrsta de 16—17 ani. Dacă minorul își continuă pregătirea, statul înțelege să-1 sprijine, acordîndu-i

(Urmare din pag. I)șinilor și utilajelor. Prin prevederile sale, legea asigură cadrul necesar îndeplinirii sarcinilor și sporirii răspunderii față de utilizarea cu grijă, rațională, a mijloacelor din dotare, cre- îndu-se un raport echitabil între drepturi și îndatoriri, între recompense și sancțiuni.în uzina noastră, cerințele creșterii continue a producției siderurgice, de calitate tot mai ridicată și la un preț de cost redus, au impus situarea în centrul preocupărilor colectivului nostru ridicarea nivelului tehnic al producției, prin modernizarea mașinilor și agregatelor existente și perfecționarea tehnologiilor de fabricație. Un rol important în acest sens l-a avut acțiunea de aut.outilare prin efortul propriu al întreprinderii, realizată pe seama fondurilor de mică mecanizare, cu proiecte și documentații executate în majoritatea cazurilor în uzină.în acțiunea de aplicare a legii pe care o dezbatem astăzi, comitetul de direcție al uzinei noastre va colabora strîns cu organizația sindicală, culti- vînd în rîndul tuturor muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și economiștilor simțul răspunderii pentru realizarea sarcinilor încredințate.îmi exprim încă o dată acordul deplin cu prevederile proiectului, pe care îl voi vota cu toată încrederea.în cuvîntul său, ministrul transporturilor, pavej șțefanr a spus, printre altele : Conceput în spiritul centralismului democratic, Proiectul de lege reflectă democratismul profund, ce caracterizează viața noastră economică.Sectorul transporturilor ca și celelalte ramuri ale economiei naționale — a arătat în continuare vor- vitorul — se bucură de o deosebită grijă și atenție din partea conducerii de partid și de stat. Statul nostru a făcut și face în continuare eforturi materiale deosebite, alocînd sume importante pentru dotarea tehnică cu mijloace de transport și instalații de cea mai modernă factură pentru dirijarea și siguranța circulației.Putem afirma că și în domeniul transporturilor pășim în cadența revoluției tehnico-științifice ce se desfășoară pe plan mondial. Dar consecințele tehnicii moderne în transporturi, ca de altfel și in alte domenii, nu se rezumă numai la atingerea unor parametri tehnico-econo- mici ridicați, ci creează concomitent condiții de muncă net superioare celor cu care ne-am obișnuit în trecut. Există o interdependență între om și tehnică. Omul creează tehnica, o propulsează ; la rîndul ei, tehnica îl modelează pe om, îl determină să se adapteze la condițiile pe care le genereazăOr, este știut că tehnica modernă cere, din partea celor chemați să o stăpinească, un înalt grad de organizare și disciplină. Consider că Proiectul legii organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat 

întreținerea sau plata alocației pînă la terminarea uceniciei sau a studiilor, dar fără a se depăși vîrsta de 25 de ani. în acest fel și minorii lipsiți de sprijinul familiei vor putea urma învățămintul obligatoriu de 10 ani și să-și desăvîrșească pregătirea, cu ajutorul stalului, în aceleași condiții de vîrsta ca și copiii care beneficiază de pensie de urmaș. Cit privește alocația de plasament familial, este de menționat că, printr-un recent decret' al Consiliului de Stat, cuantumul ei a fost stabilit la 400 lei, în loc de 200 lei lunar. Această măsură va crea posibilitatea măririi numărului de minori dați în plasament familial, formă de ocrotire în care minorii pot găsi, pe lingă întreținere și educație, căldura și a- fecțiunea unei familii, atît de necesare dezvoltării psihice normale a unui copil. Potrivit proiectului, statul va plăti alocația, astfel mărită, și în cazul încredințării minorului unei familii sau persoane, dispoziție pe care Codul familiei nu o cuprinde, deși stabilește posibilitatea luării a- cestei măsuri. Se realizează și in a- cest mod extinderea ocrotirii.în sfirșit, pentru a avea o imagine completă a grijii față de minorii lipsiți de sprijinul familiei, mai arătăm că s-a hotărit includerea în proiectul planului cincinal următor a mijloacelor necesare sporirii numărului de locuri existente în prezent în instituțiile de ocrotire. Astfel, se va asigura un procent mai mare de cuprindere în asemenea instituții a minorilor și, îndeosebi, a celor deficienți.Toate aceste măsuri, preconizate prin proiect, au la bază posibilitățile crescute ale economiei noastre naționale. ca urmare a succeselor do- bîndite de popor, sub conducerea partidului.în reglementarea propusă prin proiect este cuprinsă și ocrotirea minorilor care au săvîrșit fapte prevăzute de legea penală, dar nu răspund penal, a celor expuși să săvîrșească asemenea fapte, precum și a minorilor ale căror purtări contribuie la răspîndirea de vicii sau deprinderi imorale în rîndul altor minori. După cum se știe, dispozițiile privind o- crotirea acestor minori se aflau în vechea legislație penală. Avînd în vedere că legea penală urmează a se ocupa de- acei care au săvîrșit infrac- ți.upi, iar nu de . acei, care șînț în primejdie să săvîrșească astfel de fapte sau alte fapte antisociale, noile coduri penal și de procedură penală nu mai cuprind dispoziții privind minorii preinfrac- tori, a căror ocrotire a rămas astfel nereglementată. Pentru această categorie de minori, prin proiect se înființează școli speciale de reeducare, în subordinea Ministerului Muncii, în locul institutelor de reeducare ale Ministerului Afacerilor Interne, care se va ocupa în viitor numai de reeducarea minorilor infractori. Se face astfel o separare completă a minorilor preinfractori de cei infractori, folosindu-se pentru fieca
răspunde cerințelor actuale ale dezvoltării bazei tehnico-materiale a societății noastre socialiste.în urma generalizării pe întreaga economie a experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, lucrătorii căilor ferate se numără printre beneficiarii unui surplus al sporului de salarii in valoare de 258 milioane, iar pe totalul Ministerului Transporturilor suma reprezintă 594 milioane lei. Toate acestea reflectă marea răspundere socială ce revine sectorului de transporturi și constituie un argument puternic pentru lucrătorii săi de a desfășura o activitate ireproșabilă, de a satisface toate cerințele de transport ale economiei naționale, în mod operativ, cu promptitudine și în depline con- . diții de siguranță a circulației.1 Subliniind repercusiunile negative, implicațiile mari pe care actele de indisciplină le pot determina in activitatea de transport, vorbitorul a spus : La calea ferată, la auto, la aviație, un simplu act de indisciplină capătă dimensiunile unei abateri din cele mai grave. Aici nu mai este vorba numai de nivelul randamentului muncii. Starea de indisciplină este una din cauzele generatoare a unor evenimente de cale ferată și auto din- cele mai grave, cu prejudicii uneori ireparabile.în ce privește sectorul transporturilor, pentru conducerea ministerului, pentru organele de conducere ale unităților noastre, consilii de administrație. comitete de direcție și pină la . șeful de unitate nu poate și nu trebuie să existe, nici pentru un moment, chiar și numai ideea de a avea în sectoarele noastre de muncă, într-un resort oarecare al mecanismului complex al transporturilor, oameni indisciplinați, incompetenți sau capabili să comită acte iresponsabile.Permiteți-mi ca. de la această înaltă tribună, să exprim hotărîrea fermă atît a factorilor de conducere cît și a întregii mase de oameni ai muncii din sectorul transporturilor de a face totul pentru a transpune în viață litera și spiritul legii, asigurînd un transport rapid, ieftin și în depline condiții de siguranță și regularitate. Pe această linie vom proceda la reexaminarea statutului disciplinar existent la calea ferată, a instruc- țiilor de serviciu, a regulamentelor din toate sectoarele de transport, adaptindu-le și îmbunătățindu-le în spiritul noii legi.Trecîndu-se la discuția pe articole a Proiectului de' lege, deputatul Gheorghe Vasilichi, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă și a- sigurări sociale, a făcut in numele a- cestei comisii și al Comisiei juridice, unele propuneri pentru îmbunătățirea Proiectului de lege, la care și-a dat asentimentul și deputatul Petre Lupu, ministrul muncii, care a prezentat raportul la acest Proiect de lege.După ce deputății au aprobat propunerile făcute în cadrul discuției pe articole, s-a trecut la votul secret, cu bile, a întregului Proiect de lege. 

re din aceste categorii mijloacele e- ducative cele mai potrivite.Una din cele mai importante prevederi ale proiectului se referă la înființarea comisiilor pentru ocrotirea minorilor, pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. A- ceste comisii sînt menite, pe de o parte, să constituie o formă de antrenare a colectivității la cunoașterea și rezolvarea cit mai judicioasă a problemelor privind ocrotirea minorilor, iar pe de altă parte, să asigure coordonarea activității de ocrotire desfășurată de diferitele organe locale, de stat și obștești. Comisiile hotărăsc aplicarea măsurilor de ocrotire, cu excepția plasamentului familial. Prin componența și modul lor de funcționare, ele au asigurate condițiile necesare pentru cunoașterea situației fiecărui minor și aplicarea eficientă a prevederilor legii. Ca o garanție in plus pentru asigurarea legalității și temeiniciei hotărîrilor comisiilor, se prevede că cei nemulțumiți pot face contestație Ia judecătorie.în vederea îndrumării și coordonării activității de ocrotire a minorilor, proiectul prevede înființarea unei comisii centrale, care va funcționa la Ministerul Muncii. Alcătuită din specialiști delegați de toate organele centrale de stat și obștești, care au sarcini în legătură cu educarea și ocrotirea minorilor, această comisie are dreptul să dea îndrumări comisiilor locale, in scopul aplicării unitare a legii.Deși cheltuielile privind ocrotirea minorilor se suportă din bugetul statului, rămin totuși aplicabile dispozițiile din Codul familiei care stabilesc obligațiile ce revin părinților și altor rude pentru întreținerea minorilor, avînd în vedere că aceste obligații legale sînt minimale și se impun, înainte de toate, ca îndatoriri de ordin moral. De asemenea, s-a prevăzut că minorii care au pensie de urmaș sau alte mijloace de întreținere vor suporta ei înșiși cheltuielile necesare asigurării ocrotirii lor.Proiectul prezentat concentrează într-o singură lege dispoziții care astăzi se află râspîndite în mai multe acte normative. Se creează astfel o reglementare unică a ocrotirii tuturor categoriilor de minori al'lați în situații' speciale, în spiritul 'indicațiilor conducerii partidului privind sistematizarea și perfecționarea legislațieiNoua reglementare oglindește concepția partidului și statului nostru, potrivit căreia răspunderea creșterii și educării tinerei generații este deopotrivă a familiei și a societății.îngăduiți-mi să-mi exprim convingerea că Marea Adunare Națională va aproba proiectul, care va asigura categoriilor de minori la care m-am referit în expunere o mai eficientă ocrotire de către societate, corespunzător actualei etape de construire a socialismului in patria noastră.
Cu amendamentele făcute, Marea Adunare Națională a adoptat Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat.Act juridic de mare însemnătate economică, politică și etică, noua reglementare oglindește pregnant participarea activă a maselor la elaborarea legilor țării, la conducerea treburilor statului. Proiectul acestei importante legi a fost supus înainte unei ample dezbateri publice în întreprinderi, organizații economice și instituții. Normele stabilite de noua reglementare au fost primite de sa- lariați cu profundă adeziune și interes, ei văzînd in aceasta un important j instrument legal, menit să servească intereselor vitale ale poporului — stăpîn al mijloacelor de producție și al produsului muncii sale. în cele peste 11 000 de adunări ce au avut loc în întreaga țară, dezbaterile au subliniat concepția realistă și novatoare a noii legi, ca instrument eficient pentru stabilirea unor norme de organizare și disciplină a muncii, la nivelul progresului înregistrat de economia noastră națională, al complexității proceselor tehnologice și al utilajelor cu care sînt dotate întreprinderile. Sub semnul adincului democratism instaurat de partid pe toate treptele vtoții sociale, la aceste adunări au luate parte peste un milion și jumătate de sa- lariați. Dintre aceștia, mai mult de 64 000 au luat cuvîntul. exprimînd satisfacția față de prevederile legii, față de importantele efecte pozitive pe care noile reglementări Ie au în fructificarea superioară a eforturilor poporului nostru, în creșterea forței economice a patriei, in ridicarea bunăstării și progresului social.Vorbitorii au tăcut totodată mii și mii de propuneri și sugestii, care s-au încadrat în principiile de bază ale noii legi. Asemenea propuneri, împreună cu cele făcute de deputății celor două comisii permanente ale Marii Adunări Naționale — de sănătate, muncă, asigurări sociale și juridică — au fost incluse in Proiectul de lege, supus dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale. Un însemnat grup de propuneri va fi inclus în îndrumătorul cu privire la întocmirea regulamentului de ordine interioară din întreprinderi și instituții, iar cele care se referă la alte aspecte ale raporturilor juridice de muncă vor ti folosite cu ocazia elaborării unor noi reglementări în domeniul legislației muncii și ocrotirii sociale.Marea Adunare Națională, votînd Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat, a a- doptat un nou și important act juridic — sintetizînd voința întregului popor.La următorul punct de pe ordinea de zi. deputatul Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat expunerea Ia Proiectul Legii privind asigurarea și controlul calității produselor.Deputatul Mihail Florescu, vicepreședintele Comisiei pentru indus

trie, construcții și transporturi, a prezentat raportul acestei comisii și al Comisiei juridice la Proiectul de lege în dezbatere.Comisia pentru industrie, construcții și transporturi și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, precum și membri ai altor comisii permanente — a spus depu- tatui Mihail Florescu - au a' nalizat Proiectul de lege privind asigurarea și controlul produselor, con- statind că în actuala etapă de dezvoltare și modernizare a economiei țării noastre, Îmbunătățirea calității produselor, a lucrărilor de investiții, construcții și montaje, a serviciilor către populație se impune ca o condiție esențială a creșterii eficienței în activitatea economică și a ridicării la un grad din ce în ce mai înalt de civilizație a nivelului de viață al populației.Măsurile prevăzute în proiect se bazează pe valorificarea experienței pozitive acumulate în întreprinderile noastre, precum și pe experiența altor țări în acest domeniu.Comisia permanentă pentru Industrie, construcții și transporturi și Comisia juridică consideră că a- cesle măsuri vor exercita o inrîu- rire pozitivă asupra activității tuturor unităților de producție și că ele răspund cerințelor calitative ale creșterii economice, în care scop țara noastră, ca de altfel numeroase alte țări, ridică preocupările pentru productivitatea muncii și asigurarea calității producției la rangul de probleme ale politicii de stat.Proiectul de lege urmărește să perfecționeze cadrul organizatoric necesar, pentru intensificarea și o- rientarea unitară a activității colectivelor de muncă din unitățile economice, în direcția asigurării calității produselor, destinate atît consumului intern cît și pieței externe, și stabilește îndatoririle și răspunderile tuturor organelor și salariaților pentru realizarea întocmai a prevederilor din lege,Din discuțiile purtata în cadrul dezbaterii a rezultat că adoptarea unor asemenea măsuri este cu atît mai necesară cu cît se dovedește că sînt numeroase cazurile cînd calitatea materiilor prime, a produselor finite, a lucrărilor de investiții și construcții, precum și a serviciilor, se situează la un nivel care nu corespunde obligațiilor de serviciu și contractelor economice și nici dotării tehnice moderne a întreprinderilor noastre.Pornind de la faptul că asigurarea unei calități superioare a produselor, a lucrărilor de investiții, construcții și montaje, a serviciilor reprezintă un atribut esențial al activității economice rentabile, deputății din comisii au apreciat ca justă prevederea din lege prin care ridicarea calității producției constituie. in primul rînd o obligație de serviciu a fiecărui salariat și. în a- celași timp, o sarcină de onoare permanentă a tuturor oamenilor muncii.Prevederea cuprinsă in Proiectul de lege potrivit căreia acțiunea de ridicare a calității trebuie să se desfășoare pe întregul parcurs al procesului de realizare, de la . faza de concepție, proiectare. . asigurarea materiilor prime, fabricația pe faze, finisarea și ambalarea produselor pînă la valorificarea acestora la consumator cere antrenarea activă a muncitorilor, inginerilor, maiștrilor la aplicarea măsurilor ce trebuie luate pentru a pune în practică a- ceastă lege.Măsurile preconizate, sarcinile stabilite și răspunderile față de îndeplinirea prevederilor din Proiectul de lege se îmbină cu eforturile statului în domeniul inzestrării tuturor ramurilor economice cu utilaje la nivelul tehnicii avansate, al perfecționării sistemului de salarizare, în curs de experimentare, precum și în domeniul pregătirii cadrelor calificate potrivit cerințelor dezvoltării economiei.In cadrul dezbaterii, membrii comisiilor au dat o deosebită apreciere măsurilor care urmăresc in paralel cu organizarea și executarea cu exigență a controlului calității, promovarea unei largi mișcări de masă pentru calitate, care trebuie să constituie o preocupare principală a tuturor celor care participă la crearea bunurilor materiale. Autocontrolul pe care trebuie să-l exercite fiecare muncitor la locul de muncă, precum și spiritul de răspundere colectiv in brigadă sau echipa de lucru, controlul maiștrilor și al inginerilor și obligația tuturor conducătorilor proceselor de producție de a supraveghea activitatea pentru realizarea unei calități superioare sînt măsuri care constituie o garanție în obținerea rezultatelor deosebite ce se urmăresc prin adoptarea acestei legi.Observațiile și propunerile comisiilor au fost însușite de inițiatori, și soluțiile respective introduse în proiectul de lege în forma în care vi s-a prezentat. Ca urmare, Comisia permanentă pentru industrie, construcții și transporturi și Comisia juridică, împreună cu deputați, membri ai altor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale care au participat la lucrările de dezbatere a Proiectului de lege, își exprimă convingerea că ansamblul de măsuri privind asigurarea și controlul calității produselor, a lucrărilor de investiții, construcții și montaje, a serviciilor corespunde cerințelor actualei etape de dezvoltare a economiei naționale.Realizarea măsurilor preconizate va determina sporirea răspunderii întreprinderilor, centralelor și ministerelor, a conducerilor acestora, ca și a tuturor salariaților, pentru calitatea producției și va mobiliza, sub conducerea organizațiilor de partid, pe toți oamenii muncii la participarea activă în acțiunile cu caracter permanent care vor fi îndreptate spre ridicarea continuă a calității producției, sporirea competitivității produselor noastre pe piețele externe, îmbunătățirea substanțială a lucrărilor de construcții montaj, asigurarea deservirii civilizate a populației.Ca urmare, propunem Marii Adunări Naționale adoptarea Proiectului de lege privind asigurarea și controlul calității produselor, în forma prezentată.La discuția generală asupra Proiectului de lege au luat cuvîntul deputății : Mihai Nicolae, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.. președintele Consiliului popular județean, Aurel lîozgan, directorul Fabricii de mașini-unelte și a- gregate București. Ioan Benko, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mureș, Mihai Suder, ministrul industriei lemnului, Dumitru Joița, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Silvia Irofte, inginer la Fabrica de postav din Bu- huși, județul Bacău. Richard Winter, prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Gheor

ghe Stancu, maistru la întreprinderea de construcții și montaje nr. 2 București, Gelu Kahu, directorul Institutului de cercetări și proiectări pentru construcții navale Galați, precum și ministrul Industriei ușoare, Ion Crăciun.Ridicarea calității produselor la rangul de politică de stat, pe toate verigile economiei naționale, apare ca o necesitate imperioasă a sporirii eficacității muncii sociale și a progresului tehnic, a asigurării creșterii competitivității produselor noastre atil pe piaia internă, cît și pe cea externă — a spus deputatul 
Mihai Nicolae.După ce a subliniat eă problema calității produselor ca factor de mare importanță pentru ridicarea eficienței activității economice a stat în a- tenția permanentă a partidului, vorbitorul a prezentat succint citeva aspecte concrete legate de calitatea fabricației din unitățile economice din județul Brăila, precizînd că rezultatele de pină acum puteau fi cu siguranță și mai bune dacă in toate întreprinderile, în toate fazele proceselor de producție exista o preocupare mai susținută în ceea ce privește controlul calității și dacă nu ar fi existat posibilitatea interpretării diferite și subiective in unele cazuri a numeroaselor acte normative și dispoziții cu privire la calitatea produselor. Vorbitorul a arătat că in anul 1969, ca urmare a livrării unor produse de calitate inferioară, beneficiarii din țară au refuzat produse în valoare de 23 milioane iei realizate în economia județului Brăila, iar rebuturile s-au cifrat ia 20 milioane lei.Noua lege are calitatea de a concentra acțiunea tuturor pirghiilor e- conomice de care dispunem pentru asigurarea realizării unor produse de calitate superioară. Sarcinile prevăzută in legătură cu organizarea și controlul activității de cercetare și proiectare de produse și procedee tehnologice vor duce la evitarea punerii in fabricația de serie a unor produse neeficiente, cu parametri tehnico-economici scăzuți.In continuare, vorbitorul s-a referit la prevederile din Proiectul de lege privitoare la întărirea bazei tehnice a laboratoarelor uzinale, dotarea întreprinderilor cu standuri de incercare și aparatură modernă de măsură și control, la reglementarea privind urmărirea sistematică a comportării produselor în exploatare, arătînd că acestea vor permite întreprinderilor ca, în colaborare cu beneficiariij să găsească cele mai bune soluții de îmbunătățire continuă a calității produselor executate.Aș dori să informez că Proiectul de lege privind asigurarea și controlul calității produselor, la indicația conducerii superioare de partid, a fost studiat foarte atent de către un colectiv de specialiști cu munci de răspundere in economia județului nostru, care au trimis propuneri pe care le regăsim in proiectul prezentat. Una din concluziile desprinse din a- naliza noastră este aceea că în practica actuală indicii de calitate, fiind planificați la nivel departamental, țin cont de anumite condiții subiective și nu întotdeauna sint stimulatori pentru îmbunătățirea continuă a calității. Sint întreprinderi în județul nostru, cum este Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului, care au planificați în prezent indicatori de calitate inferiori celor realizați in cincinalul anterior. Noi vom lua măsuri ca asemenea practici să nu mai fie permise.în încheiere, vă asigur că vom depune toate eforturile pentru ca aplicarea noii legi să devină în economia județului nostru o pîrghie puternică în îmbunătățirea calității produselor.

Aurelexpe-ani de cadrele și supe-
In cuvîntul său, deputatul 

Bozgan a subliniat că riența acumulată in ultimii colectivele de muncitori, de cu pregătire tehnică medie rioară, prin fructificarea cercetărilor științifice proprii, prin asimilarea în fabricație a sute și mii de noi produse in toate domeniile producției materiale, reprezintă un potențial valoros, ce trebuie folosit integral la realizarea unor produse de calitate ridicată.Așa cum s-a subliniat la recenta plenară a C.C. al P.C.R., pregătirea temeinică a cadrelor de producție și a celor pentru controlul tehnic de calitate trebuie să constituie una din preocupările de bază și imediate ale consiliilor de administrație din centrale și ale comitetelor de direcție ale 'întreprinderilor.Referindu-se in continuare la unele măsuri luate de Fabrica de mașini- unelte și agregate București, al cărei director este, vorbitorul a spus : Noi am organizat in acest an cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor în care este cuprins aproape jumătate din efectivul uzinei. Ne propunem ca periodic la aceste cursuri de ridicare a calificării și de specializare să participe toți cei care conduc, organizează și execută producția uzinei.Consideiăm ca deosebit de importantă prevederea din Proiectul de lege în legătură cu răspunderea cer-. cetătorilor, a proiectanților, a sectoarelor de concepție în crearea unor produse cu performanțe la nivelul tehnicii moderne, a unor procese tehnologice corespunzătoare, a determinării unor parametri superiori privind calitatea produselor. Aceste prevederi vor stimula activitatea de concepție a cadrelor din institutele de proiectare și din întreprinderi, atribuindu-le totodată răspunderi concrete.In privința efectuării controlului a- supra calității produselor, socotim necesar ca in actul normativ de aplicare a legii să se precizeze în detaliu unele probleme cum ar fi :— modul de participare a organelor controlului de calitate în faza contractării produselor ;— modul de coordonare a operațiilor de control efectuate de organele controlului tehnic de calitate din întreprinderi cu cele ale organelor Inspecției Generale de Stat pentru Controlul Calității Produselor ;— să se precizeze modul de colaborare a Inspecției de Stat pentru Controlul Calității Produselor cu ministerele, centralele industriale și cu uzinele producătoare.Sîntem convinși, a spus deputatul in încheiere, că realizarea unei calități superioare, a unor performanțe ia nivelul tehnicii moderne ale produselor industriei noastre solicită mobilizarea eforturilor tuturor colectivelor de muncă, că aceasta presupune o perfecționare continuă a organizării producției și a muncii, utilizarea la maximum a gindirii creatoare a oamenilor muncii.Voi vota noua lege privind calitatea produselor cu convingerea că ea 

marchează o importantă etapă a procesului de maturizare a competenței cadrelor din industrie și în același timp o importantă etapă de dezvoltare a economiei noastre naționale.După ce a relevat caracterul realist și totodată novator al Proiectului de lege privind asigurarea și controlul calității produselor, deputatul 
loan Benko s a referit Ia mari!e înfăptuiri petrecute în ultimii ani în județul Mureș, ca rezultat al politicii partidului pentru dezvoltarea tuturor regiunilor țării, al muncii însuflețite și pline de abnegație a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, fără deosebire de naționalitate, Strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român.Problema calității produselor — a arătat vorbitorul — a format și pînă acum obiectul preocupărilor noastre. Am obținut unele rezultate pozitive, confirmate și de competitivitatea produselor peste granițele țării. Din producția județului Mureș livrăm în peste 40 de țări mărfuri în valoare de 1,7 miliarde Iei, ceea ce reprezintă aproape un sfert din producția ce o realizăm. Pe lingă aceste rezultate bune există și unele neajunsuri care în anul trecut au determinat pe unii beneficiari să refuze preluarea produselor din cauza slabei calități. Astfel, Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului de la Tîr- gu Mureș a înregistrat 160 refuzuri de calitate, în valoare de 4 milioane lei, iar întreprinderea pentru prelucrarea lemnului din Reghin a înregistrat 30 de refuzuri în valoare le 850 mii lei. De asemenea, unele produse — îndeosebi bunurile de larg consum — după introducerea în producție, în serii mari, și-au pierdut simțitor din particularitățile calitative avute la apariție.Din studierea cauzelor care au determinat refuzurile calitative a rezultat și faptul că în multe cazuri controlul calității produselor era executat de persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare, iar unele cadre tehnice care conduc direct procesul de producție s-au eschivat de la această răspundere, considerînd că un produs recepționat de controlul tehnic îi absolvă de orice obligație.. Prin prevederile sale, legea ce o dezbatem elimină aceste neajunsuri, controlul calității intrînd în răspunderea tuturor celor care concură la realizarea produselor, care organizează și conduc direct procesele de fabricație.Apreciem ca deosebit de importante prevederile din Proiectul de lege, potrivit cărora unitățile prestatoare de servicii către populație răspund de calitatea lucrărilor executate, cu o- bligativitatea de a se efectua în mod gratuit remedierea deficiențelor.îmi exprim convingerea că masele largi de oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — vor sprijini traducerea în viață a prevederilor acestei legi, menită să asigure realizarea unor produse durabile, estetice și economice, la nivelul tehnicii de performanță.Proiectul de lege privind asigurarea și controlul calității produselor, pe care îl discutăm astăzi, a spus deputatul Mihai Suder, se înscrie in linia generală promovată de partidul nostru, privind ridicarea eficienței e- conomice a muncii în toate compartimentele unde se produc sau se contribuie la producția bunurilor materiale.Sectorul industriei lemnului are sarcina valorificării superioare și complexe a resurselor de masă lemnoasă ale patriei noastre, a realizării in mod simultan atît a unor sortimente cu vechi tradiții in țara noastră, cît și a unei serii de noi produse cu însușiri calitative superioare și cu o eficiență economică ridicată. Dotarea tehnică a unităților de producție cu utilaje moderne și formarea u- nor cadre de înaltă calificare permit fabricarea acestor produse la nivelul tehnicii mondiale.Valoarea produselor semifinite și finite, obținută prin prelucrarea unui metru cub de masă lemnoasă, crește an de an.Ea a fost de 360 lei în 1960, de 476 lei în 1965, iar pentru acest an se prevede să fie de 610 lei. Cifrele de control pentru planul cincinal viitor prevăd ca în 1975 din fiecare metru cub de masă lemnoasă să se obțină produse în valoare de 1038 lei.Acordînd problemei calității o importanță deosebită, în cadrul sectorului industriei lemnului s-a introdus la majoritatea întreprinderilor marca fabricii, care se aplică produselor în urma unui control și verificări de către conducerea întreprinderii. De asemenea, la Institutul de cercetări s-a înființat un laborator de determinare a calității mobilei, fiind dotat cu o serie de dispozitive proiectate și executate la noi în țară, cu care se poate verifica rezistența la solicitări mecanice și uzură, în special pentru industria mobilei și in parte pentru hirt.ie și cartoane.Prin natura și specificul producției noastre, avem relații contractuale cu toarte mulți beneficiari și furnizori din țară și străinătate, dar satisfacerea cantitativă, calitativă și mai ales in termen a acestor contracte nu este întotdeauna pe măsura potențialului tehnic-material și uman cu care este înzestrat sectorul. în majoritatea cazurilor, lipsurile care au generat re- clamații, pagube, bonificații se datorase unor fenomene subiective, înce- pînd de la contractarea produselor, pînă la livrarea lor. înlăturarea acestora depinde de o mai bună organizare a producției și controlul acesteia pe faze de lucru, incepînd de la materia primă și materiale, prelucrare, finisare, pînă la ambalare, transport și depozitare.Prevederile noii legi — a spus în continuare vorbitorul — constituie căi pentru mobilizarea lucrătorilor, specialiștilor și cadrelor de conducere din industria lemnului, la îmbunătățirea calității produselor. Ele au menirea să delimiteze cadrul răspunderilor morale, materiale și chiar penale ale tuturor celor care activează în sfera producției de mărfuri, începînd de la muncitor, maistru, tehnician, inginer, director și pînă la ministru, creînd posibilitatea introducerii unor măsuri unitare pe economie, care să asigure înlăturarea și preîntîmpinarea lipsurilor care mai există in acest domeniu.Ne revine sarcina ca, împreună cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor, cu. beneficiarii, comitetele de direcție și consiliile de administrație, sprijiniți de organele sindicale, să selecționăm cadre bine pregătite, cu atribuții clar delimitate, pentru a asigura un control riguros pe întreg procesul de producție.In cuvîntul său, deputatul JJyjrjj- 

ffjj Joițll a spus : Proiectul de lege privind asigurarea și controlul calității produselor, supus spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale, 

se impune ca o necesitate a dezvoltării și modernizării economiei naționale, în condițiile generalizării cuceririlor științei și tehnicii contemporane în toate domeniile de activitate, intensificării relațiilor economice internaționale, creșterii continue a nivelului de trai al populației.în continuare, vorbitorul a arătat că, de-a lungul anilor, în uzinele și faoricile Capitalei, ca de altfel în întreaga țară, s-au format cadre de conducători și specialiști cu o înaltă pregătire tehnică și economică, oameni capabili și competenți care sînt în măsură să rezolve din ce in ce mai bine cerințele noi pe care le ridică prevederile din Proiectul de lege cu privire la producție și calitatea acesteia. Tot atît de adevărat este și faptul că, într-o serie de intreprinderi .și centrale, problemele calității producției, nivelul de competitivitate a produselor nu stau in centrul preocupărilor comitetelor de direcție, consiliilor de administrație, colectivelor de muncă. Directivele cuprinse in Proiectul de lege obligă întreprinderile la studierea sistematică a evoluției nivelului tehnic și calității produselor, la asigurarea competitivității din momentul punerii in fabricație, la modernizarea permanentă a sortimentelor aflate în fabricație și sporirea exigenței controlului de calitate. Se impune ea o necesitate imediată elaborarea in fiecare centrală și întreprindere a unor programe de perspectivă pentru creșterea calității produselor care să vizeze îmbunătățirea muncii de concepție, asimilarea de produse noi și modernizarea celor existente, perfecționarea proceselor tehnologice, ridicarea nivelului pregătirii profesionale a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. De asemenea, se impune organizarea în cadrul fiecărei întreprinderi a unei astfel de documentări care să permită compararea în orice moment a nivelului parametrilor tehnico-funcționali ai produselor proprii cu acela al celor mai reușite mărfuri pe pian mondial.O caracteristică deosebită a prevederilor din proiectul de lege este extinderea ariei controlului calitativ pe întregul circuit economic, de la concepție, execuție și pînă la utilizarea produselor la beneficiari, stabilirea răspunderii la nivelul tuturor factorilor ce contribuie la asigurarea calității, precizarea sarcinilor pentru îmbunătățirea bazei tehnice-materia- le necesare efectuării controlului și depozitării produselor.Creșterea exigenței controlului de calitate in toate fazele procesului de producție va evita situații de natura celor existente în 1969 in Capitală, cind s-au primit de la beneficiarii externi circa 130 de reclamații privind calitatea unor mărfuri livrate, iar importante sume — peste 25 milioane lei — s-au cheltuit pentru remanieri și recondiționări.Referindu-se la prevederea din Proiectul de lege privind obligația beneficiarilor de investiții de a efectua recepția calitativă a utilajelor, agregatelor și instalațiilor pe faze și la livrare, la uzinele producătoare, vorbitorul a arătat că aplicarea in practică a acestei prevederi va avea o mare contribuție in respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție. întrucît va preveni livrarea unor instalații tehnologice necorespunzătoare prevederilor contractuale.Noua Lege privind asigurarea și controlul calității produselor, prin prevederile sa'le, va contribui hotă- rîtor la valorificarea pe un plan superior a potențelor materiale și umane de care dispunem, la ridicarea eficienței activității economice in toate sectoarele producției materiale, și de aceea o voi vota cu toată convingerea.îmi exprim satisfacția că astăzi, in cel mai inalt for legislativ al’ țării, este pus in dezbatere Proiectul legii calității produselor, care stabilește atribuții și obligații tuturor factorilor care sînt chemați să perfecționeze și să respecte criteriile de calitate — a spus deputata Sjjvia |rof{e Calitatea este factorul care condiționează atît prestigiul, cît și rentabilitatea unei unități. Fabrica de postav Buhuși, unde lucrez, are o tradiție indelungată și un renume cunoscut în producția de stofe de calitate și cu atît mai mult trebuie să luptăm pentru a ridica acest renume pe o treaptă superioară.După ce a relevat unele succese obținute în domeniul calității produselor, ca urmare a noilor forme de organizare a întreprinderilor din cadrul industriei noastre socialiste, vorbitoarea a menționat necesitatea utilizării în toate unitățile a unui control, științific, care să permită prevenirea încă din fază incipientă a unor deficiențe ce ar putea periclita calitatea.Dacă in cadrul întreprinderilor noi sînt asigurate principalele puncte de control și s-au dotat laboratoarele cu aparatele necesare. în unitățile vechi, cum este cazul întreprinderilor din cadrul combinatului nostru, dotarea este mult rămasă în urmă și se impune ca această problemă de mare importanță să stea în atenția conducerii Ministerului Industriei Ușoare și a altor ministere, pentru a putea urmări în mod efectiv respectarea prevederilor legii calității.Este un fapt bine cunoscut — și noua lege statornicește aceasta — că realizarea unei calități superioare in cadrul industriei, în general, și al industriei producătoare de bunuri, în special, este posibilă numai printr-o strinsă cooperare între furnizor și beneficiar, prin exercitarea drepturilor și obligațiilor ambelor părți de a controla modul in care sint respectate clauzele contractuale. Noile prevederi ne creează posibilitatea de a controla și recepționa cu maximum de exigență produsele contractate, care, introduse in procesul de producție, vor a- sigura obținerea de bunuri de consum care să se poată încadra în parametrii calitativi superiori.Exprim părerea Întregului colectiv al Combinatului textil Buhuși afir- mînd că acestui control trebuie să i se dea o interpretare mai largă, nu numai în sensul recepționării produselor conform clauzelor contractuale, ci și sub forma unei colaborări privind obținerea unor produse superioare și diversificate. Colaborarea dintre Fabrica de postav Buhuși, in calitate de beneficiar, și uzinele de fibre sintetice din Săvinești și Iași, ca furnizori, a asigurat obținerea unor fibre similare cu cele produse de țări cu o bogată tradiție și, ih final, realizarea u- nor țesături, tricotaje și confecții cu caracteristici superioare.Așa cum s-a subliniat și la Plenara C.C. al P.C.R din 17—19 martie a.c., se impune ca in domeniul calității să se ia asemenea măsuri și. să se stabi-
(Continuare în pag. a Vl-a)



(Urmare din pag. a V-a)lească asemenea răspunderi, incit e- conomia națională să nu suporte consecințele imobilismului, incompetenței sau neglijenței cuiva.în cuvîntul său, deputatul jjj. 
chard Winter a spus că și de această dată, așa cum de altfel a intrat în practica conducerii de partid, documentul pus în discuția sesiunii a fost larg dezbătut în prealabil cu activiștii de partid și cu cadre de specialitate din întreprinderi și instituții, organizații de masă. In mod deosebit țin să apreciez contribuția adusă prin dezbaterea proiectului de lege în comisia economică a Comitetului Central al partidului și în cadrul plenarei C.C. al partidului.Xn continuare vorbitorul a înfățișat succint contribuția importantă pe care întreprinderile din județul Sibiu o aduc la realizarea unor produse importante pentru economia națională și dinamica ascendentă a expor- tulul de produse fabricate în acest județ, subliniind că organele de partid și de stat, colectivele de munca, a- cordă multă atenție sarcinii de ridicare a nivelului calitativ și a parametrilor funcționali ai produselor.Sîntem conștienți însă, ca in activitatea economică desfășurată de colectivele de muncă sibiene, multe din problemele care privesc calitatea produselor nu și-au găsit încă rezolvarea practică pe măsura eforturilor făcute de partidul și statul nostru și a necesităților stringente impuse de dezvoltarea în ansamblu a întregii vieți sociale. .Deputatul a arătat ca uneori mai sînt menținute în fabricație produse depășite din punct de vedere moral și tehnic, că nu sînt suficiente preocupările pentru perfecționarea tehnologiilor, că mai există lacune in pregătirea profesională și educarea în spiritul responsabilității și disciplinei unor cadre, care toate generează produse de calitate mai slabă, un volum apreciabil de pagube din rebuturi și cheltuieli pentru remedieri.Existența unor asemenea neajunsuri în direcția calității, a spus vorbitorul, confirmă utilitatea adoptării proiectului de lege supus dezbaterii și aprobării noastre, care incontestabil va a- vea o influență pozitivă asupra creșterii responsabilității și cointeresării fiecărui salariat pentru a obține numai produse de un înalt nivel calita- U în eforturile ce le facem pentru ridicarea parametrilor calitativi ai produselor, nu trebuie să slăbească preocuparea de a obține aceste prerogative ale calității cu cele mai reduse cheltuieli și cu consumuri minime, in strinsă corelație cu ceea ce se obține similar în țările cu industrii a- vansate. . , , . .Din cuprinsul proiectului de lege am reținut necesitatea unei preocupări sporite din partea organelor e- conomice și a celor comerciale fața de serviciile prestate. Calității acestei activități trebuie să i se acorde aceeași atenție ca și calității produselor și lucrărilor executate.Spun aceasta deoarece an de an turismul a cunoscut o puternica dezvoltare, iar o industrie.'.'a turismului nu poate fi concepută fără servicii complexe bine organizate care sa satisfacă înalta exigență a cetățenilor din țara noastră și a celor ce ne vizitează țara. , ,în continuare, subliniind că modul in care va fi înțeles conținutul acestei legi și cum vor fi pregătite, condițiile de aplicare în practică a masurilor ce le cuprinde, constituie o garanție a eficienței ei maxime, ■ vorbitorul a propus ca organele centrale sa aiba obligația de a reglementa și preciza unele atribuții pe dl£®.r11.tte)n‘VțnUrf1ie de a întări responsabilitatea in tie care compartiment de activitate pentru a asigura astfel unităților subordonate condițiile materiale aphca- re corectă a prevederilor leg i. Mă refer mai ales - a spus el - la numeroasele neajunsuri ce dăinuie in activitatea de asigurare a materiilor prime și materialelor, atît din de vedere cantitativ cit și al calității prescrise în documentațiile de e*eca" tie care frînează și îngreunează a- pli’carea unor măsuri cu maxima eli- ciență în direcția îmbunătățirii calității. De asemenea, practica oficializată de a menține produse finite in custodii îndelungate, £a™ț*z?aîa pe_ de o parte deprecierea calitativa a a cestora? iar pe de altă parte provoacă importante cheltuieli ȘupUmentoe pentru redobîndirea condițiilor de ca Etate impuse, blochează spații,_£1 nează buna organizare și desfășurare a procesului de producție.As dori, de asemenea, sa sugerez ideea ca pentru unele probleme depășesc sfera producției și “ndlt‘°l nează obținerea unor rezultate maxi me în ridicarea calității produselor noastre, Consiliul de Minl?£F* .s£.s^ bilească măsuri și re.spon®a^1.1^itatea recte pentru a crește operativitatea soluționării lor de către ministere ș organele centrala.în legea pe care o dezbatem, a spus deputatul Gheorghe Sian- sînt delimitate in mod clar
Lucrind in ramura construcța- montaj, apreciez în mod deosebit prevederea din proiectul de lege ca, in adunările generale ale salariați- lor, comitetele de direcție să raporteze asupra modulul cum se iadeP nesc indicatorii de calnate în toate fazele procesului de producție Și Șa supună spre dezbatere masuri în scopul ridicării continue a nivelului calitativ al produselor.După ce a arătat o serie de măsuri ce se iau pe șantierele de construcții pentru asigurarea unor lu- crări de bună calitate, pentru inia turarea manifestărilor de *?d‘s«P£ț- nă. vorbitorul a subliniat ca efortu rile constructorilor trebuie sa fie conjugate cu cele ale furnizorilor de materiale de construcții și cu ce ale proiectanților pentru a elimina cauzele care au o influența negativă asupra ritmului de realizare a lucrărilor și implicit a calitațn lor.Lipsuri ale proiectanților, ale furnizorilor de materiale cit și ai noastre, ale constructorilor - a spus vorbitorul — au atras după sine numeroase reclamații îndreptățite din partea celor câre locuiesc in apartamentele date. în folosința. A- cestea se referă mai cu seamă la infiltrațiile ce apar in jurul timplă- riei exterioare și la terase, prin placajele ceramice de la fațadele clădirilor, prin rosturi la îmbinarea panourilor mari prefabricate, precum și la defectarea demenților de radia- toare, a căzilor da baie, conductelor din fontă și P.V.C. și a altor msta- 13 Proiectul de lege pe care 11 dezbatem stabilește bine răspunderea 

pe care trebuie să o avem fiecare pentru realizarea la un nivel, calitativ superior a tuturor lucrărilor, pentru ca locuințele ce le executăm să satisfacă exigențele tot mai sporite ale celor ce le folosesc.Vorbitorul a propus ca, în scopul ridicării nivelului calitativ al lucrărilor executate, furnizorii de materiale de construcții și instalații,' confecții metalice și de lemn să răspundă în anul de garanție, alături de constructor, de calitatea lucrărilor executate.Referindu-se la rolul deosebit pe care îl au calificarea și specializarea cadrelor de muncitori constructori în ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor de construcții-montaj, vorbitorul a relevat că se simte nevoia de a se extinde metoda calificării directe la locul de muncă, iar în școlile profesionale de specialitate să se pună un accent mai mare pe pregătirea elevilor în meseriile de bază pentru activitatea de construcții- montaj. în acest scop este necesar să se prevadă în programul de învăță- mînt un timp corespunzător pentru instruirea practică, pe șantiere, a elevilor.După ce a trecut în revistă importantele succese înregistrate în construcția de nave, care la fiecare 5 ani și-a dublat producția, iar in 1969 ’ a mărit de 2,5 ori exportul față de 1965, deputatul (jQ|y KuhU direc“ torul Institutului de cercetare și proiectare pentru construcții navale „ICEPRONAV" Galați, a spus : Asimilînd an de an ansamble și a- ^regate de completare necesare la toile tipuri de nave, s-a ajuns ca majoritatea mecanismelor de punte, specific navale, să se realizeze în țară. în continuare, colaborînd cu uzinele producătoare din diverse ramuri, urmează să asigurăm creșterea volumului de agregate și utilaje realizate in țară, cum sînt motoare Diesel de putere sporită, echipamente mecanice și electrice, produse de lemn înnobilat și altele.înființarea centralei industriale pentru construcții navale la Galați conduce in continuare la accelerarea programului de modernizare a construcției de nave, la creșterea volumului și diversificarea tipurilor de nave, la dinamizarea preluării spre rezolvare a sarcinilor de dotare a flotei naționale și de export. Mer- gînd pe această linie, vom lucra _ în colaborare cu beneficiarii pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor, trasate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. in scopul asigurării corespunzătoare a transportului fluvial, inclusiv pe rîurile interioare.în continuare, vorbitorul a arătat că prin înființarea „Registrului Naval Român" — organ de îndrumare și control — se asigură calitatea lucrărilor în șantierele de construcții și reparații navale din țara noastră și că, in lumina prevederilor Proiectului de lege privind asigurarea și controlul produselor, acestui organism trebuie să i se acorde tot sprijinul pentru creșterea prestigiului său pe plan intern și extern, corespunzător grijii pe care o poartă conducerea partidului pentru ridicarea în continuare a nivelului tehnic al produselor pe baza dezvoltării potențialului de concepție proprie.Pe această linie se înscrie și activitatea Institutului de cercetare și proiectare pentru construcții navale din Galați, institut care, mărindu-și capacitatea, s-a orientat către cuprinderea în ritm rapid a domeniilor cele mai acute și anume : sporirea decalajelor între livrarea documentației și etapele de construcție a navelor, preluarea spre execuție a noi tipuri de nave maritime, fluviale și din flota tehnică. Este justificat să afirm că în prezent s-a conturat o concepție românească în proiectarea navelor, fundație pe care se pot așeza cu nădejde sarcinile mari care ne așteaptă în cincinalul următor.Am arătat toate acestea deoarece simțim răspunderea ce revine cercetării și proiectării în asigurarea unei înalte calități a producției de nave, la care ciclul de fabricație este, prin natura sa, mai îndelungat și de aceea proiectantul trebuie să apeleze la soluții pe de o parte sigure și verificate și în același timp avansate, astfel încît să corespundă unui înait nivel atunci cînd nava va fi pusa in exploatare, de cele mai multe ori după 2 sau 3 ani de la elaborarea proiectului.Dezvoltarea economiei noastre naționale •— a spus în cuvîntul său ministrul industriei ușoare |q^| 
Crăciun impllca particiParea ei în_ tr-o măsură din ce in ce mai mare la circuitul economic internațional, la diviziunea internațională a muncit Aceasta nu poate fi concepută fără o producție de calitate. Iar calitatea în înțelesul ei cel mai larg nu este de conceput fără un control riguros și fără disciplină în muncă și în procesele noastre de producție.în industria ușoară avem fabrici care lucrează bine, avem produse care pot suporta comparația cu cele mai bune produse ale țărilor cu industria cea mai dezvoltată. Unele scrisori de la beneficiarii noștri interni și externi dau dovada acestei- afirmații.în același timp insă avem și fabrici care nu lucrează totdeauna cum trebuie, care nu dau numai produse de calitate, care sînt uneori criticate și reclamate. Se manifestă acest fenomen, deoarece nu am reușit să obținem în toate unitățile o atitudine pozitivă din partea tuturor lucrătorilor față de răspunderea pe care o implică realizarea procesului tehnologic, nu am fost întotdeauna suficient de exigenți față de calitatea necorespunzătoare a unor materii prime și semifabricate, nu am manifestat consecvență în acțiunea de calificare și ridicare a calificării cadrelor, nu am acordat atenția cuvenită controlului interfaiic și final. In continuare, vorbitorul a subliniat că o sarcină deosebit de importantă este formarea oamenilor la nivelul parametrilor instalațiilor moderne cu care sînt dotate întreprinderile. Numai astfel aceste instalații pot realiza producția prevăzută și executa produse de calitate corespunzătoare cerințelor actuale. în acest scop, ne gîndim ca noile obiective să aibă, incă de la Început, proiecte separate pentru întregul sistem de calitate, de la nivelurile cele mai înalte pînă la ultimul loc de muncă. Aceste proiecte pentru calitatea produselor prevăzute a se realiza de noile obiective trebuie să cuprindă toate aspectele complexe pe care le comportă această problemă, de la definirea sau precizarea noțiunii de calitate pentru producția respectivă, la mijloacele de realizare a ei, dispozitivele de constatare a ei, metodele și organizarea controlului etc.

în prezent desfășurăm o acțiune de Informare atît în aparatul central al ministerului, cît și în centrale și combinate pentru strîngerea a cit mai mult material documentar, pentru a asigura un fond de date care să stea la baza acestei acțiuni.în faza următoare vom stabili, prin consfătuiri pe sectoare, criterii unice de definire a calității în producția diverselor ramuri ale industriei u- șoare și de organizarea controlului ei, pentru că în industria ușoară, noțiunea calității este mai complexă. în afară de caracteristicile fizico-meca- nice, bunurile de consum trebuie să coresptfndă și unor exigențe de ordin estetic, de modă.Pe această linie vom strînge legăturile cu Institutul de arte plastice, cu cercetătorii în domeniul folclorului și al creației populare, pentru ca produsele noastre să corespundă nu numai unor necesități și funcționalități, dar să reprezinte și originalitatea culturii noastre tradiționale.Producem actualmente circa 80 000 de sortimente și trebuie să mergem și mai departe, îmbogățind și diversified continuu sortimentele noastre. . . ,Considerăm că proiectul de lege supus aprobării Marii Adunări Naționale ne va ajuta foarte mult în realizarea acestor obiective. _Asigurarea unei calități corespunzătoare a producției noastre nu este numai o problemă de organizare. Pentru o producție de calitate trebuie asigurată și baza materială necesară pentru aprovizionarea ritmică, cu materii prime și semifabricate de calitate corespunzătoare. Vom fi și noi foarte exigenți cu furnizorii noștri, după cum cerem și beneficiarilor noștri să manifeste o exigență permanentă față de produsele pe care le vom livra.Sîntem convinși că, unind toate forțele, folosind toată capacitatea noastră de muncă, vom rezolva cu cinste această deosebit de importantă problemă pe care o prezintă pentru economia noastră calitatea produselor ce realizăm.Proiectul de lege a fost dezbătut apoi pe articole și supus în întregime votului secret, cu bile. Marea A- dunare Națională a adoptat Legea privind asigurarea și controlul calității produselor.După-amiază, Marea Adunare Națională a trecut la dezbaterea Proiectului de lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori. Expunerea la acest proiect de lege a fost făcută de ministrul justiției, Teodor Vasiliu, iar raportul Comisiei juridice și al Comisiei pentru sănătate, muncă și asigurări sociale la proiectul in discuție a fost prezentat de deputatul Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice.Comisia juridică și Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale - a spus deputatul ȚfQÎJjH 
lOmUȘCU — întrunite în ședințe comune, in zilele de 9 februarie și 24 martie 1970, au dezbătut proiectul de lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.Comisiile au constatat ca proiectul de lege — care se încadrează în ansamblul măsurilor menite să contribuie la formarea și dezvoltarea armonioasa a tinerelor generații, la pregătirea tineretului pentru muncă și viață — asigură' adoptarea unei reglementări specifice privind regimul de ocrotire a unor categorii de minori, denotă preocuparea permanentă a partidului și statului nostru, . de ocrotire a intereselor copilului, care și-a găsit expresie și în art. 23 din Constituție.După ce a menționat categoriile de minori care fac obiectul legii, raportorul a spus : Avînd în vedere că situațiile în care se pot găsi minorii nu sînt identice, proiectul prevede măsuri diferențiate, in scopul de a adapta acțiunea statului, de creștere, educare și ocrotire, la condițiile lor specifice, familiale și de viață.în urma discuțiilor purtate, comisiile au avizat favorabil, in unanimitate, proiectul de lege, cu observații și propuneri, pe care inițiatorul le-a acceptat și însușit, introdueîn- du-le în textul proiectului, în forma prezentată acum și dintre care evocăm pe cele mai însemnate.Astfel :1. La art. 2 alin. 3, fraza finală — apreciind că alocația de întreținere va trebui redusă sau suprimată, nu numai în cazurile cînd cei care primesc minori în plasament familial au obligația legală să-i întrețină, dar și cînd această obligație o are persoana sau familia căreia minorul i-a fost încredințat potrivit art. 3 — s-a propus ca fraza respectivă, reformu- lată în acest sens, să alcătuiască un articol distinct, după art. 3, avînd ur- .mătorul cuprins :„Ministerul Muncii va stabili criteriile în baza cărora alocația de întreținere se reduce ori nu se mai plătește, dacă cei care primesc în plasament familial sau le sînt încredințați minori au, potrivit legii, obligația să-i întrețină".2. La art. 4 devenit 5 — s-a propus spre concordanță legislativă utilizarea, pentru instituțiile de învăță- mînt, a terminologiei consacrate de Legea nr. 11/1968, privind învățămîn- tul în Republica Socialistă România ; totodată, s-a propus eliminarea cu- vîntului „minori" din redactarea literelor c, d, e și f, întrucît instituțiile respective nu sînt create, în exclusivitate, pentru minori prezentînd deficiențe fizice, psihice sau intelectuale, ci și pentru majori deficienți (observația aceasta este valabilă și pentru art. 6 și 18 — devenite 7 și 19).Ca urmare, alin. 1 lit. c,, d, e și f, precum și alin. 3 au căpătat textul corespunzător pe care-1 aveți la dispoziție.3. La art. 6 devenit 7, alin. 1 — textul, reglementînd durata unor măsuri de ocrotire, nu se ocupă direct de durata plasamentului familial și a încredințării minorului unei persoane sau familii, cu toate că arată pînă cînd se plătește alocația de întreținere, ceea ce este numai o consecință a măsurilor de care este vorba. Astfel fiind, s-a propus redactarea acestui alineat în forma ce este prezentată, care ține seama, totodată, și de observația precedentă.4. La art. 6 devenit 7, alin. 2 :Menținerea măsurii de ocrotire se justifică numai în cazul cînd absolventul școlii generale, față de care s-a luat această măsură, își continuă studiile într-o formă de învățămînt de zi. nu și în cazul cînd urmeaza cursurile invățămîntului seral sau este înscris la învățămintul fără frecvență și cînd are calitatea de angajat și deci și mijloace cu care să se întrețină ; textul inițial cuprindea și aceste din urmă cazuri nejustificate.Plata alocației de întreținere ar trebui sfStată cind se primește o alta formă de întreținere, fie din partea 

statului, fie a unei organizații ob- Ș Ținînd seama de aceste observații, alin. 2 prevede textul pe care-1 aveți și care dă satisfacție acestor obiecții,5. La art. 7 devenit 8, alin. 2 — față de împrejurarea că măsura supravegherii deosebite durează pînă la îndreptarea minorului, dar nu mai puțin de un an, s-a propus reformularea ultimei fraze în felul următor :„Măsura supravegherii deosebite durează pină la îndreptarea minorului, dar nu mai puțin de un an și fără a se depăși virsta de 18 ani".6. La art, 13 devenit 14 — s-a propus introducerea unui nou alineat, imediat după primul — prin care să se stabilească termenul în care comisia pentru ocrotirea minorilor _ trebuie să soluționeze cauza — avînd următorul cuprins :„Comisia soluționează cauza In termen de cel mult 30 de zile de Ia data sesizării".La alin. 2 și 3 (devenite alin. 3 șl 4) din același articol — avînd în vedere că, pentru cazuri asemănătoare, Codul familiei prevede vîrsta de 10 ani de la care minorii sînt ascultați in legătură cu măsurile care se iau cu privire la ei (de pildă, în cazul divorțului părinților sau al înfierii minorilor etc), s-a propus modificarea în acest sens a alineatelor respective care prevedeau vîrsta de 14 ani îa loc de 10. Totodată, s-a apreciat că, în cazul minorilor deficienți, este suficientă o prevedere, potrivit căreia aceștia vor fi chemați numai dacă prezența lor este necesară, în consecință, s-a propus redactarea corespunzătoare a alineatelor respective, în forma pe car* o aveți la îndemînă.7. La art. 15 devenit 16 — considered necesară comunicarea hotă- rîrii comisiei pentru ocrotirea minorilor instituțiilor de ocrotire cărora li se încredințează minorul, mai ales că acestea nu se află totdeauna pe teritoriul județului în care este competentă comisia respectivă, s-a propus introducerea unui alineat nou, după actualul alin, 1, avînd următorul cuprins :„Dacă s-a dispus încredințarea minorului unei instituții de ocrotire, hotărirea se comunică acesteia și organului in subordinea căruia se află instituția".întrucît propunerile făcute tn comisiile noastre au fost acceptate de inițiator și introduse în proiectul supus discuțiilor dumneavoastră — Comisia juridică și Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale vă roagă să adoptați în această ultimă redacțiune Proiectul de lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, care răspunde în mod cu totul satisfăcător unei nevoi adînc resimțite.tn cadrul dezbaterii generale au luat cuvîntul deputății Simion Do-. brovici, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, Gheorghe Tudor, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Buzău, Floarea Ispas, secretar al C.C. al U.T.C., Mihail Hans-Wellmann, directorul Liceului nr. 2 din Sighișoara, județul Mureș, Elena Pethii, președinta Comitetului județean Harghita al femeilor, și loan Man- ciuc, prim-secretar al Comitetului municipal Iași al P.C.R., președintele consiliului popular municipal.Exprimîndu-și deplinul acord cu prevederile proiectului de lege cu privire la regimul ocrotirii unor categorii de . minori, deputatul 
Simson Dobrovici a spus în continuare :Legea supusă discuției relevă grija deosebită pe care o manifestă statul pentru acei minori care nu au asigurate în familiile lor condițiile necesare unei normale dezvoltări fizice, morale și intelectuale.în acest sens șl în județul nostru situația minorilor lipsiți de posibilitatea de a fi crescuți în familiile lor a constituit o preocupare permanentă a organelor județene de partid și de stat. Prin mijloacele pe care le avem la dispoziție, am luat măsurile necesare care să asigure a- cestei categorii de minori condiții de dezvoltare normală, internîndu-i în diferite instituții de ocrotire, dîndu-i în grija unor familii, controlînd îndeaproape modul cum tutorii se o- cupă de creșterea și educarea lor.în continuare, deputatul a spus : Existența Ia nivelul județului a mai multor organe care se ocupau sectorizat de ocrotirea minorilor a determinat întîrzierea nejustificată a aplicării măsurilor ce se impuneau pentru asigurarea condițiilor materiale de ocrotire a minorilor prin plasament familial, internare în școli speciale ori prin alte acțiuni de a- jutorare. Și în prezent sînt cazuri ce impun urgență în soluționare și în care, din cauza reglementărilor în vigoare și a procedurii greoaie, rezolvarea este tărăgănată. Prevederea privind înființarea unei comisii ’ județene care să coordoneze și să răspundă de ocrotirea minorilor are o importanță deosebită, deoarece ea înlătură paralelismul și greutățile e- xistente. Se va asigura astfel o mai mare operativitate în luarea măsurilor ce privesc ocrotirea minorilor.Consider deosebit de prețioasă prevederea din proiect cu privire la stabilirea limitei de vîrstă maxima de întreținere. Această măsură va înlătură neconcordanța dintre situația de fapt și legislația în vigoare, oferind condiții necesare acestor categorii de copii de a-și continua instruirea și după absolvirea învățămîntu- lui general obligatoriu.înființarea de noi instituții de o- crotire și educare a minorilor, preconizată de noua lege — a continuat vorbitorul — va asigura condițiile cele mai bune pentru recuperarea minorilor. Faptul că majoritatea a- cestor instituții vor funcționa în subordinea directă a comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București creează posibilitatea cunoașterii în mai mare măsură a tuturor cazurilor care ur- mează a beneficia de ajutorul statu- lui și care presupun o rezolvare mult mai operativă.întrucît pentru creșterea și, educarea minorilor sînt răspunzători și părinții acestora, consider că prevederea din proiect privitoare la contribuția părinților în raport cu veniturile pe care le realizează este pe deplin îndreptățită. Din punct de vedere social, această măsură va duce și la creșterea răspunderii părinților pentru educarea copiilor.Legat de aceste probleme, supun atenției dumneavoastră următoarea propunere : Avînd în vedere că în centrele mari urbane, în situațiile cînd ambii părinți sînt în cimpul muncii, mulți copii rămîn fără supravegherea permanentă a acestora, 

să se studieze de către consiliile populare posibilitatea înființării de semiinternate și internate, în care copiii să fie îndeaproape controlați și îndrumați, părinții urmînd a suporta o contribuție corespunzătoare.Apreciind grija ce o manifestă permanent partidul și statul nostru pentru ocrotirea și educarea tinerei generații, deputata SUZCTIC 
Gâdsa s_a re£erit la activitatea mișcării de femei în vederea Întăririi familiei și educării copiilor în spiritul idealurilor umaniste ale socialismului.în cadrul larg al problemelor le-, gate de grija pentru creșterea șl educația tinerei generații, a spus vorbitoarea, se plasează și legea pe care o discutăm privitoare la ocrotirea unor categorii de minori. Cu toate progresele înregistrate in ceea ce privește întărirea familiei, ridicarea nivelului de conștiință al oamenilor muncii, continuă să existe o serie de situații în care se impun măsuri speciale de ocrotire a minorilor, intervenția activă a statului. Ne referim atît la copiii cărora nu li se poate asigura evoluția normală în familie, cît și la cei care prezintă anumite deficiențe fizice, senzoriale, psihice și. de comportament, și pentru ocrotirea cărora funcționează o rețea specială de instituții, cum sînt case de copii, cămine-școală, școli profesionale.Ocrotirea pe care statul o apordă minorilor nu încetează nici în cazul cînd aceștia încalcă legile țării și comit fapte antisociale. Experiența vieții ne arată că minori cu comportări negative sau dintre cei lipsiți de a- jutorul familial au devenit, datorită creșterii și educării în instituții pentru copii, elemente valoroase pentru societate. De aceea, înțelegem cu toții ce mare este Însemnătatea socială a acestor măsuri de ocrotire și cît de grave pot fi urmările neasigu- rării lor la timp. Totodată, este limpede că o îndatorire de mare răspundere pentru organizațiile de masă și obștești, pentru unele instituții de stat este de a face ca, prin diferite acțiuni educative, sanitare, asemenea cazuri să fie cît mai puține.Proiectul de lege pe care-1 dezbatem — a continuat vorbitoarea — dă o deosebită atenție instituției plasamentului familial, ca formă de ocrotire și prevede măsuri stimulative substanțiale, în acest sens, se acordă atenția cuvenită unei forme de ocrotire, care în ultimii ani a fost pe nedrept neglijată. Mă refer la faptul că minorii ai căror părinți sînt decedați, necunoscuți sau în altă situație care duce la instituirea tutelei, în cazurile cînd nu există persoane obligate sau care ar putea fi obligate să-i întrețină, precum și cei a căror sănătate este primejduită în familie, pot fi dați în plasament familial unei familii sau unei persoane, care consimte la aceasta și care prezintă condiții morale, materiale și sanitare necesare. Față de legislația trecută, care punea pe prim plan instituțio- nalizarea acestor categorii de copii, în actualul proiect de lege se pune accentul pe refacerea, ori de cite ori este posibil, . a unui mediu familial, în familii care doresc acest lucru.în legătură cu organizarea și funcționarea instituțiilor de ocrotire, aș dori să-mi exprim satisfacția, în numele întregii mișcări de femei din țara noastră, pentru includerea în proiectul de lege, în cadrul art. 10, a prevederii privind dreptul comitetelor femeilor de a exercita controlul obștesc în toate instituțiile de ocrotire. Prevederea menționată privind controlul obștesc in instituțiile de ocrotire a minorilor, dovadă de mare încredere, impune o accentuare considerabilă a preocupărilor și eforturilor- noastre pe această linie.între trăsăturile specifice care fac mîndria orînduirii noastre socialiste și care așază statul nostru în rîn- dul națiunilor care acordă o deosebită grijă pregătirii propriului viitor se înscrie preocuparea atentă pentru creșterea și educarea tinerei generații, a spus deputatul
Tudor.Proiectul de lege supus spre dezbatere și adoptare actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale se înscrie ca un act nou, revelator pentru grija statului și partidului față de tineri, în spiritul de adîncă și părintească ocrotire în care crește și se dezvoltă la noi tinăra generație. El are meritul de a actualiza și întregi dispozițiile legale în vigoare, creînd astfel cadrul juridic adecvat rezolvării problemelor acelor categorii de minori care necesită o ocrotire deosebită datorită situației lor familiale sau personale.Legislația nu a ținut întotdeauna pasul cu transformările sociale intervenite și cu măsurile luate de statul nostru în alte domenii. Astfel, deși s-a trecut, la învățămintul obligatoriu de 10 ani, ocrotirea minorilor — potrivit actualelor dispoziții — se acordă numai pînă la vîrsta de 14 ani. Problema își găsește acum rezolvare în proiectul noii legi.în continuare, vorbitorul a subliniat importanța înființării — ca formă de coordonare a activității tuturor organelor locale de stat și obștești care au atribuții în problemele ocrotirii minorilor — a comisiilor pentru ocrotirea minorilor pe lîngă comitetele executive ale consi- . liilor populare județene și al municipiului București.Comisiile pentru ocrotirea minorilor vor avea un rol deosebit de important în depistarea, luarea în _e- vidență și cunoașterea aprofundata a tuturor minorilor care fac obiectul legii de față, pentru a se lua din timp cele mai corespunzătoare măsuri de ocrotire.Avînd în vedere că măsurile speciale ce se iau față de categoriile de minori care au săvîrșit fapte prevăzute de legea penală, dar nu răspund penal, sau sînt expuși să sa- vîrșească asemenea fapte, ori con- tribuie la răspîndirea de vicii sau deprinderi imorale în rîndul altor minori au un caracter de educare, care ține de atribuțiile organelor de ocrotire, consider că în mod just s-a apreciat ca în viitor educarea acestor tineri să se facă în unități cu un profil deosebit de al acelora destinate minorilor infractori — fund binevenită dispoziția de înființare a unor școli speciale, care sa fie suoor- donate Ministerului Muncii.Participarea noastră, a reprezentanților tineretului, la dezbaterea acestui proiect de lege ca și la adoptarea altor decizii sociale, a spus în cuvîntul său deputata Floarea Ispas ilustrează grăitor faptul că tînăra generație este beneficiarul direct al 
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procesului de lărgire continuă a democrației socialiste.Vorbitoarea a subliniat oportunitatea prevederii cuprinse în proiectul de lege prin care reprezentanți ai Uniunii Tineretului Comunist intră în componența comisiilor pentru ocrotirea minorilor și preocupările sporite din ultima vreme pe care U.T.C. le are pentru activitatea educativă în rîndul categoriilor de minori la care se referă proiectul de lege și, în special, pentru munca de reeducare a acelora care, lipsiți de o supraveghere atentă din partea familiei sau a școlii au săvîrșit fapte antisociale.Adevărurile fundamentale ale pedagogiei moderne, ca și experiența pe care a acumulat-o U.T.C. în cadrul unor acțiuni comune întreprinse împreună cu școala, autoritatea tutelară, cu organele de miliție și procuratură — a spus în continuare vorbitoarea — ne îndreptățesc să afirmăm că — recuperarea unor minori fiind mai dificilă decît prevenirea faptelor antisociale — trebuie să ne concentrăm atenția în primul rînd, spre activitățile preventive încă din anii copilăriei, realizate în mod treptat pe parcursul anilor de școală, desigur în raport cu particularitățile de vîrstă.Trebuie insă să recunoaștem faptul că în activitatea educativă se manifestă încă unele slăbiciuni ; n-am găsit cele mai potrivite modalități de acțiune, mai ales pentru grupa de vîrstă de 13—15 ani, care prezintă particularități psiho-fiziolo- gice complexe. Acești tineri ar trebui să se bucure din partea școlii, organizației de pionieri și U.T.C., de o tratare mult mai atentă, diferențiată, potrivit problemelor complexe ce le ridică particularitățile specifice acestei vîrste, cînd se plămădește caracterul și personalitatea viitorului adultȘcoala, ca principal factor de educație, prin întregul său proces instructiv-educativ, prin preocupările tuturor cadrelor didactice, colaborînd îndeaproape cu familia, cu organizațiile U.T.C. și de pionieri, poate și trebuie să pună mai mare accent pe formarea convingerilor morale, pe transmiterea nuanțată a sistemului de valori etice proprii socialismului.Realizarea convergenței de cerințe Intre toți factorii educativi ar fi insuficientă dacă la ea n-ar concura și opinia publică ; cu alte cuvinte, fără participarea activă, directă a omului din fiecare colectivitate.Prin cadrul pe care-l stabilește legea, acest deziderat al educației — colaborarea, convergența de cerințe pe care trebuie să o promoveze toți factorii răspunzători — devine acum și o obligație juridică. îndrumarea și ocuparea timpului liber încă din fragedă vîrstă spre activități practice, aplicative, ar preveni situația în care întîlnim, la 17 ani, tineri lipsiți de astfel de deprinderi, lipsiți de dragoste de muncă, din rîndul cărora se recrutează cea mai mare parte dintre delicvenții juvenili. Unii dintre aceștia, după absolvirea școlii generale, neintrîrid în licee sau școli profesionale, nu sînt cuprinși nici în procesul de producție. Această categorie de preadolescenți și adolescenți (dar nu numai ei), trebuie să fie îndrumați de familie, școală, de organizațiile de copii și tineret să se încadreze în activitățile productive ale statului sau — în mediul urban — în industrie, potrivit aptitudinilor, potrivit capacității lor de muncă, într-un cuvînt, să se califice la locul de muncă, să-și însușească o meserie, să fie cît mai utili societății.In cuvîntul său, deputatul |V]jhail 
Hans-Wellmann a abordat> in lumina proiectului de lege în dezbatere, unele aspecte specifice învă- țămîntului special al minorilor deficienți, și sarcinile de viitor ce se desprind pentru inspectoratele școlare în vederea asigurării unei efi- ciențe sporite în acest domeniu.Concepută ca parte integrantă a Invățămîntului general obligatoriu, rețeaua școlilor speciale pentru minorii deficienți s-a bucurat și în cadrul județului Mureș de o atenție specială. Școlarizarea integrală și profesionalizarea acestor categorii de minori, recuperarea lor totală sau parțială, prin încadrarea absolvenților în unitățile productive cu un profil corespunzător constituie un profund act uman, un act ce corespunde intereselor societății, pentru că previne starea lor de dependență socială.Comisiile județene pentru ocrotirea minorilor vor trebui să acorde o a- tenție deosebită depistării tinerilor a- flați în situații speciale, orientării lor spre acele tipuri școlare și profesii care corespund naturii și gradului lor de deficiență, vîrstei, posibilităților intelectuale și aptitudinilor individuale, creîndu-le în a- cest mod condițiile necesare integrării lor în societate. Trebuie să urmărim mai competent, mai consecvent evoluția lor sub raport intelectual și somatic, ușurîndu-le prin toate mijloacele integrarea în procesul de producție și viața socială, întărindu-le convingerea că pot și trebuie să fie membri utili ai societății.O problemă deosebit de importantă este practicarea și în cadrul școlilor speciale a metodelor și procedeelor pedagogice moderne, individualizarea procesului de predare, tratamentul pedagogic diferențiat al e- levilor, folosirea mai rațională a materialului didactic adecvat, corespunzător cerințelor specifice ale procesului de învățămînt în aceste școli.In acest context, în fața organelor de învățămînt se pune sarcina deosebită de a urmări cu mai multă perseverență problema perfecționării de specialitate și psihopedagogice a personalului didactic din aceste unități de învățămînt, a cunoașterii aprofundate a problemelor de defectologie, psihologie, a metodicii de specialitate specifice acestor tipuri școlare, precum și a colaborării strînse cu personalul medical.Consider că este necesar ca Ministerul Invățămîntului și institutele de specialitate să asigure, într-o măsură și mai mare decît în prezent, literatura de specialitate, necesară documentării și informării personale a cadrelor didactice care predau în aceste școli și îmbunătățirea și îmbogățirea materialului didactic aflat tn dotația școlilor speciale.Proiectul de lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, pe care-1 dezbate astăzi organul suprem al puterii de stat, se înscrie ca o expresie din cele mai elocvente în aria largă a înaltei și permanentei preocupări a partidului și statului pentru creșterea, educarea ți ocroti

rea tinerei generații, subliniază o dată mai mult profundul umanism al orînduirii noastre socialiste, a spus deputata petho Elena.La preocupările continue, pline de atenție ale organelor locale de partid și de stat pentru buna funcționare a caselor de copii, a școlilor speciale, a grădinițelor sezoniere existente în județul Harghita pentru asigurarea bazei materiale și a celorlalte condiții ca și această categorie de tineri să se dezvolte în condiții optime, s-a adăugat sprijinul entuziast al comitetelor de femei. Este firesc ca femeile, cu sensibilitatea lor caracteristică, cu căldura lor sufletească, izvorîtă din conștiința lor de mame și cetățene, să facă totul pentru ca asemenea copii să nu simtă nici o clipă lipsa căminului părintesc, să se bucure din plin de tot ceea ce statul nostru oferă cu generozitate și în același timp cu răspundere față de acești viitori cetățeni aî țării. Astfel s-au întreprins o serie de acțiuni menite să creeze, să asigure un climat optim de educare și instruire în instituțiile respective, să facă viața copiilor cît mai bogată in bucurii și satisfacții. Serbarea zilelor de naștere ale acestor copii lipsiți de căldura căminului părintesc, ca și sărbătorirea pomului de iarnă, carnavalele, festivitățile prilejuite de „Ziua copilului", spectacolele cultu- ral-artistice, contribuie la făurirea acelui climat care face din casele de copii școlari și preșcolari, din școlile ajutătoare speciale, adevărate cămine familiale. în continuare, vorbitoarea a spus : Pe lingă activitățile desfășurate pină acum, cred că se cere sporită contribuția comitetelor femeilor la întărirea familiilor, prin acțiuni permanente care să conducă la scăderea numărului familiilor dezorganizate, la educarea mamelor în spiritul răspunderii morale și cetățenești pentru creșterea și pregătirea copiilor cărora le-au dat viață.Consider pe deplin echitabil ca persoanele care au datoria de a întreține pe minorii cărora li se asigură ocrotire în condițiile proiectului de lege, să fie obligate la o contribuție bănească în funcție de venitul realizat, pe toată perioada cît durează măsura de ocrotire. Această prevedere va avea fără îndoială și un caracter educativ pe planul răspunderii părintești față de creșterea șl îngrijirea multilaterală a copiilor.îmbunătățirile substanțiale prevăzute în proiectul ce-1 dezbatem impun, după părerea mea, și unele măsuri referitoare la structura și programa instituțiilor pedagogice și ale unor facultăți, în sensul pregătirii unui număr sporit de cadre didactice în specialitățile prevăzute în planurile de învățămînt ale instituțiilor și școlilor speciale de ocrotire, creștere și educare a minorilor cu diferite deficiențe, pentru ca activitatea pedagogică pe care o desfășoară să întrunească exigențele unei înalte competențe.In municipiul Iași în activitatea de educare a tineretului și ocrotire a minorilor, a arătat deputatul 
loan Manciuc,am urmărit pro_ movarea unei strînse colaborări între toți factorii care au răspunderi în a- ceastă direcție, punînd un accent deosebit pe acțiunile de ordin educativ. Deputății consiliului popular municipal, comitetele de cetățeni, comisiile de femei au organizat numeroase acțiuni deosebit de eficienta legate de educarea copiilor.Paralel cu preocuparea pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de educare a copiilor, s-a acordat o deosebită atenție asigurării condițiilor materiale corespunzătoare, care să permită desfășurarea normală a activității de ocrotire și supraveghere. Toate acestea au dus la o reducere simțitoare a cazurilor de minori cu tulburări de comportament.In activitatea de educare și ocrotire a minorilor, o deosebită importanță o prezintă însă actele normative care reglementează acest domeniu. Principiul constituțional al ocrotirii și apărării copiilor minori este tradus și concretizat prin multiple dispoziții legislative aflate astăzi în vigoare. Cu toate acestea, în problema ocrotirii minorilor mai persistă destule neajunsuri legate și de faptul că actele normative existente sînt în parte depășite sau incomplete.Proiectul de lege stabilește în mod concret categoriile de minori care necesită ocrotire specială din partea statului, in funcție de problematica pe care aceștia o ridică. De asemenea, proiectul lichidează paralelismul existent între mai multe organe care au în atribuții sarcini de ocrotire, stabilite fără o prealabilă coordonare, ceea ce a dus la nereali- zarea unei activități unitare în a- cest domeniu.Prin noua reglementare vor spori considerabil atribuțiile și răspunderile în această direcție ale comitetelor executive ale consiliilor populare. Ca organ ce va funcționa pe lîngă Comitetul executiv al consiliului popular județean, comisia prevăzută a fi instituită prin noile dispoziții legale are largi posibilități de atragere la realizarea acestei activități a organelor și organizațiilor obștești, a deputaților, comitetelor de cetățeni și comisiilor de femei. O dată cu unificarea și coordonarea acțiunilor, se evită și dispersarea e- forturilor și paralelismul competențelor, se realizează o folosire mai judicioasă a mijloacelor materiale destinate activității de formare și ocrotire.Apreciez ca deosebit de utilă dispoziția privind înființarea unor școli speciale de reeducare a minorilor care au săvîrșit sau sînt expuși să săvîrșească fapte prevăzute de legea penală, dar nu răspund penal, ori a minorilor care prin comportamentul lor contribuie Ia răspîndirea de vicii sau manifestătl imorale în rîndurile altor minori. Practica de pină a- cum a dovedit cu prisosință necesitatea stringentă a înființării unor astfel de școli menite să contribuie e- ficient la educarea minorilor cu a- bateri de la regulile firești de conduită în scopul integrării lor ca e- lemente utile societății.Se impune însă ca organele Ministerului Muncii, în subordinea, cărora se vor afla aceste școli, sa a- corde o atenție deosebită amplasării și distribuirii lor judicioase pe întreg teritoriul țării, în funcție de cerințele de ocrotire și reeducare e- xistente in fiecare județ și asigurării cu cadre bine pregătite pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole și supus votului deputaților. Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.Lucrările cesiunii continua vineri dimineața. - -■*
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VIZITA IN TARA noastră Manifestări consacrate Gala filmului

k PRIMARULUI MUNICIPIULUI TEHERAN
Joi la amiază a sosit în Capitală o delegație a Consiliului municipal al orașului Teheran, condusă de Gholamreza Nikpey, primarul municipiului, care va face o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului popular al municipiului București. 'La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost salutați de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim-vicepre- ședinte, și de membri ai Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București.A fost de față Soltan H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București.

membri ai Comi-a avut loc un asupra activități

centenarului nașterii
lui Vladimir Hid Lenin

maghiar
R. P. CHINEZĂ

★După-amiază, delegația condusă de Gholamreza Nikpey, primarul municipiului Teheran, însoțită de S. H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București, a făcut o vizită la Consiliul popular al municipiului București, unde a avut o întrevedere cu

Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim-vicepre- ședinte, și cu alți tetului executiv.Cu acest prilej, schimb de părerieconomice, culturale și edilitar-gos- podărești desfășurate în cele două capitale. Primarul municipiului Teheran, mulțumind pentru primirea călduroasă de care s-a bucurat în capitala României, a apreciat vizita delegației iraniene în România ca un bun prilej de dezvoltare în continuare a relațiilor de prietenie dintre popoarele român și Iranian.La Încheierea vizitei, oaspeții iranieni au semnat în cartea de aur a consiliului popular.
★Seara, primarul general al Capitalei a oferit in cinstea reprezentanților municipalității din Teheran o recepție. (Agerpres)

GOSPODARII CARTIERULUI

în întreaga țară au avut loc joi numeroase manifestări consacrate a- propiatului centenar al nașterii lui V. I. Lenin.Uniunea Scriitorilor, în colaborare cu Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a organizat la Ateneu) Român o seară omagială închinată lui V. I. Lenin,Arătînd că omagiul scriitorilor români se înscrie firesc printre numeroasele manifestări care se desfășoară în întreaga țară în întîmpinarea centenarului nașterii lui Lenin, acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, a ................... . . "leninist și-a găsit o expresie profundă în practica tidului nostru, socialiste din ____Despre preocuparea continuă a lui V. I. Lenin pentru fundamentarea culturii socialiste, pentru dezbaterea problemelor literaturii și îndrumarea ei pe un nou făgaș a vorbit scriitorul Nicolae Breban.In continuare, numeroși poeți au citit din versurile loi închinate lui Lenin și revoluției, patriei noastre socialiste, partidului și păcii.Festivitatea s-a încheiat cu un bogat program muzical.La manifestare au luat parte reprezentanți Sovietice la

subliniat că spiritulrevoluționară a par- în edificarea societății România.

Cu

Intr-unui din cartierele Capitalei, in sala „înfrățirea între popoare", conducerea sectorului 8, primarul, un mare număr de deputați și cetățeni au făcut ieri bilanțul muncii patriotice .închinate bunei gospodăriri ș' înfrv ’ .........................obiș mm Retro: tinderi de rețele de apă. Privite la scara unui sector din Capitală și la nivelul unui an, toate aceste lucrări însumează 43 milioane lei economii — milioane ce exprimă în fond simțul de responsabilitate cetățenească,

- . Șilusețări a cartierului. Ne-arn ■t să vedem realizindu-se prin patriotică, ici niște ronduri de 
U un spațiu verde, colo niște 

.e, amenajări de străzi sau ex-

atașamentul față de cartierele în care locuim, In același sector, angajamentul pe acest an depășește 61 milioane lei. în timp ce mulți își fă- punîndu-și contribuțiaceau bilanțul personal, întrebarea : „care este mea la acest rezultat?", primarul sectorului, tov. Paul Cojocaru, le-a oferit răspunsul, o dată cu aprecierea, sub forma unor diplome acordate circumscripțiilor fruntașe în întrecerea patriotică, și a distincțiilor cu „Insigna de fruntaș în gospodărirea orașului" acordate unui număr de 124 de deputați și cetățeni din cartier, cei mai activi gospodari ai sectorului.

Și ai Ambasadei Uniunii București.
*la Muzeul de isto- comunist. a mișcării democratice din Ro-Ioanzi,Tn aceeași rie a partidului revoluționare și mânia, prof. univ. dr. docent Ceterchi a conferențiat despre „Contribuția lui V. I. Lenin la elaborarea teoriei marxiste despre statul socialist. Rolul și funcțiile statului tru socialist în etapa actuală".
★O conferință pe tema „Lenin neretul" a fost organizată la de cultură a Sectorului 6, unde vorbit conf. univ. Nicolae Tăranu.Secția de drept civil a Asociației juriștilor din România a ținut o șe-

nos-
și ti-Casa

a

dință de comunicări științifice, acest prilej, dr. docent Salvator Bră- deanu a prezentat comunicarea „Lenin despre rolul și însemnătatea relațiilor de proprietate socialistă".
★Salariații Uzinei constructoare de mașini și utilaje agricole „7 Noiembrie" din Craiova au participat la o adunare organizată de Comitetul de partid și conducerea întreprinderii. Cu acest prilej, Vintilă Turcu, secretar al Comitetului municipal Craiova al P.C.R., și Grigori Nikolaev, reprezentantul comercial al U- niunii Sovietice la București, au vorbit despre viața și activitatea revoluționară a conducătorului Revoluției din Octombrie și al primului stat socialist din lume, despre contribuția sa la îmbogățirea tezaurului marxismului, a teoriei revoluționare a proletariatului mondial.In încheiere a fost prezentat filmul „Lenin în Polonia".
★Simpozioane au avut loc la Timișoara — pe tema „Lenin despre cultură și artă", unde au vorbit prof, dr. Nicolae Apostolescu, membru al Academiei de Științe Sociale și Politice, prof. dr. Nicolae Pîrvu, decanul Facultății de filologie, și lectorul universitar Mihai Turtoi ; la Suceava — pe tema „Actualitatea revoluționară a ideilor lui Lenin", unde au luat cuvîntul lectorii universitari Radu Negru și Vasile Iftode de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, iar la Pitești despre „Viața și activitatea întemeietorului primului stat socialist din lume", Ia care a vorbit Ștefan Partenie, directorul Cabinetului județean Argeș al P.C.R.Expuneri despre viața și activitatea revoluționară a lui V. I. Lenin au avut loc la Casa de cultură a studenților din Cluj, la Tirgoviște, Pucioasa, Moreni, Titu, la Tg. Jiu. Iași, Fălticeni, in 10 comune din județul Teleorman și in alte localități. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat joi seara la cinematograful „Republica" din Capitală, in deschiderea zilelor filmului din R. P. Ungară, un spectacol de gală cu filmul maghiar „Așa am venit".La spectacol au participat Vasile Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A., Oc- tav Livezeanu vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din M.A.E., cineaști români și alți oameni de artă și cultură, un numeros public, ziariști.Au fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic." înainte de spectacol, Ecaterina Oproiu. redactor șef al revistei „Cinema" a vorbit despre cinematografia țării prietene, după care Hamori Otto, redactor șef al revistei „Film teatru, muzică" din Budapesta, și actrița Maria Medgyesi au prezentat publicului filmul galei. (Agerpres)
Cronica zileiîn cadrul Anului internațional al. educației, astăzi, vineri 27 martie, o- rele 17, se deschide în Aula Universității sesiunea științifică organizată de Universitatea București cu tema : „Matematica, instrument de cunoaștere în științele naturii și în științele social-umaniste".Această manifestare științifică. în cadrul căreia vor fi prezentate peste 70 de comunicări, răspunde unei tematici propuse de UNESCO și este realizată cu contribuția unui mare număr de cadre didactice și specialiști în diversele discipline care folosesc matematica în dezvoltarea cercetărilor de specialitate.

vremea

ȘTIRI SPORTIVE
ȘAH : la prima masă 
Spasski — Fischer ! SI

A apărut revista Garnituri și piese
LUPTA DE CLASĂ" cu funcționalitate

Vaste lucrări
pe șantierele 
hidrotehnice

La Belgrad este așteptat cu mare interes meciul de șah dintre o selecționată mondială și reprezentativa U.R.S.S. Meciul se va desfășura între 29 martie și 6 aprilie. Din echipa mondială au sosit pînă acum la Belgrad Miguel Najdorf (Argentina) și Olafsson (Islanda). La prima masă se vor întîlni campionul mondial Spasski (U.R.S.S.' și americanul Bobby Fi
scher.

Real Madrid n-are noroc 
nici în baschet

La Varese s-a disputat returul meciului dintre echipa locală Varese și' redutabila formație Real Madrid, con- tînd pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" Ia baschet masculin. Jucînd excelent, gazdele au cîș- tigat cu scorul de 108—73 (55—38). învingători și în primul joc (scor : 90—86), baschetbaliștii italieni s-au calificat în finala competiției.
Turneul de tenis 

de la Monte Carlo
In turul III al probei de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de la Monte Carlo, jucătorul francez Daniel Contet l-a învins cu 2—6. 6—0, 8—6 pe Sever Dron, austriacul Pokorny a dispus cu 8—6, 2—6. 6—4 de tenismanul grec Gavri- lidis, iar suedezul Zahr a cîștigat cu 6—4, 8—1 în fața francezului Dominquez. Alte rezultate : N’Godrella «Franța) — Bergelin (Suedia) 6—1, 5 ; Beust (Franța) — Guerrero (Spania) 6—3, 11—9.Tn turneul feminin, G. Chanfreau (Franța) a întrecut-o cu 6—0, 6—0 pe R. Leigge (Noua Zeelandă), iar S. Petersen (Brazilia) a dispus cu 6—3, 6—1 de P. Austin (S.U.A.).
HANDBAL : „Cupa țărilor 

latine’în ziua a treia a turneului internațional de handbal masculin (tineret), dotat cu „Cupa țărilor latine" de la Lisabona, echipa României a întilnit selecționata Marocului, pe care a în- vins-o cu scorul de 28—15 (15—5). în celelalte două partide disputate s-au înregistrat ■ următoarele rezultate :Spania — Portugalia 24—14 (10—6) ; Franța — Italia 34—5 (19—0). In clasament conduce echipa Franței cu 6 puncte, urmată de România — 4 puncte (un meci mai puțin). Spania, Portugalia — 4 puncte etc.puncte,
FOTBAL : Juniorii români 

la CannesAu început întrecerile tradiționalului turneu internațional de fotbal de la Cannes, rezervat echipelor "licrî.Echipa secundă a României ținut primul joc în compania formației A. C. Milan. La sfîrșitul timpului regulamentar de joc, rezultatul a fost egal : 0—0, victoria revenind echipei italiene, superioară la raportul de cornere (5—1). • Intr-un alt meci, selecționata Portugaliei a învins cu scorul de 3—2 Cannes.

de ju-
a sus-

(1—2) formația A.S.
Stiles, din nou în Iotul 

englez !Sir Alf Ramsey, antrenorul echipei de fotbal a Angliei, a selecționat 28 de jucători în Vederea alcătuirii lotului pentru campionatul mondial din Mexic. Printre selecționabili figurează cunoscuții internaționali : Banks (Stoke), Ball (Everton), J. Charlton (Leeds United), Hunter (Leeds United), Peters (Tottenham), R. Charlton (Manchester United), Stiles (Manchester United), Moore (West Ham United) și alții. Pînă în prezent, Ramsey a făcut o preselecție de 28 de jucători, urmînd să prezinte pînă îa 15 aprilie lista completă la F.I.F.A., cu cei 40 de( jucători. Printre rezervele preconizate de Ramsey se numără Hudson (Chelsea), Simpson (Arsenal), Mcnab (Arsenal), Oakes (Manchester City) și alții.

nr. 3/1970Numărul pe luna martie a. c. al revistei cuprinde articolele : Suveranitatea — atribut inalienabil statelor in lumea contemporană de CONSTANTIN LĂZĂRESCU, DUMITRU MAZILU, Noul sistem de salarizare sub semnul echității sociale de DANA VOINEA, Colaborarea economică dintre țările socialiste de ROMAN MOLDOVAN.în continuare, revista publică intervențiile făcute de MARIN ALEXANDRU, VIRGIL ANGHELESCU. JEAN BEIU, ION BLAGA, FLORIN BURTAN, DAN COSMIN, PETRU -DESPOT, HARALAMBIE ENE, ION GRĂDIȘTEANU, CORNEL IUGA, BARBU PETRESCU, CONSTANTIN PINTILIE, NICOLAE SPÎNU, IOSIF STEINBACH, GHEORGHE ȘICLOVAN. ION VE- LÎCAN în cadrul mesei rotunde cu tema „Centralism și democrație in conducerea economică".

multiplă
al

Cu prilejul Centenarului nașterii' lui V. I. Lenin este publicat articolul lui RADU PANTAZI despre Criterii leniniste de interpretare a curentelor de gindire contemporane.Revista mai cuprinde materialele: Alexandru Ioan Cuza și făurirea României moderne de DUMITRU ALMAȘ , Sinteza și dinamica valorilor in literatura actuală de VASI- LE NICOROVICI, Securitatea statelor și dezarmarea nucleară de. DUMITRU Ț1BULEAC.Lâ rubrica „Viața științifică inter- , națională" sînt inserate : însemnări. despre Congresul al XXII-lea al Institutului internațional de sociologie de ION DRAGAN. LUDOVIG GRUNBERG și Metoda comparativă în știința politică de OVIDIU TRĂSNEA.Acest număr mai cuprinde rubricile „Documentar" și „Revista revistelor".

Cîștigătorii care au jucat la o a- genție din București și au dat adresa în acest oraș sau într-o comună suburbană primesc premiile la casieria sectorului în care se află agenția la care au jucat.Casieriile din București funcționează între orele 9—19,30, fără întrerupere, la următoarele adrese :Casieria 1 — Piața Cosmonauților nr. 5.Casieria 2 Mare nr. 33 12.54.14Casieria 3 Mare nr. 33 12.54.14Casieria 42, telefon : 13.27 80Casieria 5 — Calea Șerban Vodă nr. 43, telefon : 23.31.60Casieria 6 — Bd. GheorgheCheorghiu-Dej nr. 10, telefon : 14.15.24

— Șoseaua Ștefan cel (str. Lizeanu), telefon :— Șoseaua Ștefan cel (str. Lizeanu), telefon :— Calea Rahovei nr.

Casieria 7 — Calea Griviței nr. 130 Casieria 8 — Calea Griviței nr. 130 Cîștigătorii care au jucat la o a- genție din București și au dat adresa în altă localitate, sau au jucat în altă localitate și au dat adresa în București, primesc premiile prin mandat poștal.Pentru ca participants să poată primi la timp sumele cuvenite ca premii este necesar să completeze citeț duplicatele cîștigătoare la LOTO și PRONOEXPRES, sau pe verso talonului depus în concurs la PRONOSPORT, cu litere mari de tipar : numele și prenumele (fără prescurtări), localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, sectorul.La casieriile LOTO-PRONO- SPORT premiile se țin la dispoziția cîștigătorilor timp de 45 de zile de la data concursului sau tragerii.

Mobilierul produs de întreprinderea de industrie locală „Mobila" din Galati este destinat atît fondului pieței, cît și ' amenajării interioarelor unor instituții și școli. Piesele de mobilier produse în această unitate sînt mult solicitate in județele Galați. Got), Dolj, Prahova, Brăila, Vrancea și Vaslui, ca urmare a calității superioare, a liniei moderne, a. funcționalității multiple ce le caracterizează. Printre cele mai apreciate qar- nituri se numără camera combinată „Modern-69", compusă din 6 piese (dulap cu trei uși, studio cu ladă și spătar tapisat, masă ovală alonjabilă, bibliotecă din două corpuri și un bufet). Locul al doilea în producția întreprinderii îi revine canapelei-pat stil II, prevăzută cu ladă pentru așternut și spătar tapisat. De aici se livrează și canapelele tip „Galați" pentru o singură persoană. Această canapea poate fi cuplată, după preferință, cu o bibliotecă „Galați" tip III. care poate fj așezată pe capacul lăzii. Pentru camere- dormitoare se produc și sofale de una sau două persoane, precum și divanuri stil „Galați".întreprinderea execută, totodată, pentru camere cu reduse, între caredouă uși tip „Viorel", alonjabilă tip „Țiglina", masa combinată de radio și televizor tip „Sighet", cu bar și discotecă, nourile interior cu nuc dat cueste executată cu arcuri.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28. 29 și 30 martie. In țară : vreme instabilă și relativ rece, mai ales in jumătatea de nord a țării. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale, mai ales sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. Vînt potrivit cu intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, iar maximele între 5 și 15 grade. La munte și izolat în nordul tării lapoviță și ninsoare în București : vremea devine instabilă, cu cerul schimbător. Vor cădea ploi sub formă de averse. Vînt potrivit. Temperatura in scădere ușoară.

Primăvara a început să se facă tot mai sim- a zăpezii a dispărut de pe cea mai mare parte a ogoarelor R.P. Chineze. în comunele populare se fac pregătiri intense în vederea lucrărilor agricole. încă din lunile de iarnă, oamenii muncii din satele R.P. Chineze intensificau construcția de sisteme de irigații, lucrări de hidroameliorații și îmbunătățiri funciare.în perioada actuală, lucrările hidrotehnice au început cu circa o lună mai devreme de- cît în alți ani. Imediat după terminarea campaniei de recoltare și însămînțări de toamnă membrii comunelor populare au pornit la realizarea unui plan vast de lucrări. In provincia Kansu, de pildă, aproape 2 milioane de țărani au amenajat, începînd din luna octombrie. mari suprafețe de teren în terase pe versanții dealurilor și au efectuat lucrări. de ameliorare pe o suprafață de 6 700 hectare in zonele joase ale provinciei. Regiuni întregi, care de secole au fost bîn- tuite de secetă, sînt as‘ăzi racordate la sisteme de irigații și se bucură de binefacerile acestoraRăspunzînd lozincii; .Irigațiile reprezintă viața pentru agricultură" peste 2 700 000 de membri ai comunelor populare din provincia Hupei au lucrat pe șantierele de construcție, prestînd un volum de muncă ce a dus la dublarea cantității de pămînt excavat față de anul precedent. Se lucrează totodată la întărirea digurilor de a- părare de pe rîul Cin- kian și amenajarea sistemului de conser-

țită. Mantia albă vare a apei — „Han- pei" — pentru pia și zona cîm-... _____ laculuicu același nume. O dată cu terminarea acestor lucrări, orașul si numeroase producătoare de cereale, bumbac și plante oleaginoase din zona respectivă vor fi ferite de dațiilor rilor.Si Honan înfăptuite iarnă în

Uhan județe
pericolul inun- și înmlăștină-
tn provincia construcțiile în această agricultură

CORESPONDENȚA 
DIN PEKIN 

DE LA I. GALA- 
ȚEANU

depășesc ca volum pe cele din oricare alt an. A început amenajarea a aproape 100 de rezervoare de capacitate medie, care vor fi conectate la sistemul de irigații Hunțî, ce străbate munții și ale cărui canale ating lungimea de 850 km. Totodată se construiește un mare număr de mici centrale hidroelectrice și de stații de pompare. Terase în formă de amfiteatru iau cu asalt munții din regiunea Funiu, unde țăranii au urmat exemplul celor din Tagiai, smulgind suprafețe arabil și dealurile și înălțimile muntoase în roditoare.Provincia Sute de mii blînzitori" din partea depunzînd „Fluviul buie trol", dîncirea albiei afluenților cestui fluviu. Scopul urmărit este trans-

naturii mari de pămînt transformîndterenuriȘandun de de „îm- rîuri nord răs-provinciei, chemării : Haifo tre- ținut sub con- muncesc la a- și lărgirea a-

formarea întregului Dazin într-un grî- nar, care să dea recolte bogate, indiferent de condițiile meteorologice In partea de sud-vest a aceleiași provincii se lucrează la strunirea rîului Hungwei și a afluenților săi din bazinul Huai Echipe de producție ale comunelor populare de pe ambele maluri ale Fluviului Galben construiesc mici sisteme de irigații și consolidează digurile pentru a preîntîm- pina inundațiile și distrugerile provocate în lunile de primăvară de revărsarea stolurilor de gheațăInfruntînd viscolul și gerul aspru de la poalele muntelui Ho- lan. țăranii au muncit cu abnegație la repararea și extinderea canalelor de irigație. Pentru aceasta ei au fost nevoiți să spargă la început stratul de gheață care acoperea ca o crustă pămîntul. Peste meni recent unui mare proiect de dirijare a apei în regiunea Liti-An din provincia Anhuei. In același timp, în alte 5 județe 150 000 de oameni lucrează la un dig de 50 km de-a lungul fluviului fangțe.La rîndul lor, țăranii din suburbiile Pekinului. în ciuda furtunilor de nisip care au bîntuit tn ultima vreme, au săpat și canale, terenuri, districtele Pekinului un șir de îmbunătățiri Se așteaptă ca aproape 200 zervoare mici în curs de construcție aci. să joace un rol important în ridicarea producției agricole în acest an.

100 000 de oa- au participat la realizarea

puțuri au nivelat Județele și din jurul au realizat proiecte de funciare, cele de rede apă.

(Urmare din pag. I)

qâlățeană mobilier și dimensiuni dulapul cu masa
Aceste piese au pa- din P A L. furniruit în cu fag, iar în exterioi și mahon. Lustrul este nitrolac, iar tapiseria

cipiile noului sistem de salarizare, în ce privește căile de aplicare a elementelor noului sistem de salarizare, deci formele de salarizare, acestea trebuie să fie variate, astfel incit să corespundă specificului activității respective și să asigure cointeresarea materială a tuturor salariaților la realizarea Indicatorilor calitativi și cantitativi ai planului, în acest scop, pentru muncitori. în afara formelor de salarizare obișnuite — forma efe salarizare în acord simplu direct și forma de salarizare in regie (cu mențiunea că de astă dată și lucrările în regie sînt normate) — au fost aprobate și alte forme de salarizare, care să corespundă mai bine particularităților din a- numite sectoare de activitate, cum sînt : salarizarea in acord cu tarife unitare, diferențiate în funcție de calitatea produselor executate, de gradul de realizare a consumurilor normate de materii prime, materiale, combustibil etc., sau în funcție de realizarea altor indicatori tehnico-e- conomici ; salarizarea în acord progresiv. în care la un anumit grad de realizare a sarcinilor stabilite tariful pe unitatea de produs se majorează în anumite proporții, formă care se aplică, de exemplu, în siderurgie, la producția de oțel și lam1- nate ; salarizarea în acord pe baza rezultatelor obținute în producție pe o perioadă mai îndelungată (calculul definitiv al salariului făcîndu-se la sfirșitul perioadei, lunar plătindu-se

cinema
ffi3

Harfa de iarbă

Primarul lunii și

I.

din
cu

30. 
„C.

publici-
20.
COTRO-

. Tă-
____ (sala Savoy) : Boeing-
Boeing - 17; Varietăți — 20; (sala

tulul) ; Floare de cactus — 19,30. 
o Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor ■ Ritm ’70 
- 20.
• Circul de stat : Carnavalul cir
cului — 19.30.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
-----  ‘ Studio) ; O lună la

*

i

ț

u.

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert s mronic — 20. Dirijor : 
Loais de Froment (Luxemburg). 
Solist : Valentin Gheorghiu.
0 Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla - 19,30.
0 Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Castillana
- 19,30; (sala Studio) : Moartea 
ultimului golan — 19,30.
0 Teatrul de comedie Dispariția 
Iul Galy Gay — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra (sata din bd. Schitu Măgu- 
reanu) Transplantarea inimii 
necunoscute — 19,30; (sala din str. 
Alex. Sahta) :
- 20.
0 Teatrul Mic i 
iubita sa — " 
0 Teatrul

19,30; (sala 
țară — 20.
0 Teati ui „Ion Creangă" : Eml- 
nescu și Veronica — 19,30.
0 Tea‘rul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : O poveste 
cîntec — 15; 17.
0 Teatrul satiric muzical ,C. 
nașe" (sala Savoy) E--

din Calea Victoriei nr. 174) : Ni- 
cuță... la Tănase — 19,30.
0 Teatru) de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" Domnișoara din 
Sighișoara - 19,30; (la Sala Pala-

• Moll Flanders : PATRIA — 9; 
12; 15; 18; 21, FESTIVAL - 8.45; 
11,45; 14.45, 17,45. 20,45.
• Joc drblu iu serviciul secret :
LUCEAFĂRUL - 9, 11)15; 13,30; 
16. 18,30 21, BUCUREȘTI - 4,
11.15. 13,30. 16.30, 18,45; 21, FAVO
RIT - 10; 13, 15,30; 10, 20,30.
• Așa am venit : REPUBLICA —
9.15, 11 30; 14; 16,30; 18,45; 21.
0 Elvira Madigan : CAPITOL — 
9.30, 11,45; 14. 16,30; 18,45; 21.
0 Fecioara care-mi place : VIC
TORIA - 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30;
20.45.
0 Ghici, cine vine la cină ? : CEN
TRAL 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45, BUCEGI - 9,45, 12; 15,45;
18,15; 20.30, GIULEȘT1 - 15,30; 
18; 20,30.
0 Bătălia pentru Roma : LUMI
NA - 9,30—15,45 in continuare ;
19,30 ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE - 15,30; 19.
0 Program pentru copii : DOINA
- 9; 10.
0 Mireasa era în negru : DOINA
— 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN - 9.15: 11.45; 14; 
16.15; 18.30; 20.45.
0 Yo-Yo : TIMPURI NOI — 9—17 
tn continuare.

0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19, 21.
0 Pat si Patachon : CINEMATE
CA (sala Union) — 10; 12; 14.
0 Adio Texas : FEROVIAR - 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR
- 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 20, AU
RORA - 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18, 20,15, FLAMURA - 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30.
0 Visul domnului Gentil : GRI- 
VIȚA - 16; 18,15; 20,30, FLOREAS- 
CA — 10. 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Via Mala : BUZEȘTI - 15,30; 
18, VIITORUL - 15,30; 18.
0 Prietenele : VIITORUL - 20,30. 
0 Colivie pentru doi : BUZEȘTI
- 20,30.
0 Explozie tn munți : DACIA — 
8.30—20,45 în continuare.
0 Winne'ou in Valea morții : 
LIRA - 15 30; 18, CRINGAȘI - 
15,30; 18: 20,’5. VITAN - 15,30;
18; 20.15.
0 Roșu și auriu : LIRA - 20,15. 
0 Comisarul X și „Panterele al
bastre" : DRUMUL SĂRII - 15,30. 
17,45, VOLGA - 10—12 în conti
nuare 16: 18,15; 20.30.
0 Căsătorie prin Mica 
tate : DRUMUL SĂRII -
0 Lovitură puternică :
CENI - 15.30: 18.
0 Păsări șl ogari : COTROCENI
- 20,30.
0 Urmărirea : GLORIA — 9,30; 
12; 14,30; 17.15; 19,45.
0 La Nord prin Nord-Vest : MO
ȘILOR - 15.30; 19.
0 Don Juan tără voie : FLACĂ
RA - 15,30; 18; 20,15.
0 Stăpîn pe situație : MIORIȚA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
ARTA - 9.30—15.45 în continuare : 
18,15; 20,30.
0 Păcatul dragostei : RAHOVA — 
15.30; 18.

17,00 Deschiderea emisiunii 
Teleșcoală Matematică (clasa a 
VIII-a) — Tema ; Arii și volume. 
17,20 Consultații la fizică (clasa a 
XlI-a) - Tema : Teoria ondulato- 
rie a luminii. 17,40 Film didactic : 
Tudor Vladimirescu șl anul 1821 
(istorte - clasele Vin—XII). 18,00 
Ziua Mondială i Teatrului. 18,15 
Argumente bazate pe fapte — A- 
vantajele noului sistem de sala
rizare în viziunea beneficiarilor 
nemijlocit!. Opinii ale celor care 
lucrează în energetică și Industria 
ușoară. 18.30 Campionatul mondial 
de hochei — grupa A : U.R.S.S.— 
Cehoslovacia (leprlzele II și III). 
Transmisiune directă de la Stock
holm. In pauză ; Telejurnalul de 
seară. 20,15 Mal aveți o întreba
re? — Uzul și abuzul de medi
camente. Participă la emisiune : 
acad. prof. Ioan Bruckner, prof. 

touescu-Stolan, dr. 
Marcel Grigorescu.

dr. Petre 
Constantin
21,30 Umor cinematografic — Cum 
se tace o comedie muzicală ? 
Prezintă Stela Popescu. • Aven
turile Iul Otek „Monstrul din 
Loch-Ness" șl „Surîsul Glocondei 
a dispărut", desene animate de 
Eryk Ltplnskl. 22,20 Telejurnalul 
de noapte. 22,30 Cadran — emisiu
ne de actualitate Internațională. 
23.00 închiderea emisiunii.

un salariu fix) ; salarizarea în acord global, în care calculul salariilor cuvenite formației de muncă se tace pe baza rezultatelor finale ale muncii și care se aplică, de exemplu, în construcții-montaj (acord global pe obiect sau părți de obiect), în proiectare (acord pe proiect cu plata pe lucrare) ; salarizarea pe bază de normă plan, stabilită pe sector de muncă, atelier, secție ; forma combinată de salarizare, în care salariile cuvenite in acord se majorează sau se diminuează în raport cu un indicator calitativ ș.a. Este important de menționat că pot fi aplicate, cu acordul organelor competente, și alte forme de salarizare care să corespundă cit mai bine specificului activității respective.Un alt element al noului sistem de salarizare prin care se asigură o diferențiere a veniturilor individuale este acordarea sporului de vechime. Acordarea diferențiată a acestuia — pe tranșe de vechime — este motivată de faptul că salariații cu vechime și experiență îndelungată în muncă au o contribuție mai mare în procesul de producție.Din cele arătate reiese clar că veniturile individuale ale fiecărui om al muncii depind nemijlocit de îndeplinirea sarcinilor (colective sau individuale) ce decurg din planul întreprinderii. Aceasta nu epuizează toate posibilitățile de sporire a veniturilor individuale. Pentru stimularea tuturor salariaților la creșterea continuă a eficienței economice a unităților in care lucrează, recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri prevede posibilitatea premierii acestora la sfîrșitul anului — din beneficiile realizate — premiile individuale fiind proporționale cu salariul tarifar realizat pe timpul efectiv lucrat in anul respectiv. Cei ce obțin rezultate deosebite în muncă pot fi premiați și pe parcursul anului din beneficiile trimestriale realizate. Aceeași hotărîre a- probă și premierea pentru economii de materiale și forță de muncă, obținute la locul de muncă ; de această premiere pot beneficia de regulă muncitorii, precum și cadrele tehnice care au contribuit direct Ia realizarea economiilor fără a prejudicia in vreun fel calitatea produselor. Premiile pentru economii de materiale, de exemplu, se acordă diferențiat, în funcție de importanța materialelor, dificultatea obținerii economiilor, precum și valoarea materialelor; puțind atinge, după caz, pînă la 30—40 la sută sau 50 la sută din valoarea economiei realizate. Premiile pentru economie de forță de muncă — prin reducerea formației de lucru sau _ reducerea timpului normat de muncă — se a- cordă salariaților care au propus respectiva măsură și continuă să lucreze la locul de muncă respectiv, mărimea acestora fiind în primul an de aplicare de 30 la sută din economiile efectiv realizate.în afara acestor importante căi de diferențiere, care au un caracter general pentru toate activitățile din economia națională, prin actele normative privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în diferite sectoare de activitate au fost aprobate și alte măsuri privind cointeresarea salariaților — specifice ramurilor respective ; de exemplu. în activitatea de cercetare se prevede acordarea de premii pentru creșterea eficienței economice în producție, ca efect al aplicării cercetării

științifice ; în activitatea de proiectare se prevăd recompense pentru economiile rezultate ptin proiectare, pentru economii de valută, ca urmare a scăderii importurilor de utilaje și instalații, cît șl pentru exportul de proiecte ; în activitatea de construcții-montaj se acordă mii pentru predarea < investiții înainte de nificat.Este neîndoios că i vorba de o adevărată cială dacă, o dată cu stimularea materială a celor care își realizează și depășesc sarcinile stabilite, nu s-ar fi prevăzut și pirghii care să determine răspundeiea materială a celor care nu-și (ac datoria, care aduc prejudicii în activitatea unei întreprinderi, secții, atelier, colectiv de muncă. In acest sens, noul sistem de salarizare prevede posibilitatea diminuării salariilor, în raport cu nerea- lizarea indicatorilor stabiliți sau sarcinilor proprii, posibilitatea trecerii intr-o treaptă, respectiv gradație inferioară — în cazul cînd aptitudinile personale pentru care acestea au fost acordate nu mai sini tate, ca și retragerea uneia multor trepte, gradații — luna respectivă, in caz de disciplinare, absențe nemotivate etc.Folosirea judicioasă, cu discernă- mint, cu obiectivitate și consecvență a acestor pirghii de către conducerile unităților economice poate face din noul sistem de salarizare elementul principal de stimulare a e- nergiei și inițiativei maselor de sa- lariati, în scopul realizării și depășirii sarcinilor calitative și cantitative ale planului, așa cum de altfel viața a arătat pe parcursul experimentării. Din miile de exemple, care pot susține această afirmație, ne oprim doar asupra unuia : un muncitor de la o fabrică de încălțăminte, încadrat în categoria a 3-a de calificare, a realizat in medie lunar — în perioada octombrie 1969— februarie 1970 - un venit de 1 634 lei, față de un cîștig anterior introducerii noului sistem de salarizare de 1 290 lei. Această creștere de 26.5 la sută se datorește, In primul rînd, faptului că muncitorul respectiv este încadrat la treapta a IlI-a a categoriei sale de calificare, ca urmare a unor aptitudini personale ; totodată, el a beneficiat de un spor do vechime de 7 la sută — avind o vechime neîntreruptă în aceeași întreprindere de peste 15 ani — și și-a realizat norma în proporție de 112,3 la șulă_neavînd nici o abatere disciplinară. Se cuvine subliniat că veniturile acestuia vor putea fi și mai mari în viitor, cînd vor acționa și celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care am amintit : premiile excepționale, anuale, cele pentru economii de materiale etc.în concluzie, este necesar să facem o subliniere : faptul că, în vederea introducerii noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, s-a acordat un fond suplimentar de salarii, este cert că aceasta trebuie să ducă la o sporire a veniturilor individuale — bineînțeles în condițiile realizării sarcinilor stabilite ; așa cum am arătat mai sus, elementele noului sistem de salarizare, precum și celelalte căi de stimulare aprobate o- feră posibilitatea salariaților să-și valorifice mai bine gradul de calificare, măiestria profesională, capacitatea de muncă etc., astfel îneît veniturile individuale să exprime rezultatele muncii fiecăruia.

pre- obiectivelor de termenul pla-nu poate fii echitate so-

manifes- sau mai pentru abateri



viața internațională
CONFERINȚA

DE LA PARIS

IN PROBLEMĂ
VIETNAMEZĂ

PARIS 26 (Agerpres). — Desfășurată la nivelul adjuncților de delegații, cea de-a 60-a ședință a Conferinței cvadripartite în problema vietnameză nu a marcat nici un progres. Vorbind la începutul ședinței, delegatul american, Philip Habib, și cel al Administrației de la Saigon, Nguyen Xuan Phong, au refuzat din nou să abordeze problemele fundamentale de pe agenda conferinței, în special problema retragerii trupelor americane și ale aliaților S.U.A. din Vietnamul de sud și cea a înlocuirii regimului actual de la Saigon cu un guvern provizoriu de coaliție. Ei au evocat, ca și în ședințele anterioare, așa-numita chestiune a prizonierilor.Luînd cuvîntul apoi, delegatul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, Nguyen An Tien, a denunțat persistența politicii agresive a S.U.A. în Vietnam, Laos și Cambodgia și a criticat refuzul delegației americane de a negocia serios, menținînd conferința de la Paris în impas.Delegatul R.D. Vietnam, Nguyen Minh Vy, a relevat că numeroase unități militare tailandeze au fost introduse în Laos pentru a participa la lupta împotriva forțelor patriotice laoțiene.

Infruntare între demonstranți și politie la Santo Domingo
REPUBLICA DOMINICANA

Situație încordată înaintea
alegerilor prezidențiale

★SAIGON. — în cursul luptelor care au avut loc săptămîna trecută în Vietnamul de sud au fost uciși 110 militari americani, iar alți 864 au fost răniți — a anunțat comandamentul forțelor S.U.A. din Vietnamul de sud.

SANTO DOMINGO 26 (Agerpres). — Președintele Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer, a anunțat oficial că va candida pentru un nou mandat prezidențial în alegerile programate pentru 16 mai. Luînd cuvîntul la întrunirea unui grup de miniștri și ofițeri superiori, Balaguer a afirmat că un nou mandat prezidențial i-ar permite să-și continue activitatea în direcția realizării „reconcilierii naționale".După părerea observatorilor politici insă, hotărîrea lui Balaguer este de natură să agraveze climatul de tensiune în care se desfășoară pregătirea alegerilor prezidențiale, împotriva eventualei realegeri a actualului președinte pronunțîndu-se nu numai opoziția, ci și unele elemente din propriul său Partid reformist și din conducerea forțelor armate. Partidul revoluționar dominican al fos-

tului președinte Juan Bosch a anunțat că nu va participa la alegeri in cazul în care Balaguer își va pune candidatura, apreciind că acestea se vor transforma într-o farsă. De altfel, în ultimele luni mai mulți membri ai Partidului revoluționar dominican și ai altor grupări ale opoziției au fost asasinați ori răpiți.

UN MESAJ AL PRINȚULUI
NORODOM SiANUKPEKIN 26 — Corespondentul Agerpres, transmite : La 26 martie a fost difuzat la Pekin mesajul adresat de prințul Norodom Sianuk tuturor popoarelor și guvernelor prietene ale poporului khmer. După ce amintește hotărîrile sale din 23 martie, printre care crearea unei adunări consultative, a unei armate naționale, de eliberare și a unui front unit național al Cambodgiei, Norodom Sianuk subliniază că „aceste instituții noi reprezintă baza pe care se va sprijini or-

★— Agenția Fam VanPEKIN 26 (Agerpres). China Nouă anunță că Dong, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, a adresat un mesaj prințului Norodom Sianuk, aflat în prezent la Pekin, în' care este exprimată hotărîrea guvernului R. D. Vietnam de a-și continua politica de prietenie frățească și bună vecinătate cu Cambodgia. în mesaj se arată că cele două țări și-au consolidat permanent prietenia și solidaritatea în fața inamicului comun, imperialismul S.U.A., cu scopul de a-și apăra independența și libertatea. Poporul vietnamez este profund recunoscător 'sprijinului generos pe care prințul Norodom Sianuk și poporul cambod-
★PEKIN 26 (Agerpres). — Președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Nguyen Huu Tho, și președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Huynh Tan Phat, au adresat prințului Norodom Sianuk, aflat actualmente la Pekin, un mesaj prin care îl asigură de „sentimentele de prietenie și de sprijinul ferm față de politica sa de independență, neutralitate și solidaritate cu poporul vietnamez", transmite agenția China Nouă. Această politică, se arată în mesaj, a permis întărirea continuă a relațiilor de prietenie

ganizarea rezistenței naționale khmere, pentru restabilirea legalității constituționale și instaurarea în țară a unei puteri autentic populare". Sianuk a anunțat că nu va întîrzia să prezinte demisia sa acestei puteri, căreia îi va aparține dreptul de a numi un nou șef de stat.Norodom Sianuk adresează un apel tuturor guvernelor și tuturor popoarelor să sprijine fără echivoc lupta de eliberare a poporului khmer.
★gian i l-au acordat în lupta împotriva agresiunii americane se spune în mesaj.în lumina recentelor evenimente din Cambodgia, scrie Fam Van Dong, se evidențiază justețea liniei de prietenie și solidaritate militantă cu poporul vietnamez promovată de Norodom Sianuk. Guvernul R. D. Vietnam își reafirmă sprijinul ferm pentru această politică și își exprimă convingerea că ea va rezista tuturor încercărilor și va continua să fie fructuoasă pentru prosperitatea regatului Cambodgiei, în folosul prieteniei dintre, popoarele cambodgian.

dintre poporul khmer mez. Mesajul exprimă Frontului Național deVietnamul de sud, a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de. Sud și a întregului popor sud-vietnamez pentru sprijinul efectiv primit din partea prințului Norodom Sianuk și a poporului cambodgian în lupta împotriva agresiunii americane. în actualele circumstanțe, se subliniază în mesaj, consolidarea prieteniei și solidarității dintre cele două popoare constituie un imperativ în vederea zădărnicirii manevrelor inamicului comun, imperialismul S.U.A.

vietnamez și
și cel vietna- recunoștința Eliberare din

I

ORIENTUL APROPIAT
© ÎNTREVEDERE ROGERS- DOBRÎNIN ® CUVÎNTAREA PRE

ȘEDINTELUI NASSER ÎN ADUNAREA NAȚIONALĂ A R.A.U.

WASHINGTON 26 (Agerpres). - Miercuri după-amiază a avut loc la Washington o întrevedere între William Rogers, secretar de stat al S.U.A., și Anatol Dobrînin, ambasadorul Uniunii Sovietice în Statele Unite. După cum a declarat purtătorul de cuvint al Departamentului de Stat, Robert Mc Closkey, în cursul întrevederii au fost discutate probleme referitoare la evoluția crizei din Orientul Apropiat.
★CAIRO. — La Cairo a avut loc o reuniune a Adunării Naționale Egiptene, în cadrul căreia a luat cuvîntul președintele Republicii Arabe U- nite, Gamal Abdel Nasser. El a vorbit despre situația politică, militară și economică a țării. Referindu-se la eforturile depuse de R.A.U. pentru soluționarea crizei din Orientul A- propiat, președintele Nasser a subliniat că principalul obiectiv al țării este, în momentul de față, lichidarea urmărilor războiului israelo-arab ; în acest sens, el a precizat că R.A.U. este favorabilă unei soluționări pașnice a conflictului, înțelegînd prin aceasta evacuarea totală a trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, soluționarea problemei refugia- ților palestineni și aplicarea rezoluției O.N.U., cu privire la reglementarea situației în zona Orientului A- propiat.

Referindu-se la diferitele apeluri cu privire la încetarea focului, președintele Nasser a declarat că, în momentul de față, nu se poate vorbi de întreruperea ostilităților, deoarece aceasta ar acorda Israelului timpul necesar pentru a-și consolida ocupația în teritoriile arabe aflate sub controlul său, și, totodată, posibilitatea de a evita consecințele unui război de uzură. în acest sens, președintele R.A.U. a subliniat că încetarea focului nu poate fi privită separat de aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U., care prevede evacuarea teritoriilor ocupate.
★UNITE. Un purtă- O.N.U. a anunțat că reprezentantul spe- Apropiat al secreta- O.N.U., U Thant, se

NAȚIUNILE tor de cuvint al Gunnar Jarring, cial în Orientul rului general al va înapoia vineri la postul său de ambasador al Suediei la Moscova. Jarring a petrecut 15 zile la New York, unde a avut consultări cu reprezentanții părților în conflictul arabo-israelian și ai celor patru mari puteri. El s-a întîlnit, de asemenea, cu secretarul general al O.N.U., U Thant, pe care l-a informat că a apreciat consultările avute drept „folositoare".

privind In marea britanie
dezvoltarea

pekin Convorbiri ViZiTA DELEGAȚIEI P. C. R

schimburilor
economice

româno-chineze
PEKIN 26 — Corespondentul Agerpres I. Gălățeanu transmite : In dimineața zilei de 26 martie, ministrul român al comerțului exterior. Cornel Burtică, a avut o convorbire cu Lin Hai-yun, ministru ad-interim al comerțului exterior al Republicii Populare Chineze. în cadrul căreia au fost abordate probleme privind dezvoltarea schimburilor economice între cele două țări. Au asistat din partea română ambasadorul Aurel Duma, iar din partea chineză Was Li-Chiang, ministrul adjunct al comerțului exterior. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă.în cursul după-amiezii, ministrul comerțului exterior al României a vizitat comuna populară „Prietenia chi- no-română“. Ministrul român a fost însoțit de Uan Yun-șen, director în Ministerul Comerțului Exterior al R. P. Chineze. A participat, de asemenea, Aurel Duma, ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin.

LONDRA 26 — Corespondentul A- gerpres L. Rodescu transmite : Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care face o vizită în Anglia la invitația Partidului Comunist din Marea Britanie, s-a întîlnit și a discutat cu conducerea organizației de partid și sindicale din orașul Leeds, a vizitat mina de cărbuni din Kellinley, unde a avut convorbiri cu direcția minei și cu conducători ai sindicatului minier din Yorkshire. De asemenea, membrii delegației au vizitat o fabrică modernă de piine din Sheffield și au participat

la o adunare a comuniștilor de la uzina Shardlows din acest oraș, unde au înfățișat principalele preocupări ale partidului și statului nostru.în continuare, delegația Partidului Comunist Român s-a întîlnit cu conducători ai partidului comunist și mișcării sindicale din orașul New- cast.le-on-Tyne, a avut convorbiri cu comuniștii din Sunderland și a vizitat primăria din Newcastle, unde a fost primită de tații.In timpul însoțită dedorul Republicii Socialiste România în Marea Britanie.

de păreri
cvadripartit 

in legătură cu 
Berlinul occidental

conducerea municipali-vizitei, delegația a fost Vasile Pungan, ambasa-

BERLINUL OCCIDENTAL 26 (A- gerpres). — în Berlinul occidental a avut loc joi prima ședință din cadrul schimbului de păreri dintre reprezentanții U.R.S.S., Statelor Unite, Franței și Marii Britanii, cu privire la Berlinul occidental. La ședință au participat Piotr Abrasimov, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. D. Germană, Kenneth Rush, Roger Jackling și Francois Seydoux, ambasadorii S.U.A., Marii Britanii Franței în R. F. a Germaniei.Participanții la prima rundă convorbirilor au căzut de acord viitoarea întîlnire să aibă loc Ia aprilie.
Și

a 
ca 28

SOFIA

Todor Jivkov a primit 
pe șeful delegației 

guvernamentale române

DAHOMEY

SCRUTINUL

Aspecte ale politicii
cubanezeNAȚIUNILE UNITE pres). — Carlos Rafael ministru fără portofoliu nul Revoluționar al Republicii Cuba, a expus în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Națiunilor Unite principalele probleme ale dezvoltării economice a Cubei și ale politicii ei externe. Carlos Rafael Rodriguez a subliniat că poporul cubanez va îndeplini sarcina obținerii celor 10 milioane tone de zahăr în acest an.Referindu-se la problema deturnării avioanelor de transport, ministrul cubanez a arătat că guvernul său este dispus să semneze un acord bilateral cu S.U.A., cu condiția ca el să fie încheiat pe baze de reciprocitate și să se refere nu numai la avioane, ci și la navele de transport maritim.Carlos Rafael Rodriguez s-a referit în continuare la relațiile dintre Cuba și Organizația Statelor Americane. El a remarcat că timp în America Latină o tendință de restabilire cu Cuba, reia relațiile cu latino-american — nistrul cubanez - ___ ____  _ _ . _impune nici un fel de condiții. To-

26 (Ager- Rodriguez, în Guver-

in ultimul se observă a relațiilor „Cuba este dispusă să oricare guvern a subliniat mi- dar fără a i se

tuși, nu trebuie să confundăm problema restabilirii relațiilor cu Cuba cu întoarcerea Cubei în Organizația Statelor Americane. Cuba nu intenționează să se reintegreze Organizației Statelor Americane, întrucît consideră că aceasta nu reprezintă interesele comunității latino-ameri- cane, ci este un instrument al Statelor Unite ale Americii".în ceea ce privește relațiile cu Statele Unite ale Americii, Cuba nu poate analiza această problemă în momentul de față, deoarece S.U.A. duc un război agresiv în Vietnam, promovează o politică de agresiune față de Laos, încearcă să înlăture de la putere guvernele latlno-americane, pe care le consideră indezirabile. Statele Unite ale Americii au fost acelea care au rupt relațiile cu Cuba și au impus blocada economică, a subliniat ministrul cubanez. Cuba, însă, este profund interesată în relații cu po- Referindu-se Cubei, Carlosmenținerea bunelor porul nord-american.Iâ embargoul impusRafael Rodriguez a subliniat că, în pofida acestei măsuri. Cuba a reușit să dezvolte schimburile sale comerciale cu țările socialiste și cu o serie de alte țări, printre care se află Franța. Italia. Anglia, Spania.

SOFIA 26. — Corespondentul Agerpres Gh. leva transmite : Joi după- amiază, tovarășul Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al ,P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit pe tovarășul Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române la lucrările celei de-a 8-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-bulgare pentru colaborare

economică și tehnico-științifică. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.Au asistat Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare a Comisiei mixte lnterguverna- mentale, precum și Nicolae Blejan, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria.
Sesiunea Comisiei mixte

interguvernamentale româno-bulgare
SOFIA 26 — Corespondentul Agerpres Gh. leva transmite : Miercuri dimineața, la reședința guvernamentală „Lozeneț" lucrările cel, misiei mixte interguvernamentale româno-bulgare pentru colaborare economică1 și tehnico-științifică.Delegația română la sesiune este condusă de.Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române a comisiei, iar cea bulgară de Pencio Kubadinski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare a comisiei.Pe agenda actualei sesiuni figurează probleme privind modul de îndeplinire a prevederilor sesiunii pre-

din Sofia, au început iei de-a 8-a sesiuni a Co
cedente, stabilirea de noi măsuri pentru dezvoltarea în continuare a colaborării economice și tehnico-știlnțifi- ce, îndeosebi în principalele ramuri productive. Totodată se va examina modul de desfășurare a schimburilor comerciale între cele două țări pe a- nul 1970.în cadrul ședinței de deschidere, conducătorii celor două părți au subliniat posibilitățile largi de extindere a cooperării multilaterale și a multiplelor legături dintre cele două țări. A fost exprimată încrederea că actuala reuniune va constitui o nouă și însemnată contribuție la extinderea și adîncirea cooperării economice, la întărirea prieteniei dintre popoarele român și bulgar.

agențiile de presă transmit

declanșată în octombrie de generalul Roberto
Convorbiri sovieto-ira- 

nione* au avu^ l°c 'a Teheran convorbiri între șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, și președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, care se află în vizită oficială în Iran. A fost făcut un schimb de păreri cu privire la probleme ale relațiilor bilaterale iraniano-sovietice, precum și la unele probleme internaționale actuale, precizează agenția TASS. Părțile și-au exprimat satisfacția în legătură cu evoluția favorabilă a relațiilor dintre cele două țări, subliniind dorința de a le dezvolta în continuare, pe baza respectării reciproce a suveranității ' 'drepturi.
Președintele R. S. Ceho

slovace, Ludvik Svoboda, care a sosit joi într-o vizită oficială la Ulan Bator, a avut o întrevedere cu Sambu Jamsaranghiin, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, și cu Jumja- aghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole.
Poliția a arestat 16 per

soane implicate în recenta

și egalității în

tentativă de complot anti
guvernamental, 8 decIarat un purtător de cuvînt al guvernului chilian. El a precizat că proiectatul puci nu are nici un fel de legături cu rebeliunea anul trecut Viaux.

Baza militară britanică 
de la El Tobruk a fost eva
cuată comP'et la 25 martie, iar instalațiile ei predate autorităților libiene, anunță agenția M.E.N. Deasupra bazei a fost ridicat drapelul de stat libian. Evacuarea bazei El Tobruk a fost cerută de noul guvern instaurat în Libia anul trecut, după înlăturarea monarhiei.

In portul Genova, 116 
nave se află blocate ca ur* mare a grevei organizate la chemarea principalelor centrale sindicale italiene. Greviștii cer constituirea unui guvern capabil să rezolve revendicările oamenilor muncii.

La Brazzaville a avut Ioc 
o ședința a C.C. al Partidu
lui congolez al muncii - partidul de guvernămînt din Repu-

O NOUĂ TEORIE ASUPRA GENEZEI 
Șl EVOLUȚIEI CANCERULUI

WASHINGTON 26 
(Agerpres). — Cerce
tătorul american dr. 
Clarence Cone, șeful 
laboratorului de biofi
zică moleculară de la 
Centrul de cercetări al 
N.A.S.A din Hampton 
(statul Virginia), a 
prezentat, în cadrul 
seminarului anual al 
Societății americane 
pentru studierea can
cerului, care se desfă
șoară la San Antonio 
(Texas), o nouă teorie 
cu privire la geneza și 
evoluția cancerului. El 
a declarat că cercetă
rile efectuate la acest 
laborator demonstrea
ză pentru prima dată

faptul că celulele vii 
se divid sub acțiunea 
sarcinii electrice a 
membranelor celulare 
și nu a unor elemente 
chimice, așa cum se 
considera. Dacă sarci
na electrică este re
dusă, celulele se divid 
în mod normal, dar 
dacă sarcina electrică 
este mare, ritmul de 
divizare devine rapid, 
mai înainte ca celulele 
să poată atinge stadiul 
necesar de dezvoltare, 
în felul acesta apar 
celule anormale, a că
ror diviziune continuă, 
const.ituindu-se astfel 
prima premisă de de
clanșare a tumorii can-

ceroase. A doua con
statare importantă se 
referă la faptul că ce
lulele canceroase se 
află intr-o relație per
manentă de atracție și 
respingere, în funcție 
de sarcina electrică a 
fiecăreia. Dacă sarci
na este mare, puterea 
de atracfie este atit de 
mare incit celulele a- 
derâ unele la altele, 
rupind echilibrul mo
lecular al țesutului 
respectiv. Acest 
meni, corelat cu 
ziunea anormală 
lulelor, duce la 
marea in stadiul pri
mar a oricărei tumori 
benigne sau maligne.

ele- 
divi- 
a ce-

for-

FRAGMENTE"

blica Populară Congo — consacrată examinării unor aspecte ale situației create prin tentativa de lovitură de stat survenită la începutul acestei săptămîni. în cursul reuniunii, transmite agenția France Presse, a fost adoptată hotărîrea de a se crea detașamente înarmate ale populației, pentru zădărnicirea eventualelor u- neltiri imperialiste împotriva țării.
Vizita în U.R.S.S. a dele

gației Confederației indus
triilor britanice, condusă președintele acesteia, Arthur Norman. s-a încheiat la 26 martie. Delegația a avut convorbiri cu Vladimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și cu Nikolai Pa- tolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. într-o declarație făcută agenției TASS, șeful delegației britanice a relevat că, în afara discutării unor probleme economice și comerciale bilaterale, delegația a discutat probleme referitoare la livrările reciproce de instalații, la posibilitățile britanice de participare la exploatarea unor bogății naturale ale U.R.S.S.,

Secretarul de stat pentru 
afacerile externe a! R.S.F. 
Iugoslavia, Mirk0 TePavaț, aflat în vizită la Singapore, a purtat cu ministrul de externe al acestui stat, Sinnathamby Rajaratnam, convorbiri în probleme de interes comun. Cei doi miniștri au ajuns la concluzia că există posibilități și dorința reciprocă de a dezvolta colaborarea prietenească dintre Iugoslavia și Singapore.

Greva factorilor poștali 
din S.O. a luat sfîrșit. Prima grevă din cei 196 ani de istorie a serviciului poștal al S.U.A. a luat sfîrșit în mod oficial ieri. A- ceastă hptărîre a fost luată după ce autoritățile federale au acceptat să înceapă imediat tratative cu reprezentanții sindicali ai factorilor poștali în vederea examinării cererilor acestora de mărire a salariilor și îmbunătățire a condițiilor de lucru.

Pakistaul, Iranul și Tur
cia preconizează crearea 
unei zone a liberului 
SCllimb — Informează agenția

France Presse. Experțî din cele trei țări se vor reuni la 30 martie la Teheran pentru a examina detaliile tehnice ale proiectului, o hotărîre definitivă în această problemă urmînd să fie luată în cursul lunii mai. Pakistanul, Iranul și Turcia fac parte, după cum se știe, din „Organizația de cooperare regională pentru dezvoltare".
Comisia pentru energie 

atomică a S.U.A.3 anuntat că a efectuat în deșertul din statul Nevada o experiență nucleară subterană cu o putere de aproximativ un milion tone trinitrotoluen.

Adoptarea unei formule puțin obișnuite pentru desfășurarea a- legerilor prezidențiale — și a- nume „fragmentarea" lor pe o durată de 20 de zile — vine să confirme persistența stării de tensiune ce caracterizează, de cîtăva vreme, viața politică a Dahomeyului. Această măsură a fost motivată de autoritățile militare, care dețin puterea, prin faptul că forțele polițienești din Dahomey sînt insuficiente pentru a putea asigura concomitent, pe tot cuprinsul țării, liniștea necesară desfășurării scrutinului. Despre liniște nu se poate însă vorbi nici în condițiile actuale, în cursul scrutinului, care a început la 9 martie, au avut loc multe ciocniri între partizanii celor patru candidați la postul de președinte — Aho- madegbe, Apity, Maga și Zinsou. Ultimii doi candidați. și-au exprimat deschis protestul față de felul cum decurg alegerile, arătînd că ar deține dovezi privind comiterea de fraude în distribuirea buletinelor de vot. întrucît rezultatele vor deveni cunoscute abia la sfîrșitul acestei luni, iar orice pronostic este hazardat. singurul lucru care, după părerea observatorilor, poate Ci afirmat în prezent este faptul că viitorul președinte va avea o sarcină dificilă, dată fiind instabilitatea cronică din această țară, care a cunoscut pînă acum cinci lovituri militare de stat.Această instabilitate este strîns legată de situația economică precară, consecință a îndelungatei dominații coloniale. Deficitul bugetar sporește de la an la an. După cum explică „Jeune Afrique", cauza acestei situații o constituie, pe de <f parte, micșorarea prețurilor la produsele exportate, ca. de exemplu. ulei de palmier, arahide. bumbac. Iar pe de altă parte, faptul că aceste produse nu pot fi prelucrate în țară. Aproape jumătate din de consum tre care 20 alimentele,populația țării este ocupată tn agricultură. Din 1967, impozitele s-au dublat, iar autoritățile militare au anunțat că anul acesta ele vor crește cu încă 10 la sută.Acest fapt a făcut să crească nemulțumirea populației. Sindicatele din Dahomey, care în ultimii ani s-au întărit, devenind o forță importantă pe scena politică, au anunțat că nu pot sprijini nici un program guvernamental care nu-și propune ca obiectiv ameliorarea traiului oamenilor muncii, adoptarea unor măsuri hotărîte pentru redresarea situației generale a tării.
A. BUMBAC

cantitatea bunurilor sînt importate, din- la sută o constituie deși 92 la sută din

k 
T

La marele magazin de artă 
populară din capitala ungară 
s-a deschis o expoziție cu vîn- 
zare a articolelor de artizanat 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia, România, Ungaria.,- și 
Uniunea Sovietică. La expozi
ție, care se bucură de un larțj 
interes, România este repre
zentată cu lucrări de artizanat 
din lemn, ceramică neagră și 
țesături.

Consiliul municipal al Londrei 
în angrenajul electoral britanic

(Urmare din pag. O

cînd conservatorii ar cîștiga alege
rile parlamentare.

Principalele teme ale campaniei e- 
lectorale rămîn aceleași vechi dezi
derate neîmplinite ale Londrei — 
transportul public, ale cărui tarife au 
fost aproape dublate în ultimii ani, 
sistematizarea străzilor, problemele 
circulației, problema locuințelor care, 
departe de a cunoaște o linie evolu
tivă către rezolvare, capătă un ca
racter tot mai ascuțit. Potrivit unor 
cifre publicate în presă, cel puțin 
10 000 de londonezi sînt încă total
mente lipsiți de orice adăpost, 
600 000 continuă să fie înscriși pe 
listele municipale in așteptarea unei 
rezolvări, iar alți 800 000 locuiesc în 
case total necorespunzătoare, cu 
mult sub standardele de spațiu și sa-

lubritate. Pentru laburiști recaptarea 
Consiliului municipal al ' 
mari constituie un obiectiv 
nificatie deosebită, întrucît 
menea succes ar duce la o 
de prestigiu și o redresare 
fiei actuale în rîndul alegătorilor. Dar 
chiar și în cazul in care nu ar reciș- 
tiga controlul in Consiliul municipal, 
o simplă deplasare prolaburistă . în 
votul celor peste 5 milioane de ale
gători londonezi ar stimula perspec
tivele Partidului laburist in viitoarele 
alegeri generale. Scrutinul de la 9 
aprilie capătă 
unei repetiții care, 
cală, ar putea avea 
ții in definitivarea 
rale a partidelor în 
tării din alegerile 
mentare.

Londrei 
cu sem- 
un ase- 
creștere 
a situa-

astfel însemnătatea 
deși pe scară lo- 
multiple implica- 
strategiei electo- 
vederea confrun- 
generale paria-
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