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ÎN ZIARUL DE AZI:

LEGILE cu privire la

• încadrarea și promovarea în muncă 

a personalului din unitățile socialiste de stat
• Gospodărirea fondurilor fixe, 

resurselor materiale și aprovizionarea 
tehnico-materială

« Organizarea și funcționarea 
Consiliului Legislativ

O ETAPA DEOSEBIT 
DE IMPORTANTĂ PE DRUMUL 

PROSPERITĂȚII
ROMÂNIEI SOCIALISTECu adine interes și deosebită satisfacție au urmărit oamenii muncii dn țara noastră lucrările sesiunii Harii Adunări Naționale desfășu- nte zilele trecute, a cărei semnifi- <ație majoră constă în faptul că, o rată cu aprobarea a o serie de im- prtante acte normative, a dezbătut ș adoptat planul cincinal de dezvolte economico-socială pe perioada 971—1975 — cutezător și mobilizata- program al muncii creatoare a ritregului popor, consacrate progre- ului și prosperității continue a lomâniei socialiste.Prevederile noului plan cincinal int în deplină concordanță cu obiec- ivele stabilite de Congresul al X- ea al partidului și realizarea lor va ivea un rol hotărîtor în înaintarea arii noastre pe calea făuririi socie- ății socialiste multilateral dezvol- ,ate. „înfăptuirea acestui vast pro- ;ram tie construcție economică și socială — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — va ridica România pe :> nouă treaptă de progres și civilizație, va marca parcurgerea unei noi și însemnate etape pe drumul apropierii țării noastre de statele avansate ale lumii“.Elaborat sub directa îndrumare a Comisiei centrale de' partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, planul cincinal este rodul unor ample și laborioase analize și dezbateri la seara întregii țări, la care au participat numeroși muncitori, ingineri, tehnicieni, economiști, oameni de știință, activiști de partid și de stat — ceea ce, constituind o nouă și elocventă ilustrare a democratismului societății noastre, a asigurat o fundamentare realistă, științifică a planului, o mai intensă mobilizare a resurselor materiale și umane ale țării, în interesul accelerării progresului economic și social. Ca rezultat, au fost identificate posibilități suplimentare, de natură să asigure ritmuri de creștere a producției materiale, a eficienței economice și de ridicare a nivelului de trai superioare celor stabilite prin Directivele Congresului al X-lea al partidului.Corespunzător cerințelor și țelurilor fundamentale ale noii etape istoricele dezvoltare a țării — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — sarcinile și obiectivele esențiale ale planului cincinal converg spre realizarea unui dinamism susținut al creșterii producției materiale, modernizarea structurii întregii economii și accentuarea proceselor calitative ale dezvoltării, sporirea eficienței economice în toate domeniile și, pe această bază, creșterea mai rapidă a venitului național — izvorul unic al progresului economic al țării și al ridicării nivelului de trai al poporului. închegate intr-o viziune unitară, aceste coordonare majore ale cincinalului 'sînt de natură să asigure concomi- ' tent dezvoltarea puternică a forțelor de producție, obținerea de efecte economice maxime, îmbunătățirea continuă a standardului de viață al tuturor celor ce muncesc.Ca factor esențial și determinant pentru întreg progresul societății românești, industria cunoaște și în acest cincinal o dezvoltare viguroasă, industrializarea susținută a țării constituind, așa cum se știe, obiectivul central al politicii economice a partidului. Este edificator să subliniem că, sporind în perioada cincinalului intr-un ritm mediu anual de 11,0—12,0 la sută, producția globală industrială va fi în 1975 cu peste 71—81 Ia sută mai mare decit in 1970 și de aproximativ 3 ori mai mare față de 1965. Această creștere, expresie pregnantă a dinamismului constant al economiei românești, va accentua poziția industriei ca ramură conducătoare a economiei, rolul ei de factor propQlsor al întregii dezvoltări economice și so

ciale. Industria va asigura în 1975 peste 66 la sută din venitul național — ceea ce reflectă importantele progrese pe calea transformării României intr-o țară industrial-a- grară — va realiza 70 la sută din necesarul de utilaje al economiei, va furniza de aproape 1,5 ori mai multe mărfuri pentru fondul pieței și de 1,9 ori mai multe produse pentru export.Nu este însă vorba numai de o dezvoltare cantitativă a industriei. Pe fondul înaltului dinamism, se va intensifica procesul de modernizare a structurilor pe ramuri și subramuri, prin dezvoltarea cu precădere a sectoarelor strîns legate de progresul tehnic, a fabricării de produse de tot mai mare complexitate și tehnicitate, cu înalt grad de prelucrare a resurselor și valori de întrebuințare cit mai ridicate. Aceasta este, de altfel, o trăsătură caracteristică a industrializării in acest cincinal. în acest context se înscriu orientările cu privire la dezvoltarea mai rapidă a construcțiilor de mașini și chimiei in ansamblul industriei, a unor sectoare moderne cum sînt metalurgia oțelurilor aliate, electrotehnica și electronica, .mecanica, țipă,, mașinile-unelte, chimia de sinteză fină, ca și acțiunea largă de înnoire și modernizare a produselor în toate ramurile industriale.Ca ramură de bază a producției materiale, care, împreună cu industria, asigură progresul și echilibrul întregii economii, agricultura va parcurge în actualul cincinal o etapă de accelerare a procesului de dezvoltare intensivă și modernizare, spre a valorifica mai bine marile resurse de care dispune. Eforturile de investiții făcute de stat — de 2 ori mai mari

decît in cincinalul precedent — sînt destinate în principal lărgirii bazei de mecanizare și chimizare, realizării programelor naționale de extindere a lucrărilor de irigații și hidroameliorații și de dezvoltare a zootehniei. în aceste condiții, planul cincinal prevede ca în perioada 1971—1975 producția agricolă să crească cu 36—49 la sută față de media a- nilor 1936—1970 — ceea ce va face să sporească substanțial contribuția agriculturii la dezvoltarea economiei și satisfacerea mai bună a nevoilor de consum ale populației.Concomitent cu ritmurile înalte de creștere economică, cu mutațiile de ordin structural, cu valorificarea tot mai intensă a resurselor interne de materii prime și materiale, planul cincinal are ca obiectiv deosebit de important creșterea puternică a eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Se poate aprecia că aceasta constituie de fapt o trăsătură esențială, înfăptuirea obiectivelor în acest domeniu stimulînd procesul de ridicare la un nivel superior a întregii economii. Tocmai de aceea sarcinile cu privire la creșterea productivității muncii, folosirea cit mai deplină a capacităților- de producție. .îmbunătățirea calității produselor, reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi a celor materiale, valorificarea superioară a resurselor materiale, creșterea eficienței investițiilor, a fondurilor fixe, a comerțului exterior trebuie să polarizeze o maximă atenție, eforturile și inițiativa creatoare a oamenilor muncii din toate unitățile economice, din toate ramurile de activitate.Orientarea hotărîtă spre afirmarea puternică a factorilor de dezvoltare

intensivă și modernizare a economiei, spre o eficiență economică sporită în toate domeniile de activitate își găsește expresia sintetică în faptul că pentru prima oară intr-un plan cincinal se prevede ca venitul național să crească mai repede decît produsul social total. Sporul mediu a- nual al venitului național, de 11—12 la sută, în actualul cincinal, se definește ca fiind mai mare decît toate mediile realizate în perioada de economie planificată. Semnificația a- cestui proces devine și mai pregnantă dacă avem în vedere că prin sporirea mai rapidă a venitului național se creează resurse crescinde pentru dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție, pentru creșterea avuției naționale și, totodată, noi posibilități pentru creșterea nivelului de bunăstare materială și spirituală a poporului.Dinamismul dezvoltării economice și sociale in cincinalul 1971—1975 este susținut de un vast program de investiții, pentru care se alocă din fondurile centralizate ale statului 470 miliarde lei, cea mai .mare parte fiind orientată spre dezvoltarea producției materiale. In consecință, pla- ■ nul. . cincinal țhenține - —.. potriviU n.o- tărîrilor Congresului al X-lea al partidului — o proporție justă între fondul de acumulare și fondul de consum, prevăzînd o rată a acumulării de 30—32 la sută. O asemenea rată înaltă a acumulării presupune un e- fort serios, dar însăși experiența de pină acum a dovedit că aceasta este singura cale în măsură să asigure accelerarea progresului economic,
(Continuare în pag. a Vl-a)
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ORDIN DE ZI
al ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste RomâniaLa 25 octombrie sărbătorim Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, în condițiile muncii entuziaste a harnicului și talentatului nostru popor pentru îndeplinirea obiectivelor trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român în vederea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, în climatul de efervescență creatoare, generat de vastul program de îmbunătățire a activității poiitioo-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, inițiat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Intrat în patrimoniul aniversărilor naționale tradiționale, 25 Octombrie evocă eroismul și vitejia armatei române în luptele purtate, cot la cot cu glorioasa armată sovietică, pentru completa eliberare a României de sub jugul fascist, contribuția adusă de țara noastră la infrîngerea Germaniei naziste. Această sărbătoare exprimă, totodată, prețuirea pe care națiunea noastră socialistă o acordă activității depuse de fiii patriei aflați sub drapel, armatei populare făurită, educată și condusă de înțeleptul și încercatul partid al comuniștilor.Continuatori vrednici ai glorioaselor tradiții făurite de poporul român în lupta pentru eliberare socială și independență națională, mindri de prezentul socialist și viitorul comunist al patriei, militarii forțelor noastre armate înfăptuiesc neabătut politica internă și externă, marxist-leninistă, a Partidului Comunist Român, își îndeplinesc cu cinste îndatoririle ce le revin în procesul pregătirii de luptă și politice, precum și în activitatea desfășurată pe șantierele economiei naționale. Considerind o îndatorire de onoare intensificarea și sporirea forței de înrîurire a muncii de educare politico-ideologică comunistă, patriotică și internaționalistă a militarilor, comandanții, organele și organizațiile de partid și ale U.T.C. desfășoară o intensă activitate de formare a unor luptători temeinic pregătiți, disciplinați și vigilenți. cu o înaltă conștiință revoluționară, civică și ostășească.La cea de-a 27-a aniversare a Zilei Forțelor Armate, militarii de toate gradele raportează conducerii de partid și de stat, comandantului nostru suprem că și1 în viitor își vor dărui întreaga energie, pricepere și putere de muncă străjuirii cu abnegație a înfăptuirilor socialiste ale poporului, a independenței și suveranității patriei. Forțele noastre armate sint oricînd în măsură ca, alături de armatele celorlalte state membre .ale Tratatului de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, să apere cauza socialismului și păcii.în această zi de sărbătoare, adresez tuturor militarilor urări de noi succese în activitatea de instruire și educare, ir îndeplinirea misiunilor încredințate.în cinstea celei de-a 27-a aniversar- a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România,ORDON:La 25 octombrie 1971, ora 21,00, la București se vor trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie.Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, inițiatorul și organizatorul victoriilor noastre !Trăiască și; înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România !Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste România !
, Ministrul Forțelor Armate 

General de armată
10N 10NIȚĂ

In județul timiș

s-a Încheiat
SEMĂNATUL 
CULTURILOR 
DE TOAMNĂîn județul Timiș s-a încheiat sîmbătă însămînțatul celor 214 000 ha suprafață destinată culturilor de toamnă. Mai bine de 157 000 ha au fost însămînța- te cu grîu. în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Timiș al P. C. R. se spune :înfăptuind indicațiile cuprinse în scrisoarea dumneavoastră, adresată organelor și organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii din agricultură, mecanizatorii, țăranii cooperatori și lucrătorii din unitățile agricole de stat — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități din județul nostru —au efectuat semănatul culturilor de toamnă în perioada optimă și la un nivel agrotehnic superior. Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că vom mobiliza în continuare toate forțele de care dispunem pentru terminarea grabnică a recoltării porumbului, legumelor, plantelor furajere și a celorlalte culturi, con- știenți că în acest fel contribuim la realizarea amplului program de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste, elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., la mai buna aprovizionare a populației, cu produsfe agroalimenta- re, la ridicarea nivelului de trai al întregului nostru popor.(Agerpres)

25 — 31 octombrie — „Săptămîna economiei" 

Economisirea - virtute 
a hărniciei și chibzuintei

Convorbire cu dr. Mircea POPOVICI, 
președintele Consiliului de Administrație al Casei de Economii 

și ConsemnațiuniHărnicia, înțelepciunea, chibzuință, spiritul de economie și de bun gospodar — virtuți dintotdeauna ale poporului nostru, potențate și propulsate pe o nouă treaptă in anii construcției socialiste — își găsesc expresie și în multiplele acțiuni prilejuite de „Săptămîna economiei", manifestare organizată, prin tradiție, in fiecare toamnă. De aici, prima întrebare adresată interlocutorului nostru :

PRODUCTIVITATEA MUNCII 
PE SALARIAT ÎN INDUSTRIE

PRODUCȚIA G1OBA1X 
INDUSTRIALĂ

DESFACERILE DE MĂRFURI 
CU AMĂNUNTUL

VOLUMUL VENITURILOR 
REALE TOTALE 

ALE POPULAȚIEI

PRODUCȚIA GLOBALĂ A INDUSTRIEI SOCIALISTE VA 
SPORI ÎNTR-UN RITM MEDIU ANUAL DE

11-12 la sută
RITMUL MEDIU ANUAL DE CREȘTERE A VENITULUI 

NAȚIONAL ÎN PERIOADA 1971-1975

11-12 la sută

INVESTIȚIILE CENTRALIZATE DIN FONDURILE 
STATULUI (MILIARDE LEI) 

1966-1970 290 
1971 - 1975 470

PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLĂ (MEDIA PERIOADEI
CREȘTERE)

1971 -1975
1966 - 1970

36- 49 la sută

— Care este semnificația or
ganizării „Săptămânii economi
ei" toamna și, îndeosebi, la 
sfirșitul lunii octombrie ?— Toamna este anotimpul culegerii roadelor, cînd se face bilanțul vredniciei de peste an. Nu întîm- plător, cu mulți ani în urmă, ziua de 31 octombrie a fost declarată „Ziua Mondială a Economiei". în multe țări ale lumii această zi este întimpinată prin diferite acțiuni de popularizare a ideii de economie. In condițiile socialismului, în țara noastră, spiritul gospodăresc, cumpătarea, grija pentru evitarea oricărei risipe, folosirea, rațională, eficientă a tuturor resurselor materiale, de muncă și bănești constituie tot atîtea trăsături definitorii ale omului nou, în dubla sa calitate de producător și proprietar al mijloacelor de producție. Numeroasele și variatele acțiuni pe care le întreprindem cu prilejul „Săptămînii e- conomiei" în întreaga țară sînt me- -nite să contribuie, deopotrivă, la popularizarea avantajelor depunerilor la C.E.C. și la educarea cetățenilor în spiritul economiei, al răspunderii față de bunurile obștei și cele personale. Nu poate fi risipitor în propria sa gospodărie cel care s-a învățat să lupte pentru economii Ia locul de muncă, după cum cel care-și gospodărește cu chibzuință banul propriu, agonisit prin muncă cinstită, nu poate să nu manifeste grijă și față de bunurile poporului.Dezvoltarea în ritm rapid a economiei, creșterea venitului național și, pe această bază, a nivelului de trai material și cultural al populației, se reflectă, în mod pozitiv, și asupra procesului de economisire. Opțiunile cetățenilor pentru economii își găsesc expresia în creșterea continuă a depunerilor la C.E.C. Ele au sporit în cursul cincinalului trecut de 2,5 ori. Soldul mediu calculat pe un locuitor a fost, la 1 octombrie anul acesta, cu 10,3 la sută mai mare decît la sfîrși- tul anului trecut. Numărul libretelor de economii a ajuns la peste 7,2 milioane, un libret revenind astăzi la mai puțin de 3 locuitori, față de 7 în 1960 și de 60 în 1938. Numai în acest an, numărul depunătorilor a sporit pină în prezent cu circa o jumătate de milion.

— Cetățenii văd in Casa de 
Economii și Consemnațiuni o 
instituție de prestigiu, de în
credere. Puteți să ne vorbiți 
despre unele din avantajele ce 
revin depunătorilor ?

— Casa de Economii și Consemnațiuni este o instituție a statului nostru socialist și statul garantează sumele depuse și secretul operațiunilor. Depunerile, dobînzile și cîștigurile sînt scutite de orice fel de impozite și taxe. Totodată, depunătorii au dreptul de a condiționa depunerile, de a împuternici și alte persoane să dispună de ele, de a le lăsa moștenire. încrederea cetățenilor . în C.E.C. este întărită de certitudinea lor în stabilitatea monedei, a leului ro-
Convorbire’ consemnată de 
Petre POPA

(Continuare în pag. a Vll-a)

TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
Prim, secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria 
Dragă tovarășe Jivkov,
Am aflat cu adîncă întristare vestea despre încetarea din viață a so

ției dumneavoastră, tovarăș de luptă și viață, dr. Mara Maleeva-Jivkova, 
militantă devotată a Partidului Comunist Bulgar, care și-a consacrat 
întreaga activitate înfăptuirii idealurilor edificării socialismului în Repu
blica Populară Bulgaria, vecină și prietenă.

Primiți, dragă tovarășe Jivkov, cele mai sincere condoleanțe, din par
tea mea și a soției mele, precum și expresia sentimentelor noastre de 
profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

■ Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări 
adresat în numele dumneavoastră personal și al Consiliului de Stat cu 
ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Federației Republicilor 
Arabe.

Vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire.
ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Cu prilejul celei de-a VÎI-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Zambia, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre calde felicitări, iar poporului zam- 

zbian prieten cele mai bune urări de pace și progres.
Îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Zambia vor 

cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 24 octombrie 1971

LEGEA
privind încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile socialiste de stat

Dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, introducerea celor mai n°i realizări ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate determină creșterea rolului cadrelor in organizarea și conducerea procesului de producție, în soluționarea problemelor complexe ale vieții economice și sociale. în activitatea de conducere a economiei naționale, partidul și statul nostru acordă o a- tenție deosebită îmbunătățirii modului de încadrare și promovare in munca a personalului de execuție și de conducere din unitățile socialiste de stat, întăririi răspunderii individuale și colective a acestuia în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.Procesul creșterii economice și dezvoltării sociale a țării oferă posibilitatea ca, an de an, în mod planificat, să se creeze noi locuri de munca in toate sectoarele de activitate, îndeplinirea în condiții cît mai bune a sarcinilor ce decurg din vastul program de dezvoltare a patriei noastre necesită îmbunătățirea continuă a activității de încadrare in muncă a personalului în unitățile socialiste de stat. în același timp, este necesar ca promovarea în muncă să se facă din rîndul acelor cadre care au o temeinică pregătire profesionala, aptitudini și experiență în activitatea de organizare a producției și a muncii, capabile să mobilizeze colectivele în care lucrează la aplicarea în viață a politicii partidului și statului nostru.în scopul îmbunătățirii activității de încadrare și promovare în muncă a personalului în unitățile socialiste de stat, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALEArt. 1. — în Republica Socialistă Romania fiecare cetățean are dreptul la muncă.Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, dezvoltarea continuă a economiei naționale — pe baza planului de stat — creează tuturor cetățenilor țării posibilitatea să desfășoare o activitate utilă în domeniul economic, social-cultural, teh- nico-științific sau administrativ.Cetățenii își pot alege locul de muncă, încadrarea lor pe posturi fii cmdu-se în raport cu pregătirea si capacitatea lor profesională, nevdile societății și ale colectivului în care urmează să-și desfășoare activitatea.Art. 2. — De la data încadrării în muncă într-o unitate socialistă de stat, fiecare cetățean devine membru al colectivului unității și, ca urmare are aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți membri ai colectivului respectiv, prevăzute in Codul Muncii, în celelalte acte normative care reglementează raporturile de muncă, în contractul colectiv și în contractul individual de muncă.Prin contractul pe care îl încheie cu unitatea respectivă, el devine un participant activ la înfăptuirea sarcinilor ce revin colectivului unității din care face parte, se angajează față de acesta să-și pună întreaga capacitate în slujba intereselor generale ale societății, să contribuie cu toată puterea sa de muncă la buna gospodărire și dezvoltarea, continuă a avutului obștesc. împreună cu ceilalți membri ai colectivului poartă răspunderea pentru ca activitatea unității în care lucrează să se desfășoare în condiții eficiente.Art. 3. — în dubla lor calitate — de producători și proprietari — oamenii muncii încadrați în unitățile socialiste de stat au dreptul și obligația să participe nemijlocit la îmbunătățirea organizării și conducerii activității unităților ; să contribuie la promovarea celor mai bune cadre în funcții de . conducere, spunindu-.și părerea asupra acestora ; să se adreseze șefilor ierarhici sau organelor superioare unități ț în care lucrează, cu orice problemă de serviciu ori a- tunci cînd constată că se aduc prejudicii intereselor unității respective.Art. 4. — Personalul încadrat in muncă în unitățile socialiste de stat beneficiază, în condițiile legii, de următoarele drepturi :a) să lucreze în meseria sau profesia sa, potrivit studiilor, cursurilor de specializare sau altor forme de pregătire profesională absolvite :b) să primească pentru munca prestată, ca retribuție, o parte din venitul național destinată consumului, potrivit principiului socialist de repartiție după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii ; în unitățile economice, retribuția personalului se face direct din valoarea nou creată în fiecare din unitățile respective ;c) să participe la conducerea unității în care își desfășoară activitatea, să aleagă și să fie ales în organele de conducere colectivă ;d) să fie promovat în categorii superioare de încadrare sau în funcții de conducere potrivit capacității profesionale și aptitudinilor sale, cu respectarea condițiilor de studii și vechime prevăzute pentru postul respectiv :e) să obțină burse, concedii de studii sau alte înlesniri pentru perfecționarea pregătirii profesionale :f) să aibă repaus săptămînal și concediu anual de odihnă plătit ;g) să beneficieze de condiții corespunzătoare de protecție a muncii, iar in cazul femeilor și tinerilor să beneficieze și de măsurile speciale de ocrotire prevăzute de reglementările in vigoare ;h) să. primească alocație de stat pentru copii, ajutoare materiale in cadrul asigurărilor sociale, de _ stat, asistență medicală gratuită și să beneficieze de înlesniri pentru trimitere la tratament și odihnă în stațiuni balneoclimaterice ;i) să primească pensie pentru limită de vîrstă sau în caz de invaliditate ;j) să obțină înlesniri pentru primirea, spre folosință, a unei locuințe proprietate de stat sau pentru obținerea creditelor de la stat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală ;k) să folosească baza materială a 

unităților socialiste de stat destinată activității culturale și sportive.De asemenea, personalul încadrat în muncă în unitățile socialiste de stat beneficiază și de alte drepturi prevăzute în reglementările legale în vigoare.Art. 5. — Personalul încadrat In muncă în unitățile socialiste de stat, are următoarele obligații :a) să îndeplinească întocmai și la timp sarcinile profesionale ce îi revin ;b) să execute cu grijă operațiile de lucru, să realizeze lucrări de bună calitate, în conformitate cu standardele de stat și normele în vigoare ;c) să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă ;d) să respecte programul de lucru, să folosească integral și cu maximum de eficiență timpul de muncă, pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu ;e) să-și ridice necontenit nivelul de pregătire profesională, să urmeze și să absolve cursurile de perfecționare organizate de unitatea respectivă ;f) să folosească pe deplin capacitatea de producție a mașinilor, instalațiilor și a celorlalte mijloace de muncă ;g) șa îngrijească cu spirit de răspundere utilajele, sculele și dispozitivele cu care lucrează, să asigure ordinea la locul de muncă ;h) să respecte cu strictețe normele de consum de materii prime, materiale, combustibil și energie electri- că, să se preocupe intens și sistematic de buna gospodărire , a acestora și realizarea de economii ;i) să contribuie la valorificarea superioară a resurselor materiale ale țării, la apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, în vederea creșterii continue a potențialului economiei noastre naționale ;j) să respecte normele de protecție a muncii ;k) să păstreze secretul de stat ;l) să aibă o corectă comportare cetățenească.De asemenea, personalul încadrat în muncă în unitățile socialiste de stat are și alte obligații prevăzute în reglementările legale în vigoare.Conducerile unităților socialiste de stat au datoria să creeze condițiile corespunzătoare pentru desfășurarea normală a procesului de producție, să asigure la timp materiile prime și materialele, sculele și dispozitivele, „ca. și toate celelalte mijloace de muncă necesare, astfel îricît personalul încadrat în fiecare unitate să-și poată îndeplini sarcinile și o- bligațiile ce îi revin.Ărt. 6. — în sensul prezentei legi:a) prin unități socialiste de stat se înțeleg ministerele, celelalte organe centrale de stat, comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești, comunale, precum și unitățile economice, social-culturale și administrative subordonate acestora ;b) prin compartimente de muncă se înțeleg atelierele, sectoarele, laboratoarele, fermele, loturile, șantierele, secțiile, birourile, serviciile, direcțiile și alte compartimente similare din structura unităților economice, social-culturale și administrative ;c) prin funcții de conducere se înțeleg conducătorii unităților socialiste de stat, inginerii șefi, contabilii șefi, șefii compartimentelor de muncă prevăzute in nomenclatoarele de funcții ale unităților socialiste de stat ;d) prin absolvenți ai învățămîntu- lui superior se înțeleg cadrele care, după absolvirea studiilor respective, au promovat examenul de diplomă.
CAPITOLUL II

MODUL DE ÎNCADRARE 
SI PROMOVARE ÎN MUNCĂ 

A PERSONALULUI 
ÎN UNITĂȚILE SOCIALISTE 

DE STATArt. 7. — In unitățile socialiste de stat, încadrarea și promovarea în muncă a personalului se fac pe bază de examen sau concurs. Concursul se organizează atunci cînd pentru ocuparea unui post vacant sînt mai mulți candidați.Art. 8. — în scopul încadrării și promovării în muncă a personalului, în unitățile socialiste de stat vor funcționa următoarele comisii :a) comisia tehnică de încadrare și promovare a muncitorilor, avînd următoarea componență :Președinte : împuternicitul conducătorului unității.Secretar : delegatul compartimentului de personal.Membri : șeful compartimentului de muncă, maistrul în sectorul căruia lucrează muncitorul respectiv, delegatul sindicatului.Comisia va fi completată cu 1—3 ingineri, tehnicieni. sau muncitori de înaltă calificare.b) comisia de încadrare și promovare a personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ, avînd următoarea componență :Președinte : împuternicitul conducătorului unității.Secretar : delegatul compartimentului de personal.Membri : șeful compartimentului de muncă în care se află postul vacant, delegatul sindicatului.In vederea ținerii examenului sau concursului, comisia prevăzută la lit. b va fi completată cu cadre de specialitatea postului vacant din unitatea respectivă. De asemenea, comisia poate fi completată cu cadre din afara unității cum sînt : _ cadre universitare, cercetători științifici sau alți specialiști, cu acordul conducerii întreprinderii sau instituției din care aceștia fac parte.Organul de conducere colectivă al unității poate înființa comisii separate pe secții sau sectoare, în funcție de necesități.Examenul sau concursul se susțin

— rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu ;— nivelul pregătirii , profesionale și de cultură generală, preocuparea pentru îmbogățirea cunoștințelor de specialitate ;— calitățile personale — spiritul de inițiativă, disciplina în muncă, conștiinciozitatea și perseverența în îndeplinirea sarcinilor, prestigiul profesional ;— preocuparea față de bunul mers al unității, grija pentru apărarea proprietății socialiste, aplicarea legilor și păstrarea secretului de stat ;— comportarea în cadrul colectivului de muncă, în familie și în societate, participarea Ia activitatea obștească, atitudinea față de interesele generale ale patriei.Aprecierile vor conține un calificativ — foarte bun, bun, satisfăcător sau slab — în raport cu modul î'n care fiecare persoană corespunde cerințelor postului pe care il ocupă.Ârt. 19. — Aprecierile și calificativele se acordă — la propunerea șefului compartimentului de muncă respectiv — de către un colectiv stabilit de organul de conducere colectivă al unității. Aprecierile și calificativele se aduc la cunoștința celui în cauză, în cadrul colectivului din care acesta face parte.Cei nemulțumiți de aprecierile și calificativele primite pot face contestație la organul colectiv de conducere al unității respective în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință. Soluționarea contestațiilor se va face în cel mult 30 zile de la data prezentării lor.Art. 20. — Pentru personalul de conducere al unității — director, inginer șef, contabil șef sau alte funcții echivalente cu acestea — aprecierile și calificativele se acordă de către organul de conducere colectivă al unității ierarhic superioare.Art. 21. — Conducerile unităților socialiste de stat au obligația să analizeze aprecierile și calificativele a- cordate și să țină seama de acestea, atît la repartizarea judicioasă a cadrelor pe locuri de muncă, cît și la promovarea lor în funcții superioare.Persoanele care au fost' notate în ultimul an cu calificativul slab nu pot fi promovate în funcție ; aceste persoane pot fi menținute în funcția ocupată sau retrogradate într-o funcție inferioară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL III

CONDIȚIILE DE STUDII 
Șl VECHIME 

PENTRU ÎNCADRAREA 
Șl PROMOVAREA ÎN MUNCĂ 

A PERSONALULUI 
DIN UNITĂȚILE ECONOMICE

A. Pentru încadrarea 
în muncă a personalului 

de execuțieArt. 22. — Pot fi încadrați în unitățile economice ca muncitori calificați, absolvenții școlilor profesionale, ai liceelor de specialitate, sau ai cursurilor de specializare postliceale, precum și muncitorii care au dobin- dit calificarea la locul de muncă sau prin ucenicie.Muncitorii calificați pot fi încadrați în :a) categorii de calificare ;b) trepte in cadrul aceleiași categorii.încadrarea muncitorilor calificați in categorii se face pe bază de probă practică și de verificare a cunoștințelor profesionale, susținute în fața comisiei tehnice de încadrare și promovare a muncitorilor.în vederea încadrării în categorii superioare, la proba practică și la verificarea cunoștințelor, vor fi admiși muncitorii care îndeplinesc — cumulativ — următoarele condiții :— au efectuat în ultimele 3 luni lucrări superioare categoriei lor de încadrare ;— și-au realizat sarcinile ce le-au revenit, cu respectarea calității prescrise ;— îndeplinesc condițiile de pregătire și vechime prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege, precum și condițiile cuprinse în indicatoarele tarifare de calificare întocmite conform reglementărilor legale în vigoare.încadrarea muncitorilor calificați în categorii superioare se va putea face dacă unitatea are prevăzut în planul său un volum suficient de lucrări corespunzătoare categoriei la care muncitorii solicită să fie încadrați.în cazul cînd unitatea nu-i poate asigura un volum corespunzător de lucrări din categoria în care urmează să promoveze, dar o altă unitate din cadrul aceleiași centrale sau aceluiași minister are asemenea lucrări, conducerea centralei sau ministerului, după caz, poate aproba persoanei respective transferul în interesul serviciului. încadrarea la noua unitate se face in condițiile prevăzute de prezenta lege.Trecerea muncitorilor calificați de la o treaptă la alta in cadrul aceleiași categorii se face pe baza calităților personale și a rezultatelor obținute în producție, cu respectarea următoarelor condiții de vechime :Vechimea minimă— de la nivelul de bază latreapta I 1 au— de la treapta I la treaptaa Il-a 2 ani— de la treapta a Il-ala treapta a IlI-a 2 aniîncadrarea personalului operativ a cărui activitate este asimilată cu a- ceea a muncitorilor calificați, se va face potrivit prevederilor acestui articol.Art. 23. — încadrarea muncitorilor necalificați se face în categorii, în raport cu lucrările pe care le au de executat, precum și în trepte, în raport cu condițiile de vechime prevăzute la art. 22, la propunerea maistrului sau a șefului compartimentu

în fața comisiilor prevăzute la lit. a și b.Persoanele care candidează pentru ocuparea unui post ce necesită o specialitate care nu intră în profilul unității respective pot fi trimise spre a fi examinate de o comisie din cadrul altei unități socialiste de stat care are în profilul său asemenea specialități profesionale.Pe baza rezultatelor obținute la examen sau concurs, comisiile au sarcina să prezinte conducerii unității respective lista candidaților reușiți.Art. 9. — Persoana care a reușii la examenul sau concursul pentru ocuparea, unei funcții de conducere va fi supusă unei perioade de încercare de 3 luni. Dacă la sfîrșitul acestei perioade, persoana, respectivă s-a dovedit corespunzătoare, promovarea va fi definitivată de la data începerii perioadei de încercare. In cazul cînd în perioada de încercare, persoana nu a dovedit că poate face față sarcinilor ce îi revin, va fi trecută in funcția avută anterior sau alta echivalentă.
A. încadrarea în muncă 

a personaluluiArt. 10. — încadrarea in muncă in unitățile socialiste de stat și repartizarea pe posturi a muncitorilor și a celorlalte categorii de personal de execuție se fac în funcție de :a) studiile, cursurile de specializare sau alte forme de pregătire profesională pe care le are fiecare persoană ;b) vechimea in meserie sau în specialitate prevăzută pentru postul respectiv ;c) modul în care și-a desfășurat activitatea profesională anterioară ;d) rezultatele obținute . la proba practică, verificarea cunoștințelor profesionale, examen sau concurs, după caz ;e) comportarea în societate.La încadrarea în muncă a fiecărei persoane se va face un control medical, stabilindu-se dacă starea sănătății îi permite realizarea sarcinilor prevăzute pentru postul respectiv.Condițiile de studii și vechime pentru ocuparea posturilor de muncitori, tehnicieni, maiștri, ingineri, economiști și alte categorii de personal sint prevăzute la cap. III și IV din prezenta lege.In afara acestor condiții, prin reglementările legale, pentru ocuparea. , . unor posturi pot fi stabilite și anu- mite condiții specifice locului de muncă respectiv.Art. 11. — încadrarea în muncă a unei persoane se aduce la cunoștința colectivului din compartimentul in care aceasta urmează să lucreze.Art. 12. — In cazul în care o persoană încadrată în muncă desfășoară o activitate profesională necorespun-\ zătoare sau nu respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, colectivul din compartimentul respectiv poate cere aplicarea de sancțiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă.Organele de conducere colectivă au obligația să analizeze temeinic aceste cereri și, după ascultarea persoanei in cauză, să ia, potrivit reglementărilor legale în vigoare, măsurile care se impun, informînd colectivul asupra hotărîrii luate.
B. Promovarea 

în muncă a personaluluiArt. 13. — în unitățile socialiste de stat va putea fi promovată într-o funcție de conducere persoana care îndeplinește următoarele condiții :a) are studiile și vechimea în specialitate, prevăzute pentru postul respectiv ;b) are o calificare corespunzătoare și se preocupă de perfecționarea pregătirii sale profesionale ;c) obține rezultate deosebite în realizarea sarcinilor ce-i revin ;d) a reușit la examen sau concurs ;e) dovedește calități de bun organizator al producției și muncii, exigență, capacitate de analiză și previziune, adoptă decizii eficiente ;f) are o atitudine principială și tovărășească, folosește un stil de muncă corespunzător în activitatea de îndrumare și control a colectivului cu care lucrează ;g) dovedește atașament față de orînduirea socialistă și față de interesele poporului, aplică eu consecvență politica partidului și statului ;h) are o comportare corectă în societate.Art. 14. — Vor fi promovate in muncă cele mai bune cadre, indiferent de sex și naționalitate — români, maghiari, germani, sîrbi sau alte naționalități.Art. 15. —! Promovarea personalului se face — de regulă — dintr-o funcție inferioară în cea imediat superioară.Art. 16. — La promovarea într-o funcție de conducere a unei persoane se va cere părerea colectivului in care aceasta lucrează, în legătură cu activitatea desfășurată. Vor fi promovate în funcții de conducere acele persoane care au obținut cele mai bune recomandări din partea colectivului respectiv. Consultarea colectivelor de muncă se va organiza de către organele sindicale, împreună cu organele de conducere colectivă a unităților respective.Art. 17. — Pentru cunoașterea posibilităților și a perspectivelor de dezvoltare și promovare a cadrelor, in scopul repartizării și utilizării judicioase a acestora, al aplicării cu strictețe la fiecare loc de muncă a principiului socialist de repartiție după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii, toate unitățile socialiste de stat vor introduce un sistem de apreciere anuală a personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ. Sistemul de apreciere va putea fi extins și la unele categorii de muncitori.Aprecierile anuale se păstrează la compartimentul de personal și în- vățămînt al unității.Art. 18. — Aprecierile vor reflecta sintetic activitatea desfășurată pe baza următoarelor criterii : 

lui respectiv, care a verificat, pe baza unei probe practice, capacitatea lor de a îndeplini sarcinile prevăzute în listele de lucrări necalificate.în același mod se face încadrarea în muncă pe posturi de portari, curieri, personal de serviciu și pe alte posturi echivalente, verifieîndu-se capacitatea persoanelor respective de a îndeplini sarcinile ce le revin.Art. 24. — în funcția de tehnician, proiectant sau în alte funcții echivalente pot fi încadrați :a) absolvenții liceelor de specialitate cu profil tehnic ;b) absolvenții școlilor de maiștri :c) absolvenții școlilor de specializare postliceală cu profil tehnic ;d) absolvenții liceelor de cultură generală, cu o vechime de cel puțin 5 ani ca muncitori calificați sau ca desenatori tehnici ;e) muncitorii de înaltă calificare, absolvenți ai școlilor profesionale, cu o vechime de 8 ani ca muncitori calificați.Art. 25, — In funcția de tehnician principal, proiectant principal sau în alte funcții echivalente pot fi încadrați :a) tehnicienii și cadrele care ocupă alte funcții tehnice, care îndeplinesc condițiile de studii de la art. 24, cu o vechime de cel puțin 5 ani în astfel de funcții ;b) muncitorii specialiști și muncitorii încadrați. în categoria cea mai mare de calificare din rețeaua ramurii respective, absolvenți ai școlilor prevăzute la art. 24 ;cj absolvenții liceelor de cultură generală, care au vechimea prevăzută la lit. a, dacă au absolvit și un curs de specializare cu profil tehnic.Art. 26. — în funcția de subingineri pot fi încadrați absolvenții învăță- mintului de subingineri în specialitatea respectivă.Art. 27. — în funcția de subinginer principal pot fi încadrați subingine- rii care au o vechime de cel puțin 8 ani în funcții tehnice.Art. 28. — în funcția de inginer, chimist, fizician, matematician, biolog, geolog, sau în alte funcții echivalente pot fi încadrați absolvenții învățămîntului superior în specialitatea respectivă.Art. 29. — în funcția de inginer principal, chimist principal, fizician principal, matematician principal, biolog principal, geolog principal sau în alte funcții echivalente pot fi îri- cadrați inginerii, chimiștii, fizicienii, matehiatlrieriii, biologii, geologii care ■ au o vechime de cel puțin 8 ani in funcțiile prevăzute la art. 28 sau în alte funcții pentru care se cer studii superioare în specialitatea respectivă. Pentru cei care înainte de absolvirea învățămîntului superior au ocupat funcții medii în specialitate se poate lua în calcul și cel mult jumătate din timpul cit au lucrat in funcțiile respective.
B. Pentru promovarea 
în funcții de conducereArt. 30. — în funcția de maistru pot fi promovați :a) absolvenții școlilor de maiștri, avînd specialitatea respectivă ;b) absolvenții liceelor de specialitate cu profil tehnic, avînd o vechime in producție de cel puțin 5 ani ca muncitori calificați ;c) muncitorii de înaltă calificare — încadrați în categoria cea mai mare de calificare din rețeaua ramurii respective -- care au o vechime in producție de cel puțin 8 ani ca muncitori calificați și dovedesc capacitate de conducere și organizare ;d) tehnicienii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 24, lit a, d și e, dacă au o vechime în funcții tehnice de cel puțin 5 ani.Maiștrii promovați din rîndul muncitorilor de înaltă calificare, precum și din al tehnicienilor prevăzuți la art. 24, lit. d și e, au obligația ca, în termen de 3 ani de la numirea lor in această funcție, să absolve un curs special de maiștri.Art. 31. — In funcția de maistru principal pot fi promovate cadrele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 30 și au o vechime de cel puțin 5 ani în funcția de maistru sau în alte funcții tehnice.Art. 32. — în funcția de șef de atelier pot fi promovați :' a) inginerii și alți absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate, care au o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani pentru atelierele de gradul I sau special, 4 ani pentru cele de gradul II sau III și 2 ani pentru cele de gradul IV ;b) subinginerii care au o vechime în specialitate cu 2 ani mai mare decît cea prevăzută la lit. a ;c) maiștrii și tehnicienii cu studii medii, care au o vechime în specialitate cu 4 ani mai mare decît cea prevăzută Ia lit. a.Art. 33. — în funcția de șef de secție pot.fi promovați, de regulă, șefii de atelier care au o vechime în a- ceastă funcție de cel puțin 3 ani pentru secțiile de gradul I sau special și de cel puțin 2 ani pentru secțiile de celelalte grade. De asemenea, vor putea fi promovați :a) inginerii și alți absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate, care au o vechime în specialitate de cel puțin 8 ani pentru secțiile de gradul I sau special. 6 ani pentru cele de gradul II sau III și 4 ani pentru cele de gradul IV sau V ;b) subinginerii care au o vechime în specialitate cu 2 ani mai mare decît cea prevăzută la lit. a ;c) maiștrii și tehnicienii cu studii medii care au o vechime în specialitate cu 4 ani mai mare decît cea prevăzută la lit. a.Art. 34. — In funcția de șef de serviciu tehnic sau tehnico-economic pot fi promovați :a) inginerii, economiștii și alți absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate, care au o vechime de cel puțin 9 ani pentru centrale și întreprinderile de gradul I sau special, 7 ani pentru întreprinderile de gradul II sau III și 5 ani pentru cele de gradul IV sau Vb) subinginerii care au o vechime în specialitate de 9 ani pentru întreprinderile de gradul II sau III și 7 ani pentru cele de gradul IV sau V ;c) absolvenții învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții tehnice, respectiv economice, cel puțin 9 ani 

pentru întreprinderile de gradul IV sau V.Art. 35., — în funcția de inginer șef pot fi promovați, de regulă, șefii de •secții sau șefii de servicii cu profil tehnic, absolvenți ai învățămîntului superior tehnic, care au o vechime în specialitate de cel puțin 10 ani pentru întreprinderile de gradul I sau special, 9 ani pentru întreprinderile de gradul II sau III, 7 ani pentru întreprinderile de gradul IV sau V și 5 ani pentru cele de gradul VI.Art. 36. — în funcția de director- general la centrale și de director ai celorlalte unități economice pot fi promovați specialiști care au ocupat funcții de conducere, au acumulat o bogată experiență în organizarea și conducerea producției și a muncii, au dovedit un înalt grad de pregătire profesională, militează cu fermitate pentru înfăptuirea politicii partidului și statului, mobilizează colectivele cu care lucrează la îndeplinirea exemplară a sarcinilor, au o comportare ireproșabilă în societate și îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții :a) sînt absolvenți ai învățămîntului superior ;b) au vechimea în specialitate de cel puțin 12 ani pentru centrale și întreprinderile de gradul I sau special. 10 ani pentru întreprinderile de gradul II sau III, 8 ani pentru cele de gradul IV sau V și 6 ani pentru cele.de gradul VI ;c) sînt absolvenți ai Institutului Central de Pregătire a Cadrelor de Conducere din Economie și Administrația de Stat ori ai altui curs de pregătire sau perfecționare a cadrelor de conducere.în unitățile de gradele IV, V și VI. în funcția de director pot fi promovați și subinginerii, precum și absolvenții învățămîntului mediu care au o vechime minimă în specialitate cu 2 și respectiv 4 ani mai mare decît cea prevăzută pentru gradele corespunzătoare la lit. b.Art. 37. — Condițiile de studii și vechime pentru ocuparea funcțiilor economice, de altă specialitate și administrative, în unitățile economice, sint cele prevăzute în cap. IV. respectiv în anexa nr. 2.Personalul încadrat pe funcții ten- nice, economice, de altă specialitate și administrative pînă la șef de serviciu sau șef de secție, inclusiv, poate fi promovat, în cadrul fiecărei funcții, pe gradații. Trecerea de la o gradație inferioară la cea imediat superioară se face pe baza calităților personale, și a rezultatelor obținute. în activitatea profesională, cu respectarea următoarelor condiții de vechime:Vechimea minimă— de la nivelul de bazăIa gradația 1 2 ani— de la o gradație inferioară la cea imediat superioară 3 aniPersonalul care ocupă funcții de-- execuție tehnice, economice, de altă specialitate și administrative, precum și cel care ocupă funcții de conducere, pînă la șef de serviciu sau șef de secție, inclusiv, se încadrează- în 4, 5 sau 6 gradații, conform reglementărilor legale în vigoare.Celelalte categorii de personal de conducere se încadrează pe funcții, fără gradații.încadrarea personalului operativ care prin activitatea ce o desfășoară se asimilează cu personalul tehnic, economic și de altă specialitate, se va face în condițiile stabilite pentru aceste categorii de personal.
CAPITOLUL IV

CONDIȚIILE DE STUDII 
Șl VECHIME PENTRU ÎNCA
DRAREA Șl PROMOVAREA 
ÎN MUNCĂ A PERSONALULUI 
DIN UNITĂȚILE ADMINIS
TRAȚIEI DE STAT Șl IN

STITUȚIILE SOCIAL- 
CULTURALE

A. Pentru încadrarea 
în muncă a personalului 

de execuțieArt. 38. — în funcții medii economice, social-culturale, de altă specialitate și administrative — contabil, statistician, inspector, îndrumător cultural, sau în alte funcții echivalente — pot fi încadrați :a) absolvenții liceelor de specialitate ;b) absolvenții școlilor de specializare postliceală ;c) absolvenții liceelor de cultură generală, care și-au însușit în practică cunoștințele de specialitate strict necesare, avînd cel puțin 2 ani în activitate.Art. 39 — în funcții superioare de specialitate — economist, jurisconsult, redactor, sau în alte funcții echivalente — pot fi încadrați absolvenții învățămîntului superior în specialitatea respectivă.Art. 40. — în posturi de funcționari administrativi — registrator, arhivar, casier, dactilograf sau în alte posturi echivalente — pot fi încadrați, în conformitate cu anexa nr. 2 :a) absolvenții liceelor de cultură generală ;b) absolvenții școlilor generale.Art. 41. — încadrarea în funcția de economist principal, jurisconsult principal, redactor principal sau în alte funcții .echivalente se face din rîndul economiștilor, jurisconsulților, redactorilor, care au o vechime de cel puțin 8 ani în aceste funcții sau în alte funcții pentru care se cer studii superioare în specialitatea respectivă. Pentru cei care înainte de absolvirea învățămîntului superior au ocupat funcții medii în specialitate, se poate lua în calcul și cel mult jumătate din timpul cît au lucrat în funcțiile respective.încadrarea în funcția de contabil principal, dactilograf principal, registrator principal sau în alte funcții 

echivalente se face din rindul contabililor, dactilografilor, registratorilor, care au o vechime în aceste funcții de cel puțin 5 ani.
B. Peniru promovarea 
în funcții de conducereArt. 42. — în funcția de șef de birou pot fi promovați :a) pentru birourile economice și de altă specialitate, absolvenții învățămîntului superior economic, respectiv de altă specialitate, care au o vechime în specialitatea funcției de cel puțin 8 ani ;b) pentru birourile de personal :— absolvenții învățămîntului superior care au o vechime în specialitatea funcției de cel puțin 6 ani ;— absolvenții învățămîntului mediu care au o vechime în specie litatea funcției de cel puțin 10 ani ;c) pentru birourile admin' ative, absolvenii învățămîntului mediu tare au o vechime în specialitatea funcției de cel puțin 8 ani.Art. 43. — în funcția de șef de serviciu pot fi promovați :a) pentru serviciile economice fi de ’ altă specialitate, absolvenții învățămîntului superior economic, respectiv de altă specialitate, care au o vechime în specialitatea funcției de cel puțin 10 ani ;b) pentru serviciile de personal-îri- vățămînt, absolvenții învățămîntului superior care au o vechime în specialitatea funcției de cel puțin 10 ani;c) pentru serviciile de personal :— absolvenții învățămîntului superior care au o vechime în specialitate funcției de cel puțin 8 ani ;d) pentru serviciile administrativi absolvenții învățămîntului mediu cai au o vechime în specialitatea funcției de cel puțin 10 ani.Art. 44. — în funcția de contabil șd pot fi promovate, de regulă, cadrel care au îndeplinii funcții de șef biro! contabilitate, șef serviciu cu prof! economic, absolvenți ai învățămîntulu superior economic, care au o vechimi în specialitatea funcției de cel pui țin 11 ani.Art. 45. — în funcția de director* director general • sau în alte funcții .echivalente din organele centrale alt administrației de stat pot fi promovate cadrele care,.pe lîngă cele prevăi zute la art. 36 alin. 1, îndeplinesc; cumulativ, și următoarele condiții :a) sînt absolvenți ai învățămîntului superior ;b) ' au o,vechime în specialitate de cel puțin 12 ani, pentru director și cel puțin 14 ani, pentru director general:c) sînt absolvenți ai Institutului Central de Pregătire a Cadrelor da Conducere din Economie și Administrația de Stat ori ai altui curs de pregătire sau perfecționare a cadrelor de’ conducere.Art. 46. — în funcția de secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București pot fi promovați absolvenții învățămîntului superior juridic cărei au o vechime în domeniul administrației de stat de cel puțin 10 ani.Condițiile de studii și vechime pentru funcția de secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.Art. 47. — Condițiile de studii și vechime prevăzute în art. 38—45 se referă la organele centrale ale administrației de stat. La organele locale ale j administrației de stat, instituțiile so- | cial-culturale și administrative subor- j donate organelor centrale și locale, precum și la unitățile economice care au asemenea funcții, diferențierea a- cestor condiții de studii și vechime — pentru funcțiile menționate în a- ceste articole și pentru anumite funcții specifice — este prevăzută în anexa nr. 2.Condițiile de studii și vechime pentru ocuparea funcțiilor tehnice, în unitățile administrației de stat și instituțiile social-culturale, sînt cele prevăzute în cap III. respectiv în a- i nexa nr. 2.Art. 48. — Promovarea cadrelor superioare pentru conducerea organelor , , centrale economice, social-culturale șl > ale administrației de stat se face pe baza prevederilor prezentei legi, din rîndul acelor persoane care au o temeinică pregătire profesională, experiență, îndelungată în funcții de conducere, au dovedit calități de buni organizatori și conducători, manifestă principialitate, fermitate și exigență în îndeplinirea sarcinilor, se bucură de încredere și autoritate în rîndul maselor. în asemenea funcții vor fi promovate acele cadre care au o atitudine receptivă față de tot ceea ce este nou, față de părerile colectivului în care lucrează, au un inalt nivel politic și ideologic, dovedesc devotament nemărginit față de interesele clasei muncitoare, ale întregului popor ; participă activ Ia înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

CAPITOLUL V '
ORGANIZAREA SI DESFĂ
ȘURAREA EXAMENELOR 
SAU CONCURSURILORArt. 49. — Organizarea examenelor sau concursurilor pentru încadrarea și promovarea în muncă se face de comisiile, prevăzute la art. 8, din unitățile socialiste de stat respective.Pentru funcțiile de inginer șef, contabil șef și alte funcții echivalente se va constitui o comisie de e- xaminare în cadrul unității ierarhic superioare, al cărei președinte va fi, după caz, ministrul, președintele comitetului executiv al consiliului popular, directorul general al centralei sau împuterniciții acestora.Art. 50. — Examenul sau concursul constă din :a) verificarea cunoștințelor profesionale de specialitate ;b) susținerea unei lucrări practice.Pentru funcțiile de conducere se va pune un accent deosebit pe verificarea cunoștințelor candidatului în do-

(Coiitinuarc în pag. a
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II. Funcții de conducere din administrația de stat

LEGEA 
privind încadrarea 

și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile 

socialiste de stat
L
(Urmare din pag. a II-a)meniul conducerii și organizării producției și a muncii.Art. 51. — în scopul repartizării judicioase pe locuri de muncă, în raport de aptitudinile fiecăruia, la încadrarea sau promovarea în muncă a personalului vor putea fi folosite și unele teste privind însușirile native — inteligența, atenția, percepția, memoria, reflexele — din care să rezulte dacă persoana testată este indicată să ocupe postul respectiv.Art. 52. — Pe baza rezultatelor ob- ținute la examen sau concurs, comisia de încadrare și promovare a personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ va stabili lista candidaților reușiți din rîndul cărora organul de conducere colectivă sau, după caz, conducătorul unității va încadra sau promova în postul vacant pe acela care pe lîngă rezultatele obținute are recomandări favorabile din partea colectivului unde își desfășoară activitatea și a primit cele mai bune aprecieri și calificative în ultimii 2 ani.Ceilalți candidați reușiți pot fi numiți în funcții echivalente sau inferioare devenite vacante, în termen de 1 an, în cadrul aceleiași unități, fără a susține un nou examen sau concurs.La încadrarea sau promovarea în muncă într-o unitate au prioritate cei domiciliați în localitatea respectivă, dacă au reușit la examen sau concurs.Art. 53. — în scopul încadrării și promovării în muncă a celor mai bune cadre, creării condițiilor pentru participarea unui număr cit mai mare de persoane la concursuri, posturile vacante, condițiile de participare și data concursului vor fi afișate — la Ioc vizibil — la intrarea în unitatea respectivă, cu cel puțin 15 zile înaintea datei ținerii concursului.Pentru posturile de conducere vacante care nu au fost ocupate la primul concurs, se va organiza un al doilea concurs ; posturile respective, condițiile de participare și data ținerii concursului se vor publica în presă.Art. 54. — Conducerile unităților socialiste de stat vor numi, prin decizie, în posturile de conducere devenite vacante, pînă la ocuparea a- cestora pe bază de examen sau concurs, un înlocuitor cu delegație.Art. 55. — Cadrele care doresc să se înscrie la examenul sau concursul pentru ocuparea unui post într-o altă unitate sînt obligate să anunțe aceasta, în prealabil, conducerii unității în care lucrează.Art. 56. — în cazul în care, după organizarea a două examene sau concursuri, postul vacant nu a putut fi ocupat, organele de conducere colectivă pot numi în funcția respectivă — fără examen sau concurs — un cadru care îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta lege.Art. 57. — Absolvenții liceelor de specialitate, școlilor de specializare postliceală, învățămîntului de subin- gineri și învățămîntului superior încadrați în muncă pe bază de repartiție vor susține o probă practică după expirarea perioadei de stagiu prevăzută de reglementările legale în vigoare. în perioada de stagiu a- cestora li se vor încredința sarcini, atribuții și răspunderi concrete.Cei care nu vor reuși la proba practică nu vor fi definitivați în funcție, urmînd să-și continue stagiul ; aceștia au însă dreptul să se prezinte la alte probe practice la intervale de cel puțin 6 luni.Art. 58. — Promovarea în funcția de director, director general și în alte funcții asimilate cu acestea în cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor, întreprinderilor și altor unități unde există aceste funcții, precum și în funcții superioare acestora, se face fără examen sau concurs.în vederea promovării unei persoane în funcția de director, director general sau în alte funcții asimilate cu acestea, conducătorul organului ierarhic superior unității la care a devenit postul vacant stabilește o comisie de .propuneri. Această comisie este condusă de conducăr torul organului 'uperior respectiv sau de un adjunct al său. Comisia stabilește un număr de trei propuneri dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 36 și art. 45 ; în acest scop, comisia poate efectua și examinarea persoanelor în cauză. Propunerile făcute de comisie se prezintă organului de conducere colectivă al centralei, ministerului, celorlalte organe centrale sau locale, după caz, care hotărăște numirea unuia din cei propuși.Art. 59. — Cadrele care sînt transferate în interesul serviciului, în a- celeași funcții, în funcții echivalente sau în funcții inferioare, nu sînt o- bligate să susțină un examen sau concurs. La unitățile nou înființate încadrarea în muncă a personalului se poate face fără examen sau concurs ; încadrarea pe posturi care au devenit ulterior vacante la aceste unități se face conform prevederilor prezentei legi. De asemenea, pensionarii de invaliditate sau persoanele cu recomandări speciale de schimbare a locului de muncă pot fi reîncadrați pe posturi de execuție, fără examen sau concurs, la aceeași unitate unde au lucrat anterior.Art. 60. — în cazul cînd persoana care urmează a fi încadrată sau promovată în muncă într-un post vacant, ca urmare a reușitei la examen sau concurs, lucrează în altă unitate, transferul se consideră în interesul serviciului, dacă conducerea unității de la care pleacă și organul ierarhic superior al acesteia sînt de acord cu transferul.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII TRANZITORII 

Șl FINALEArt. 61. — Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, comisiile tehnice de încadrare a muncitorilor în categorii de calificare, existente, se transformă în comisii tehnice de încadrare și promovare a muncitorilor.Pe aceeași dată, în toate unitățile socialiste de stat vor lua ființă comisiile de încadrare și promovare a personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ, prevăzute la art. 8 lit. b.Art. 62. — Funcțiile de execuție și de conducere pot fi ocupate și de cadrele care au absolvit instituții de învățămînt echivalente cu acelea prevăzute în prezenta lege.Art. 63. — Organele de conducere colectivă ale centralelor pot reduce vechimea minimă cu cel mult 2 ani— la unitățile nou înființate din sub- ordinea lor — în cazul promovării în diferite funcții de conducere pînă la nivelul șefilor de servicii sau al șefilor de secție, inclusiv, a cadrelor tinere care îndeplinesc condițiile de studii, au dovedit competență și au obținut rezultate deosebite în activitatea practică. Pentru celelalte cadre de conducere din aceste unități, reducerea vechimii minime cu cel mult 2 ani poate fi făcută numai de conducerea ministerelor și celorlalte organe centrale respective.La celelalte unități din subordinea centralelor, reducerea cu pînă la 2 ani a vechimii minime poate fi făcută — în condițiile prevăzute la primul alineat — la un număr de cel mult 3 la sută din totalul personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ din unitatea respectivă.Pentru cadrele de conducere din ministere, celelalte organe centrale, de la comitetele executive ale consiliilor populare și din unitățile subordonate direct acestora, reducerea vechimii minime se va putea aproba— în condițiile de mai sus — de către conducerea ministerelor, celorlalte organe centrale sau comitetelor executive ale consiliilor populare județene, respectiv al municipiului București.Organele de conducere colectivă ale unităților nou înființate pot reduce vechimea minimă cu pînă la 2 ani, în cazul încadrării sau promovării muncitorilor în categoria a 4-a de calificare și următoarele, a cadrelor tinere care îndeplinesc condițiile de pregătire și au dovedit rezultate deosebite în activitatea practică. La celelalte unități, reducerea cu pînă la 2 ani a vechimei, în vederea promovării muncitorilor în categoria a 4-a de calificare și următoarele, poate fi făcută Ia un număr de cel mult 3 la sută din totalul muncitorilor calificați din unitatea respectivă.în cazul cadrelor de conducere sau al muncitorilor care la promovările anterioare au beneficiat de reducerea vechimei, conform prevederilor acestui articol, se va ține seama -ca la noile promovări reducerea totală să nu depășească 2 ani.Art. 64. — Organele de conducere colectivă ale unităților socialiste de stat pot reduce vechimea minimă totală prevăzută pentru acordarea treptelor sau gradațiilor, în cadrul aceleiași categorii sau funcții, cu cel mult 1/5 pentru cadrele care au obținut rezultate deosebite în activitatea profesională.Reducerea în proporția de mai sus se aplică la vechimea prevăzută pentru treptele sau gradațiile ce urmează a se acorda după intrarea în vigoare a prezentei legi.

La acordarea reducerilor de vechime se va cere părerea colectivului de la locul de muncă în care își desfășoară activitatea persoana care urmează să beneficieze de reducerea respectivă.1 Art. 65. — In mod excepțional, la unitățile de gradele I—III din ramurile : circulația mărfurilor, agricultură, gospodărie comunală și industrie locală, unde nu se vor putea asigura cadre cu studii superioare, în vederea promovării lor in funcțiile de conducere pentru care sînt prevăzute, asemenea studii, organele de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene, respectiv al municipiului București, vor putea aproba de la caz la caz ca aceste funcții să fie ocupate prin examen sau concurs de cadre cu studii medii, care au o vechime îndelungată în specialitatea funcțiilor respective, au obținut rezultate deosebite în activitatea profesională și au calități și aptitudini pentru munca de conducere.Prevederile alineatului precedent se vor putea aplica numai în cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor respective nu s-au prezentat cadre cu studii superioare.Art. 66. — Statutele personalului din diferite domenii de activitate, ce se vor elabora potrivit necesităților, vor fi aprobate prin lege. în aceste statute se vor prevedea criteriile specifice privind încadrarea și promovarea personalului, în concordanță cu prevederile prezentei legi.In termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, statutele existente vor fi puse de acord cu prevederile acesteia.Art. 67. — Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor aproba indicatoare specifice de studii și vechime pentru funcțiile necesare fiecărui domeniu de activitate, în concordanță cu prevederile prezentei legi.Art. 68. — Persoanele încadrate în unitățile socialiste de stat înaintea apariției prezentei legi — cu respectarea reglementărilor legale — care nu îndeplinesc condițiile de studii sau vechime prevăzute în prezenta lege, vor putea ocupa în continuare aceleași categorii, respectiv funcții, sau altele echivalente, dacă își îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce le revin.Prevederile alineatului precedent se aplică și în cazul cînd aceste persoane trec la alte unități, dacă își păstrează vechimea neîntreruptă în muncă, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/1970 a organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat.Art. 69. — Directorii generali, directorii și celelalte cadre care ocupă posturi echivalente cu acestea, la data apariției prezentei legi, din toate unitățile socialiste de stat, vor trebui ca pînă la 31 decembrie 1976 să absolve un curs de perfecționare a pregătirii în domeniul conducerii și organizării producției și a muncii.Art. 70. — în scopul desfășurării în bune condiții a acțiunii de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului încadrat în muncă, în fiecare unitate socialistă de stat va lua ființă o comisie de, calificare și perfecționare a pregătirii profesionale, care are sarcina să coordoneze întreaga activitate din acest domeniu. Din această comisie vor face parte cele mai pregătite cadre din unitatea respectivă, care au o bogată experiență profesională.Art. 71. — Conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale de stat și comitetele executive ale consiliilor populare, conducerile centralelor industriale și a celorlalte unități asimilate, conducerile întreprinderilor și ale altor unități, răspund de aplicarea întocmai a prevederilor prezentei legi, organizează controlul permanent și iau măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor privind modul de încadrare și promovare a personalului în aparatul propriu și unitățile subordonate.încălcarea reglementărilor care stabilesc modul de încadrare și promovare in muncă a personalului din unitățile socialiste de stat se sancționează disciplinar sau penal, după caz, conform dispozițiilor legale.Art. 72. — Se recomandă organizațiilor cooperatiste și celorlalte organizații obștești ca, pe baza prevederilor prezentei legi, să stabilească reglementări specifice domeniului lor de activitate.Art. 73. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1972, dată de la care toate noile încadrări și promovări ale personalului se vor face în conformitate cu prevederile acesteia.De Ia aceeași dată se abrogă orice atle dispoziții contrare, cu excepția celor privind ocuparea funcțiilor eligibile.

Anexa nr. 2
CONDIȚIILE MINIME DE STUDII ȘI VECHIME

necesare pentru ocuparea funcțiilor tehnice, economice, de altă specialitate 
și administrative — ani —

Vechimea minimă în specialitate 
pentru ocuparea funcțiilor din :

întreprinderi și alte 
unități economice

centrale 
economice

Nr. 
crt.

1

I.

1.2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.10.

11.

Funcția și studiile
Gradul

2 3 4 5 6 7

Nr. 
crt.

1

Funcția și studiile

2

Vechimea minimă în specialitate 
pentru ocuparea funcțiilor din :

consilii populare

ministere 
și celelalte 

organe 
centrale o 

<u
*3
,3

3 4 6

Anexa nr. 1
CONDIȚII MINIME DE PREGĂTIRE ȘI VECHIME 

necesare pentru încadrarea și promovarea muncitorilor calificați— ani
Vechimea minimă în meserie pentru 
promovarea în categoria următoare

Ramurile Categorii de încadrare

1 2 3 4 5.6Grupa I. — Muncitori calificați Ia locul de muncă sau prin uceniciea) Mine subteran l*/2 3 5 8 — —bj Celelalte ramuri 2 4 7 10 13 15Grupa II — Muncitori care au absolvit școala profesională.a) Mine subteran 1 2 4 7 — —b) Celelalte ramuri 1 2'/2 4*/2 8 10 / 13Grupa III. — Muncitori care au absolvit școala tehnică de muncitori calificația) Mine subteran — 1 2 3 — —b) Celelalte ramuri — 1 2*/2 3’/2 5 7Grupa IV. — Muncitori care au absolvit cursurile de specializare postlicealăToate ramurile — 1 3 4 6 8Grupa V. — Muncitori care au absolvit liceul industrialToate ramurile — 1 2 3 4 6
Notă :1. — Vechimea minimă prevăzută în ultima categorie de încadrare reprezintă vechimea minimă pentru ca muncitorul respectiv să poată fi încadrat ca muncitor specialist.2. — Muncitorii calificați la locul de muncă prevăzuți în grupa I sînt cei pregătiți prin : practică, cursuri de scurtă durată, cursuri de gradul I sau II,3. — Muncitorii cu școală medie calificați la locul de muncă, precum și cei cu ucenicie completată cu pregătirea teoretică prin învățămîntul profesional se asimilează cu cei din grupa II.4. — Vechi mile necesare pentru promovarea în funcții a personalului operativ vor fi stabilite prin corelare cu vechimile prevăzute pentru
a) — de la nivelul de bază lab) — de la treapta I lac) — de la treapta a II-a la

meseriile cu grad de complexitate similară.5. — în industria sticlei a cărei rețea tarifară are 7 categorii, vechimea necesară pentru promovarea din categoria a 6-a în categoria a 7-a este de 1 an, iar vechimea necesară pentru promovarea din categoria a 7-a în categoria de muncitori specialiști este cea prevăzută în ultima coloană a tabelului din prezenta anexă.6. — în ramurile în care rețelele tarifare au numai 5 categorii, vechimea necesară pentru promovarea din categoria a 5-a în categoria de muncitori specialiști este cea prevăzută în ultima coloană a tabelului din prezenta anexă.7. — Condițiile minime de vechime necesare trecerii muncitorilor calificați de la o treaptă la alta, în cadrul fiecărei categorii de încadrare sînt următoarele : Vechimea minimătreapta I 1 antreapta a II-a 2 anitreapta a III-a 2 ani

Funcții de conducere din unitățile eco
nomiceDirector general— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitateDirector (conducătorul unității)— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții de specialitateDirector tehnic— Absolvenți ai învățămîntului tehnic de specialitateInginer șef— Absolvenți ai învățămîntului tehnic de specialitateContabil șef— Absolvenți ai învățămîntului economic— Absolvenți ai învățămîntului care au îndeplinit funcții economiceDirector comercial— Absolvenți ai economic sauDirector (direcțiimice)— Absolvenți ai tehnic de specialitate, respectiv economicDirector' (direcții economice, personal- învățămînt, de altă specialitate)— Absolvenți ai învățămîntului superior economic, respectiv ai învățămîntului superior de altă specialitateDirector (direcția administrativă)— Absolvenți ai învățămîntului— Absolvenți ai învățămîntului Șef serviciu (servicii tehnice, economice)— Absolvenți ai învățămîntului tehnic de specialitate, respectiv economic— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții tehnice, respectiv economiceȘef serviciu (servicii economice, de altă specialitate)— Absolvenți ai învățămîntului superior economic, respectiv ai învățămîntului superior de altă specialitate— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții economice, respectiv absolvenți ai învățămîntului

superiorsuperior
superiormediu

7învățămîntului superior de altă specialitate tehnice, tehnico-econo-învățămîntului superior

superior mediu tehnico-superior

12
12 10 8 6

11
10
11
11

1014
9

9

9

9

7

9

7

1012
7

711

57
9

5

810
5

5

9

11

111014
9

9
mediu de specialitate 11 912. Șef serviciu (servicii învățămînt, perso- nal-invățămînt)— Absolvenți ai învățămîntului superior 9 7 5 9— Absolvenți ai învățămîntului mediu 11 913. Șef serviciu (serviciu personal)— Absolvenți ai învățămîntului superior— Absolvenți ai învățămîntului mediu 8 6 810 814. Șef serviciu (serviciul secretariat-adminis-trativ)— Absolvenți ai învățămîntului mediu 8 6 4 815. Șef birou (birouri tehnice, tehnico-eco-

16.

17.
18.19.20.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

28. Director general— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate29. Director (direcții tehnice, tehnico-econo- mice)— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate, respectiv economic . . .30. Director (direcții economice, de altă specialitate)— Absolvenți ai învățămîntului superior economic, respectiv ai învățămintului superior de altă specialitate31. Director (direcția personal-învățămînt)— Absolvenți ai învățămîntului superior32. Director (direcția secretariat-administra- tiv)— Absolvenți ai învățămîntului superior33. Director (direcția administrativă)— Absolvenți ai învățămîntului superior— Absolvenți ai învățămîntului mediu34. Secretar comitet executiv al consiliului popular— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic

1212 10
12 101115

10

nomice).— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate, respectiv economic— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții tehnice, respectiv economiceȘef birou (birouri economice, de altă specialitate)— Absolvenți ai învățămîntului superior economic, respectiv ai învățămîntului superior de altă specialitate— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții economice, respectiv ai învățămîntului mediu de specialitateȘef birou (biroul învățămînt, personal- învățămînt)— Absolvenți ai învățămîntului superior— Absolvenți ai învățămîntului mediu Șef birou (biroul personal)—. Absolvenți ai învățămîntului superior— Absolvenți aiȘef birou (biroul tiv)— Absolvenți aiȘef secție (secție tor (ramura minieră)— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate—‘ Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate— Maiștri și absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții tehniceȘef atelier (atelier de producție) sau șef raion (ramura minieră)— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate— Absolvenți aix învățămîntului de sub- ingineri de specialitate— Maiștri și absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții tehniceȘef șantier— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate— Maiștri și absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții tehniceȘef lot— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate— Maiștri și absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții tehniceȘef autobază— Absolvenți ai învățămîțitului superior tehnic de specialitate, respectiv economic— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate— Maiștri și absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții teh-' niceȘef depou— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate sau absolvenții școlilor superioare C.F.R. de specialitate

învățămîntului mediu secretariat-administra-învățămîntului mediu producție) sau șef sec-

8 68

8 6

10
85
9

6

81012
5

7

9

9

810
810
8

46
8

4

8

8

8

— Absolvenți ai învățămîntului mediu35. Contabil șef— Absolvenți ai învățămîntului superior economic36. Șef serviciu (servicii tehnice, tehnicc- economice)— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate, respectiv economic37. Șef serviciu (servicii economice, de altăspecialitate)— Absolvenți ai învățămîntului superior economic, respectiv ai învățămîntului superior de altă specialitate— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții economice, respectiv absolvenți ai învățămîntului mediu de specialitate38. Șef serviciu (serviciul contabilitate al administrației centrale)— Absolvenți ai învățămîntului superior economic— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții economice39. Șef serviciu (servicii învățămînt, perso- nal-învățămînt)— Absolvenți ai învățămîntului superior40. Șef serviciu (serviciul personal)— Absolvenți ai învățămîntului superior— Absolvenți ai învățămîntului mediu41. Șef serviciu (serviciul secretariat-admi- nistrativ)— Absolvenți ai învățămîntului mediu42. Consilier juridic șef— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic43. Șef birou (birouri tehnice, tehnico-econo- mice)— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate, respectiv economic44. Șef birou (birouri economice, de altă specialitate)— Absolvenți ai învățămîntului superior economic, respectiv ai învățămîntului superior de altă specialitate— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții economice, respectiv ai învățămîntului mediu de specialitate45. Șef birou (biroul contabilitate al administrației centrale)— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit funcții economice46. Șef birou (biroul învățămînt, personal- învățămînt)— Absolvenți ai învățămîntului superior47. Șef birou (biroul personal)— Absolvenți ai învățămîntului superior— Absolvenți ai învățămîntului mediu48. Șef birou (biroul secretariat-adminis- trativ)— Absolvenți ai învățămîntului. _ mediu
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III. Funcții de execuție din unitățile economice și administrația de stat

Vechimea minimă în specialitate 
pentru ocuparea funcțiilor din t

unități eeono- administrația 
mice de stat

Nr. 
crt.

1

Funcția și studiile

no

rt
3 a. o o.

2 3 4 5 6

26. — Absolvenți ai școlii de mecanici delocomotive și școală sau examen deșef depouMaistru— Absolvenții școlilor de maiștri despecialitate —— Absolvenții liceelor de specialitate cu —
10 8 610 8condiții de vechimeprofil tehnic— Muncitorii de înaltă calificare încadrați în categoria cea mai mare de calificare din rețeaua ramurii respective, care dovedesc capacitate de conducere și organizare— Tehnicienii care îndeplinesc condițiile de la poziția 67 lit. a, d și e.— Maiștrii promovați din rîndul muncitorilor de inaltă calificare, precum și din al tehnicienilor prevăzuți la poziția 67 lit. d și e. au obligația ca în termen de 3 ani de la numirea lor în această funcție să absolve un curs special de maiștri.Maistru principal— Cadrele care îndeplinesc condițiile de la poziția 26,

fără5 ani în producție ca muncitori calificați
— 8 ani citori— 5 ani în producție ca mun- calificațiîn funcții tehnice

5 ani pe posturi de maistru sau in alte funcții tehnice

49. Inspector general (în compartimente de inspecție și control)— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialtiate50. Inspector principal (în compartimente de inspecție și control)— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate —151. Inspector (în compartimente de inspecție și control)— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate52. Inginer principal I, economist principal I, chimist principal I, fizician principal I matematician principal I, biolog principal I, geolog principal I.— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate, respectiv econo- . mic, universitar de specialitate53. Inginer principal II, economist principal II, chimist principal II, fizician principal II, matematician principal II, biolog principal II, geolog principal II— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate, respectiv economic, universitar de specialitate54. Inginer principal III. economist principal III, chimist principal III, fizician principal III, matematician principal III. biolog principal III, geolog principal III — Absolvenți ai învățămîntului superiortehnic de specialitate, respectiv economic, universitar de specialitate55. Inginer, economist, chimist, fizician, matematician, biolog, geolog— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate, respectiv economic, universitar de specialitate
56. Revizor contabil principal— Absolvenți ai învățămîntului superioi economic57. Revizor contabil— Absolvenți ai învățămîntului superior economic58. Consilier juridic principal— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic59. Consilier juridic— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic60. Jurisconsult principal— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic61. Jurisconsult— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic62. Inspector principal personal-învățămînta) pentru probleme de personal— absolvenți ai învățămîntului mediub) pentru probleme de învățămînt— absolvenți ai învățămîntului superior63. Inspector personal-învățămînta) pentru probleme de personal

14
8 8
4 3

14 14
11 U

rioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare

8 8 8 8După absolvi-rea studiilor su-perioare. cu res-pectarea regle-mentărilor învigoare 4 38 8 84 4 310 10 10 109 9 9 98 8 8 8după absolvirea 1studiilor supe-
vechime în funcții administrative sau în producție :5 5 8 5vechime în specialitate :8 8 8 8vechime în funcții administrative sau în producție :

(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a IlI-a)— absolvenți ai învățămîntului mediu b) pentru probleme de învățămînt— absolvenți ai învățămîntului superior
64. Subinginer principal sau conductor arhitect principal— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate și conductori arhitecți65. Subinginer sau conductor arhitect— Absolvenți ai învățămîntului de subin- gineri de specialitate și conductori arhitecți
S8. Tehnician principal sau proiectant principal— Tehnicienii și cadrele care ocupă alte funcții tehnice care îndeplinesc condițiile de la poziția 67 lit. a, b, c și e— Muncitorii specialiști și muncitorii încadrați în categoria cea mai mare de calificare din rețeaua ramurii respective, absolvenți ai școlilor prevăzute la poziția 67.— Absolvenții liceelor de cultură generală, dacă au absolvit un curs de specializare cu profil tehnic
87. Tehnician sau proiectant

a) — Absolvenții liceelor de specialitatecu profil tehnic
b) — Absolvenții școlilor de maiștric) — Absolvenții școlilor de specializarepostliceală cu profil tehnicd) — Absolvenții liceelor de cultură generală
e) — Muncitorii de înaltă calificare absolvenți ai școlilor profesionale

88. Planificator principal, contabil principal, merceolog principal sau statistician principal— Planificatorii, contabilii, merceologii sau cadrele care ocupă alte funcții economice, care îndeplinesc condițiile de ta poziția 69 lit. a.— Absolvenții liceelor de cultură generală dacă au absolvit un curs de specializare cu profil economic69. Planificator, contabil, merceolog sau statisticiana) — absolvenții liceelor de specialitatecu profil economicb) — absolvenții școlilor de specializarepostliceală cu profil economicc) — absolvenții liceelor de cultură generală care și-au însușit în practică' cunoștințele economice strict necesare.
'0. Contabil revizor principal— Cadrele care îndeplinesc condițiile de la poziția 68 și au in plus, Contabil revizor— Cadrele care îndeplinesc condițiile de studii de la poziția. 6872. Șef cabinet (cabinete demnitari)— Absolvenți ai învățămîntului mediu
n. Desenator principal— Absolvenți ai învățămîntului mediu— Absolvenți ai școlii profesionale— Absolvenți ai școlii generale și curs de calificare
74. Desenator— Absolvenți ai învățămîntului mediu— Absolvenți ai școlii profesionale— Absolvenți ai școlii generale și curs de calificare
75. Stenodactilograf principal, secretar-dac- tilograf sau dactilograf principal— Absolvenți ai învățămîntului mediu— Absolvenți ai școlii generale și curs de calificare
76. Stenodactilograf sau dactilograf— Absolvenți ai învățămîntului mediu— Absolvenți ai școlii generale și curs de calificare
77. Casier principal— Absolvenți ai învățămîntului mediu— Absolvenți ai școlii generale
78. Casier— Absolvenți ai învățămîntului mediu— Absolvenți ai școlii generale
79. Calculator principal, facturist principal, arhivar principal, funcționai" principal stare civilă sau agent fiscal— Absolvenți ai învățămîntului mediu — Absolvenți ai școlii generale
80. Calculator, facturist, arhivar sau funcționar stare civilă— Absolvenți ai școlii generale
81. Expeditor principal, registrator principal, administrator principal de imobil — Absolvenți ai învățămîntului mediu — Absolvenți ai școlii generale
82. ' Expeditor, registrator sau administratorde imobil— Absolvenți ai școlii generale83. Curier sau portar— Absolvenți ai școlii generale

Notă:1. — Funcțiile pentru care se cer studii de o anumită specialitate vor putea fi ocupate și de cadrele _ care aiț studii la nivelul celor prevăzute în prezenta anexă, dar într-o specialitate înrudită. Lista specialităților înrudite va fi stabilită de ministere, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.2. — Prin vechime în specialitate se înțelege perioada de timp în care persoanele respective au lucrat în activități corespunzătoare specialității funcției în care urmează să fie încadrate sau promovate ; la determinarea vechimii în specialitate se pot lua în calcul și perioadele lucrate în specialități înrudite. La determinarea vechimii in specialitate se vor lua în calcul și perioadele de activitate remunerată în organizațiile obștești, în următoarele condiții :a) în cazul în care după încetarea activității în organizația obștească, persoana respectivă este încadrată într-o unitate din ramura din care a fost scoasă din producție ;b) în cazul în care după încetarea activității în organizația obștească, persoana respectivă este încadrată într-o unitate din ramura de .care se ocupa în cadrul organizației obștești.3. — La condiția de studii ..Absolvenți ai învățămîntului mediu", vechimea prevăzută în coloana 4 la pozițiile 11. 12, 13, 16 și 17 se referă numai la unitățile de gradul III, iar cea prevăzută în coloana 3 la pozițiile 9 și 20, numai la unitățile de gradul I.
4. — Vechimile minime prevăzute Ia pozițiile 20—25 se referă la gra

dul secției, atelierului, șantierului,

2 2 5 2vechime în specialitate : După absolvirea studiilor superioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare 4 3

8 8După absolvirea studiilor cu respectarea reglementărilor in vigoare
8după absolvirea studiilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare

— 5 ani în funcții tehnice
— vechimea prevăzută la muncitori la categoria cea mai mare de calificare— 5 ani în funcții tehnice— fără condiții de vechime— fără condiții de vechime— fără condiții de vechime— 5 ani ca muncitori calificați sau ca desenatori tehnici— 8 ani ca muncitori calificați
— 5 ani în funcții economice— 5 ani in funcții economice
— fără condiții de vechime— fără condiții de vechime
— 2 ani în activitate— 3 ani în funcții economice— vechimea prevăzută la pozi- ■' ția 68— 3 ani în funcții de dactilograf sau stenodactilografsau în alte funcții administrative— 3 ani în funcții de specialitate— 5 ani în funcții de specialitate— 5 ani în funcții de specialitate— fără condiții de vechime— fără condiții de vechime— fără condiții de vechime— 3 ani în funcții de specialitate— 5 ani în funcții de specialitate— fără condiții de vechime— fără condiții de vechime— 3 ani în funcții administrative— 5 ani în funcții administrative— fără condiții de vechime— 2 ani în funcții administrative
— fără condiții de vechime— 5 ani în funcții administrative— fără condiții de vechime— fără condiții de vechime— 5 ani în funcții administrative— fără condiții de vechime— fără condiții de vechime lotului, autobazei sau depoului respectiv și nu la gradul întreprinderii din care acestea fac parte.5. Consilierii juridici de la pozițiile 58 și 59 din întreprinderi și alte unități economice sînt funcții de conducere.6. — Persoanele care ocupă funcții de conducere pentru care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta anexă vor putea ocupa în continuare acele funcții și în cazul cînd unitatea unde sînt încadrate va fi trecută la un grad mai mare la care, pentru funcția respectivă, se cer condiții superioare.7. — în prezenta anexă, municipiul București se asimilează cu județele, iar sectoarele municipiului București cu municipiile.8. — Vechimea minimă pentru funcțiile din unitățile administrației de stat și instituțiile social-culturale subordonate organelor centrale și locale este cea prevăzută pentru funcțiile din unitățile economice, la gradul cu care sînt asimilate potrivit reglementărilor legale în vigoare.9. — Personalul care ocupă funcții tehnice, economice, de altă specialitate și administrative (pînă la nivel de șef de serviciu sau șef de secție inclusiv) poate fi promovat. în cadrul fiecărei funcții, pe 4, 5 sau 6 gradații, conform -eglementărilor legale în vigoare.19. — Condițiile minime de vechime necesare trecerii de la o gradație inferioară la cea imediat superioară sînt următoarele :

Vechimea 
minimăa) — de la nivelul debază la gradația 1 2 anib) — de la o gradațieinferioară la cea imediat superioară 3 ani

Utilizarea judicioasă, completă a fondurilor fixe și a resurselor materiale — componente principale ale avuției naționale — constituie un factor determinant al progresului neîntrerupt economic și social al țării, al creșterii eficienței în toate domeniile de activitate. Obținerea unui volum cît mai mare de bunuri materiale prin folosirea intensivă a capacităților de producție , și valorificarea superioară a resurselor materiale, în vederea satisfacerii nevoilor economiei, . a cerințelor popujației, impune accentuarea măsurilor pentru exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea tuturor fondurilor fixe, eliminarea locurilor înguste, organizarea științifică a producției și a muncii, gospodărirea rațională a materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei și perfecționarea continuă a sistemului de aprovizionare tehnico-materială.în acest scop, Mărea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I

GOSPODĂRIREA 
FONDURILOR FIXEArt. 1. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralele industriale, întreprinderile, instituțiile și celelalte unități sînt obligate să gospodărească judicios fondurile fixe, să le mențină în stare de funcționare, să asigure recuperarea fondurilor investite în acestea la termenele stabilite prin normative sau documentațiile de investiții, precum și modernizarea lor, luînd măsuri pentru :a) prevederea în plan a nivelelor de producție care să asigure încărcarea completă a capacităților și spațiilor productive, în concordanță cu necesitățile, economiei naționale ;b) organizarea științifică a producției și a muncii, aplicarea de metode moderne de pregătire — programare — lansare a producției ;. c) aprovizionarea ritmică a proceselor de producție cu materii prime, materiale, combustibili, energie, piese și subansamble ;d) întreținerea, revizia și repararea fondurilor fixe, conform prescripțiilor tehnice ;e) calificarea corespunzătoare și ridicarea permanentă a nivelului de cunoștințe ale personalului de deservire și de întreținere ;f) modernizarea fondurilor fixe și a tehnologiilor, în condiții de eficiență economică și ținînd seama de progresele realizate pe plan mondial, prin folosirea îndeosebi a cercetărilor și studiilor proprii, autoutilare, aplicarea de inovații și invenții.Art. 2. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale- administrației de stat, centralele, întreprinderile, instituțiile și celelalte unități sînt obligate ca, la elaborarea planului, a studiilor tehnico-economice cu privire la dotarea cu noi fonduri fixe, la construirea de noi capacități sau dezvoltarea celor existente, să prezinte organelor de avizare și a- probare și gradul de utilizare a fondurilor fixe și a capacităților de producție existente, din profilul respectiv de activitate.Art. 3. — Pentru eliminarea locurilor înguste care limitează folosirea unor capacități de producție, organele de conducere colectivă ale unităților economice, colegiile ministerelor și celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București au obligația de a examina și aplica soluții eficiente din punct de vedere economic, de a prevedea în plan mijloacele materiale și financiare necesare și de a realiza în termenul cel mai scurt lucrările prevăzute.Art. 4. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralele, întreprinderile, instituțiile și celelalte unități răspund de aplicarea și respectarea riguroasă în procesele de producție a tehnologiilor proiectate și omologate. Se interzic abaterile de la tehnologiile stabilite sau aplicarea de tehnologii neomologate.Perfecționarea tehnologiilor se va face pe baza experimentării, verificării și omologării prealabile. Pentru procesele care se realizează cu tehnologi de complexitate deosebită, perfecționările tehnologice se pot face numai cu aprobarea organului ierarhic superior.Art. 5. — Orice demolare sau dezafectare de fonduri fixe se va face numai cu respectarea condițiilor legale. Pentru fondurile fixe amortizate care se justifică din punct de vedere economic să fie menținute în funcțiune, se vor examina și aplica soluții eficiente de modernizare a acestora, în condițiile legii.
CAPITOLUL II

DEZVOLTAREA BAZEI 
DE MATERII PRIME Șl UTI

LIZAREA JUDICIOASĂ 
A RESURSELOR MATERIALEArt. 6. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralele, întreprinderile și celelalte unități economice vor dezvolta și diversifica baza de materii prime interne, vor extinde cercetarea și asimilarea în producție a înlocuitorilor care să asigure economisirea materiilor prime și materialelor deficitare, vor asigura re- condiționarea sau regenerarea unor materiale ce pot fi refolosite în procesul de producție și răspund de buna gospodărire și utilizarea judicioasă a materiilor prime și materialelor.Art. 7. — La elaborarea balanțelor materiale, a planului, Comitetul de Stât al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, unitățile economice, răspund de corelarea sarcinilor prevăzute cu posibilitățile reale de aprovizionare tehnico-materială.O dată cu propunerea construirii de noi capacități, de dezvoltare a celor existente sau de introducere în fabricație de noi produse, titularii de plan vor stabili soluțiile și măsurile ce se impun pentru asigurarea certă și în perspectivă, îndeosebi din țară, a materiilor prime, materialelor, produse

lor de completare, pieselor de schimb și ambalajelor. Dezvoltarea bazei de materii prime, combustibili, energie, înlocuitori, produse de completare se va realiza concomitent cu construirea noilor capacități de producție, astfel încît să se asigure alimentarea continuă, de la punerea în producție, a a- cestora.Art. 8. — Materiile prime și produsele necesare dezvoltării echilibrate a economiei, în măsura în care nu pot fi asigurate din producția internă, vor fi importate, îndeosebi pe bază de contracte și acorduri economice de lungă durată ce se vor încheia cu partenerii externi, asigurîndu-se certitudinea aprovizionării în perspectivă.Art. 9. — întreprinderile, centralele și celelalte unități economice, titularii de plan de stat, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificării au obligația de a stabili și aplica pentru toate produsele, potrivit competențelor ce le revin, norme și normative de consum de materii prime, materiale, combustibili, energie, precum și norme de deviz pentru activitatea de construcții-montaj, cu fundamentare teh- nico-economică, la nivelul celor mai bune realizări obținute pe plan mondial, în instalații, tehnologii și condiții similare.Normele și normativele de consum se stabilesc prin planul cincinal și a- nual și vor fi revizuite anual și ori de cite ori se aduc îmbunătățiri, pe baza proiectării de noi produse și tehnologii și a reproiectării celor existente și în strînsă corelare cu schimbările care intervin în producție, gradul de dotare, calitatea produselor, astfel încît să se asigure utilizarea judicioasă a resurselor materiale, extinderea înlocuitorilor, folosirea cu precădere a materiilor prime interne.Stabilirea, aprobarea și revizuirea normelor și normativelor de consum și de stoc se fac de către Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul A- provizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, unități economice, conform competențelor ce vor fi stabilite prin ho- tărîre a. Consiliului de Miniștri.Pentru produsele noi se vor stabili și aproba norme de consum, o dată cu introducerea în fabricație a acestora.încadrarea în limitele de consum stabilite prin normele aprobate este obligatorie pentru toate unitățile e- conomice.Art. 10. — Normele și normativele de stoc de materii prime, materiale, combustibili și produse finite trebuie să asigure continuitatea proceselor de producție și a desfacerii producției, ținînd seama de ritmul livrărilor și al consumului, de specificul activității întreprinderilor, de natura materialelor ce se consumă.Unitățile furnizoare și cele beneficiare sînt obligate să asigure și să îmbunătățească permanent ritmicitatea livrărilor în vederea diminuării imobilizărilor de resurse materiale în stocuri.Unităților economice le este interzisă consumarea stocurilor normate în scopul depășirii planului de producție sau pentru, acoperirea unor consumuri determinate de depășirea normelor de consum.în cadrul stocurilor normate se stabilesc stocuri de siguranță, care vor putea fi consumate numai cu a- probarea organului ierarhic superior, în cazuri temeinic justificate, cu o- bligația reîntregirii lor în termenul cel mai scurt, din livrările curente. Pentru unele materii prime și materiale importante, al căror nomenclator se stabilește n>"in hotărîre a Consiliului de Miniștri, stocurile de siguranță vor putea fi consumate numai < cu aprobarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Art. 11. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralele, întreprinderile și celelalte unități economice sînt obligate să organizeze și să intensifice activitățile de identificare și redistribuire operativă a stocurilor disponibile și de colectare, valorificare și prelucrare industrială a deșeurilor de materii prime și materiale.Art. 12. — în ceea ce privește depozitarea,' manipularea și conservarea bunurilor materiale, unitățile economice au obligația să asigure :a) recepția, depozitarea și conservarea corespunzătoare, astfel încît să se mențină calitatea și integritatea produselor ;b) reîmprospătarea stocurilor de produse industriale și agroalimentare, evitindu-se degradarea acestor produse prin depozitare îndelungată ;c) circulația rațională în depozit și utilizarea judicioasă a spațiilor de depozitare, prin încărcarea optimă a suprafețelor existente și construirea spațiilor noi de depozitare, cu soluțiile cele mai economicoase ;d) mecanizarea și automatizarea o- perațiunilor de manipulare în depozite, creșterea gradului de dotare cu mecanisme de deservire, îndeosebi din cele produse în țară ;e) reducerea pierderilor în manipularea, depozitarea și transportul produselor și diminuarea corespunzătoare a coeficienților admisibili de perisabilitate.Art. 13. — Personalul unităților e- conomice care realizează consumuri specifice de materiale mai mici decît cele stabilite prin normele aprobate, respectiv prin proiectele de execuție, în condițiile realizării structurii sortimentale și a respectării normelor de calitate a produselor sau reduc coefi- cienții'de perisabilitate admiși, vor fi recompensați pentru economiile realizate, potrivit legii.Art. 14. — Daunele aduse avutului obștesc din culpa personalului, ca urmare a depășirii normelor de consum, a fabricării de produse necorespunzătoare, a pierderilor ivite prin gospodărirea, depozitarea, conservarea necorespunzătoare a materialelor, a- trag răspunderea materială a acestuia, potrivit legii.întreprinderile furnizoare care livrează produse ce nu corespund condițiilor contractuale vor suporta pagubele provocate beneficiarilor din a- ceastă cauză
CAPITOLUL III 

GOSPODĂRIREA 
COMBUSTIBILILOR 

Șl ENERGIEIArt. 15. — Dezvoltarea producției și consumului energiei de toate formele se face în concordanță cu pre

vederile balanței energetice generale a economiei naționale, a planurilor de stat și a programelor de lungă perspectivă.în asigurarea resurselor energetice primare se va avea în vedere valorificarea resurselor din țară a cărbunilor, energiei hidro și nucleare, folosirea judicioasă a combustibililor superiori lichizi și gazoși, în scopul extinderii prelucrării industriale a acestora.Unitățile economice care consumă, transportă sau distribuie combustibili și energie de toate formele sînt obligate să asigure reducerea continuă a consumurilor specifice, valorificarea resurselor secundare, reducerea pierderilor și eliminarea risipei.Art. 16. — Unitățile economice consumatoare de energie de toate formele sînt obligate să se preocupe permanent de ridicarea randamentelor de utilizare, întocmind în acest scop programe anuale și de perspectivă, de studii, cercetări, proiectare, măsuri tehnice și organizatorice, pe baza bilanțurilor energetice ce vor fi elaborate și actualizate în fiecare an, atît pe ansamblul unităților cît și pe principalele procese și instalații mari consumatoare. De asemenea, vor asigura înscrierea în plan și realizarea lucrărilor de investiții cu caracter de îmbunătățiri și raționalizări energetice, care conduc la utilizarea intensivă a potențialului energetic al combustibililor.' Art. 17. — Unitățile economice au obligația de a stabili norme de consum de combustibili și energie, pe fiecare instalație, grup de mașini și u- t.ilaje, prin care să se asigure utilizarea resurselor energetice cu randamentele prescrise, reducerea pierderilor și eliminarea risipei, valorificarea resurselor energetice secundare.Art. 18. — La proiectarea, asimilarea, omologarea și fabricarea noilor instalații și utilaje, care consumă sau transformă resurse energetice de orice fel. ministerele, institutele de cercetări și proiectări, unitățile economice, vor asigura randamente ter- moenergetice ridicate, la nivelul celor mai bune realizări obținute pe plan mondial.Art. 19. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralele, întreprinderile și celelalte unități economice au obligația de a asigura îmbunătățirea standardelor de stat ale instalațiilor de ardere, precum și modernizarea și dotarea cu aparatura necesară a instalațiilor în funcțiune, care au randamente energetice scăzute, revizuind consumurile normate, anual și ori de cîte ori este nevoie.Este interzisă punerea în funcțiune a instalațiilor energetice noi sau a extinderilor și modernizărilor cu randamente scăzute sau care nu sînt dotate, conform prevederilor din proiectele aprobate, cu aparatajul de măsură, control, reglaj și automatizare, instalațiile de recuperare a resurselor e- nergetice secundare sau la care nu s-au realizat schemele de alimentare și măsurile tehnologice prevăzute în proiecte.Art. 20. — Organele de conducere colectivă ale unităților economice răspund de menținerea în permanentă stare de funcționare a instalațiilor e- nergetice și aparatajelor de măsură și control, de asigurarea întreținetii și reparării corespunzătoare a acestora, precum și a pieselor de schimb și a materialelor de întreținere, de controlul permanent al parametrilor de funcționare și al gradului de utilizare a combustibililor și energiei.
CAPITOLUL IV

APROVIZIONAREA 
CU UTILAJE Șl PIESE 

DE SCHIMBArt. 21. — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, celelalte ministere, organe centrale și locale ale administrației de stat, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, unitățile economice producătoare, institutele-de cercetări și proiectări, au obligația ca în activitatea de cercetare, proiectare și dezvoltare a producției de mașini, utilaje și instalații să asigure realizarea acestora, cu parametrii tehnici și economici ridicați, în vederea prelucrării și valorificării e- ficiente a materiilor prime și materialelor, îmbunătățirii calității produselor fabricate, reducerii continue a pierderilor tehnologice, creșterii productivității muncii.Aprovizionarea cu mașini, utilaje, instalații, trebuie să asigure dotarea tehnică corespunzătoare pentru punerea în funcțiune a capacităților de producție industrială, înzestrarea cu mașini și utilaje a agriculturii, a u- nităților de construcții-montaj, dezvoltarea transporturilor și a altor activități, conform obiectivelor înscrise in planurile de dezvoltare a economiei naționale.Art. 22 — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralele, întreprinderile și celelalte unități economice beneficiare, precum și coordonatorii de balanțe, vor determina necesarul de mașini, utilaje, instalații, în condițiile utilizării optime și la capacitatea nominală a parcului existent.Art. 23. — Unitățile producătoare, titularii de plan de stat, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, vor asigura necesarul de mașini, utilaje, instalații prin dezvoltarea capacităților de producție internă, organizarea unei cooperări largi, eficiente, între unitățile producătoare, folosirea intensivă a capacităților existente, lărgirea acțiunilor de auto- utilaie.Art. 24. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralele, întreprinderile și celelalte unități economice vor dezvolta. în conformitate cu sarcinile de plan stabilite, acțiunile de cooperare economică și tehnico-științifică cu organizații competente din alte țări, în vederea producerii in condiții de eficiență economică a unor mașini, utilaje și instalații atît pentru nevoile interne cît și pentru export, dotării prin cooperare a unor obiective interne de investiții, asigurării pe termen lung a unor materii prime, pe bază de acorduri de cooperare.Art 25. — Asigurarea necesarului de piese de schimb, în vederea funcționării continue a mașinilor, utilajelor, instalațiilor, se face prin planurile de dezvoltare a economiei pe bază de norme și normative de consum cu motivare tehnică elaborate de între

prinderi, centrale, ministere și alte organe centrale și locale ale administrației de stat, principale producătoare, împreună cu cele beneficiare ale utilajelor, mașinilor și instalațiilor.Art. 26. — întreprinderile și centralele industriale producătoare de mașini, aparate, utilaje, instalații, precum și cele care cooperează prin executarea unor piese sau subansamble, sînt obligate să asigure piesele de schimb necesare întreținerii și reparației acestora în cantitățile stabilite pe baza normativelor de consum și de stoc de piese de schimb, aprobate.în cazul încetării fabricației de serie a unor mașini, aparate, utilaje, instalații, întreprinderile și centralele producătoare sînt obligate să a- provizioneze în continuare, fie din producție proprie fie prin cooperare, piesele de schimb necesare pe perioada de funcționare a acestora stabilită de coordonatorii de balanțe împreună cu beneficiarii și furnizorii.Pentru asigurarea pieselor de schimb după expirarea perioadei astfel stabilită, precum și pentru piesele de schimb necesare produselor unicate și de serie mică sau provenite din import, centralele, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, beneficiare, vor organiza producția acestora în întreprinderile specializate și în secțiile sau atelierele mecanice de reparație și întreținere. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va acorda asistență tehnică, va asigura beneficiarilor sculele, dispozitivele, verificatoarele și aparatele de măsură și control standardizate și va asigura colaborările necesare, care nu pot fi executate de către beneficiari din lipsa condițiilor tehnice.Art. 27. — La contractarea importurilor de mașini, utilaje, instalații, a- parate, unitățile beneficiare vor asigura piesele de schimb necesare pentru prima dotare, precum și documentațiile tehnice de execuție pentru piesele de schimb a căror fabricație urmează să fie asimilată în țară. Răspunderea fabricării interne a pieselor de schimb necesare instalațiilor și utilajelor importate revine beneficiarului care va elabora în acest scop, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și alte ministere și organe centrale și locale ale administrației de stat, programe de asimilare, organizînd fabricarea în secții proprii sau — după caz — cooperări cu alte unități economice în vederea reducerii importurilor.Respectarea acestor programe este obligatorie pentru ministerele și unitățile economice furnizoare și beneficiare.■Art. 28. — în cadrul sarcinilor de plan de producție a pieselor de schimb stabilite centralelor și întreprinderilor producătoare, se vor nominaliza și sarcini fizice pe diferite ansamble, subansamble și piese.Art. 29. — în vederea sporirii resurselor de piese de schimb, coordonatorii de balanțe împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, vor lua măsuri pentru organizarea recon- diționării pieselor de schimb uzate, în cazurile în care aceasta se justifică din punct de vedere economic și se pot obține piese de schimb recondiționate de calitate corespunzătoare, stabilind în acest scop normative cu privire la proporția recondiționărilor pentru principalele tipuri de piese' de schimb.La cererea beneficiarilor, producătorii vor pune la dispoziție documentațiile tehnologice necesare pentru executarea recondiționării pieselor de schimb.
CAPITOLUL V

ASIGURAREA AMBALAJELOR 
NECESARE ECONOMIEI 

NAȚIONALEArt. 30. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralele, întreprinderile și celelalte unități economice producătoare și consumatoare de ambalaje și-materiale pentru ambalaje vor lua măsuri pentru :a) dezvoltarea de unități sau secții specializate pentru producția de ambalaje necesare la intern și pentru export, precum și organizarea în a- cest scop a cooperărilor cu alte unități ;b) diversificarea producției și utilizarea de materiale eficiente pentru ambalaje, obținerea de ambalaje moderne, atrăgătoare, igienice, rezistente la transport, manipulări și depozitare, modulate după dimensiunile paletelor standardizate ;c) extinderea tipurilor eficiente de ambalaje refolosibile ;d) efectuarea de cercetări și experimentări cu privire la noi materiale și tipuri de ambalaje, cu consumuri specifice reduse, folosirea de înlocuitori, ținînd seama de tendințele pe plan mondial in acest domeniu.Art. 31. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, întreprinderile producătoare și consumatoare, precum și cele din sfera circulației mărfurilor, vor lua măsuri pentru extinderea pre- ambalării produselor, precum și pentru refolosirea ambalajelor pe baza normativelor stabilite, controlînd respectarea strictă a acestor normative, De asemenea, vor organiza activitatea de recuperare a tuturor ambalajelor refolosibile și vor asigura depozitarea, întreținerea, repararea și manipularea corespunzătoare a acestora, în vederea reintroducerii lor în circuitul economic.Art. 32. — Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor împreună cu celelalte ministere și organe centrale și locale ale administrației de stat vor acționa în vederea introducerii și extinderii con- tainerizării și paletizării, adaptării corespunzătoare a mijloacelor existente de transport feroviare, navale și auto, precum și mecanizării operațiunilor de încărcare și descărcare a mărfurilor.
CAPITOLUL VI

PLANIFICAREA 
Șl REALIZAREA 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALEArt. 33. — Planul de aprovizionare tehnico-materială, parte componentă a planului de stat, asigură concordanța dintre resursele economiei și 

nevoile de consum, în condițiile valorificării complete a potențialului tehnic-productiv, dimensionării necesarului prin norme și normative de consum și de stoc, stabilirii unor rezerve economice care să permită desfășurarea continuă a proceselor productive.Activitatea de aprovizionare și desfacere se desfășoară pe baza prevederilor cuprinse în planurile de dezvoltare a economiei, prin relații directe între furnizori și beneficiari concretizate în contracte economice.Art. 34. — Planul de aprovizionare tehnico-materială a economiei naționale cuprinde balanțe materiale, precum și norme și normative de consum. Elaborarea planului de aprovizionare tehnico-materială se desfășoară în cadrul activității de întocmire a planurilor de stat de dezvoltare economico- socială, pe toate treptele organizatorice, pornind de la întreprinderi șî centrale.în elaborarea planului, unitățile e- conomice vor ține seama de rezultatele acțiunii permanente de prospectare a pieții interne și externe și de contractele economice încheiate, în scopul satisfacerii cerințelor cantitative și calitative ale beneficiarilor, în ritmul cerut de nevoile producției.Art. 35. — Pentru principalele materii prime, materiale, combustibili, energie, utilaje, piese de schimb și alte produse hotărîtoare pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, investiții, export, fondul pieței și altor activități, este obligatorie elaborarea de balanțe.Sarcina elaborării și echilibrării balanțelor materiale pentru planurile cincinale, cu defalcare pe ani, aceea a adaptării acestora în cursul îmbunătățirilor anuale ale planului, răspunderea executării balanțelor aprobate, precum și a luării sau propunerii unor măsuri în cursul echilibrării și realizării acestora, revine coordonatorilor de balanțe.Nomenclatorul produselor pentru care se elaborează balanțe, lista coor- , donatorilor de balanțe, precum și competențele de aprobare a balanțelor materiale se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Pentru produsele cu rol hotăritor în asigurarea proporțiilor de bază din economie, balanțele se aprobă prin planul de stat.Art. 36. — Coordonatorii de balanțe, pornind de la cererile beneficiarilor elaborate conform prevederilor planului, vor cuprinde in balanțe toate resursele din țară și din import și vor asigura necesarul justificat al e- conomiei cu produsele respective, in cadrul resurselor planificate, fiind răspunzători împreună cu celelalte u- nități economice producătoare și consumatoare, de utilizarea completă a capacităților, folosirea resurselor din țară, dimensionarea judicioasă a consumurilor pe bază de norme și normative de consum și de stoc. Pentru activitatea de construcții-montaj, dimensionarea ,în balanțe a necesarului de materiale se va face pe bază de proiecte sau prin indici de consum.Coordonatorii de balanțe vor prevedea în balanțe rezerve la dispoziția Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, dimensionate în funcție de natura materialelor și specificul proceselor productive, în vederea acoperirii unor nevoi nepre- ‘ Văzute ce apar în cursul executării planului și a efectuării corecturilor necesare ca urmare a elaborării uitor proiecte de execuție.Art 37. — Pentru unele materii prime, materiale, combustibili, mașini și utilaje, care prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea pe ansamblu a economiei și sînt deficitare în anumite etape, Consiliul de Miniștri va aproba nomenclatorul produselor și competențele de stabilire a restricțiilor în consum.,Art. 38. — Răspunderea asigurării aprovizionării, tehnico-materiale, în concordanță cu obiectivele și prevederile planurilor de dezvoltare a economiei naționale, revine centralelor, întreprinderilor și celorlalte unități e- conomice, care sînt obligate ca prin relații directe cu furnizorii și beneficiarii și prin încheierea din timp a contractelor economice să-și asigure baza materială necesară îndeplinirii sarcinilor de plan, precum și desfa- ce-ea Droducției.Art. 39. — Realizarea aprovizionării cu materii prime, materiale, combustibil și alte produse, în cantități va- gonabile, se efectuează — de regulă — prin livrări directe de la producători Ia consumatori, iar pentru materialele de uz general necesare în cantități nevagonabile, prin rețeaua de baze și întreprinderi teritoriale de aprovizionare a Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Cantitățile nevagonabile de materii prime și materiale specifice unor ramuri de activitate sau provenite din s import se vor aproviziona prin unități specializate din cadrul ministerelor sau centralelor, în cazurile in care aceasta se justifică din punct de vedere economic, cu acordul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Art. 40. — întreprinderile, celelalte unități economice, centralele, titularii planului de stat, precum și coordonatorii de balanțe vor lua măsuri ca încheierea contractelor dintre furnizori și beneficiari și expedierea materiilor prime și materialelor de masă să se facă pe baza calculelor prealabile de optimizare a transporturilor. De a- semenea, vor asigura extinderea paletizării și containerizării, în vederea creșterii eficienței în activitatea de transport și manipulare.La stabilirea amplasamentelor noilor capacități producătoare sau consumatoare de materii prime și materiale de masă, titularii planului de stat vor ține seama de soluțiile optimizate . de transport pentru resursele aprovizionate și pentru produsele finite destinate desfacerii.Art. 41. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, în calitate de furnizori, sînt obligate să ia măsuri pentru întocmirea și difuzarea de cataloage care să cuprindă toate produsele ce se fabrică de unitățile subordonate, cu sortimentele, caracteristicile tehnice. dimensionale, comerciale, prețurile și, după caz, mostre, modele, pale'e de culori, care vor sta la baza relațiilor economice și contractuale atît la intern cît și cu partenerii externi.Aceste cataloage vor fi revizuite șî îmbunătățite în funcție de schimbă-
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)rile intervenite în producție, de perfecționarea unor produse sau asimilarea de produse noi,. de scoaterea din fabricație a produselor învechite și de alte modificări în caracteristicile și prețurile acestor produse.
CAPITOLUL VII

ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIRII FONDURILOR
FIXE, RESURSELOR MATE

RIALE Șl APROVIZIONĂRI! 
TEHNICO-MATERIALE

A. Atribuțiile Comitetului 
de Stat al PlanificăriiArt. 42. — Comitetul de Stat al Planificării răspunde, împreună cu titularii planului de stat, de echilibrul material al planului de stat, de asigurarea bazei tehnice și materiale necesare înfăptuirii sarcinilor și obiectivelor prevăzute, de elaborarea planului aprovizionării tehnico-materi- ale a economiei naționale.Art. 43. — Comitetul de Stat al Planificării asigură prin plan utilizarea intensivă, cu eficiență maximă, a fondurilor fixe, în care scop :a) organizează, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate- riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și Direcția Centrală de Statistică evidența fondurilor fixe, a utilizării capacităților de producție pe ansamblul economiei, elaborînd normativele generale de determinare a acestora ; analizează încărcarea principalelor capacități de producție, suprafețe productive, mașini și utilaje și asigură prin plan folosirea deplină a acestora ;b) înscrie în plan noile obiective de investiții sau dezvoltarea celor existente, ținînd seama de posibilitățile de creștere a producției pe capacitățile și în spațiile existente, de eliminare a locurilor înguste.Art. 44. — în domeniul asigurării bazei tehnico-materiale a planului, Comitetul de Stat al Planificării are următoarele atribuții principale :

a) Să echilibreze balanțele materiale care se aprobă de Consiliul de Miniștri și balanța energiei primare, precum și stabilirea soluțiilor de realizare a acestor balanțe ; să colaboreze la elaborarea normelor și normativelor de consum și de stoc ce se aprobă prin planul de stat ;b) să efectueze controale asupra modului de elaborare a balanțelor materiale de către coordonatori și să stabilească, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, soluții de echilibrare a balanțelor deficitare ;c) să elaboreze, în colaborare cu Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, studii și propuneri privind dezvoltarea bazei interne de materii prime și materiale, îmbunătățirea permanentă a calității produselor, valorificarea superioară a resurselor naturale și a rezervelor existente în economie, în concordanță cu cerințele pieței interne și tendințele conjuncturile ale pieței externe ;d) să analizeze pe parcursul executării planului, aspectele și fenomenele care privesc asigurarea materiilor prime, materialelor, utilajelor, pieselor de schimb, luînd sau propunind măsuri pentru menținerea echilibrului planului de stat și desfășurarea ritmică și eficientă a activității economice.
8. Atribuțiile Ministerului 

Aprovizionării Tehnico- 
Maîeriale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor 

FixeArt. 45. — Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe răspunde împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat de realizarea aprovizionării tehnico-materiale, conform balanțelor aprobate prin plan, aprovizionează prin rețeaua proprie de baze și depozite materiale de uz general în cantități nevagonabile și exercită în întreaga economie îndrumarea și controlul gospodăririi și valorificării judicioase a resurselor materiale și a modului de utilizare a fondurilor fixe.în acest scop :®) organizează procesul de aprovizionare tehnico-materială și intervine operativ în vederea preîntîmpi- nării întreruperilor ce pot apărea în fluxul aprovizionării, evitării imobilizărilor și redistribuirea resurselor materiale, precum și a stocurilor disponibile din economie ;b) aprovizionează prin rețeaua proprie de întreprinderi, baze, depozite, materiale de uz general în cantități nevagonabile, prospectînd nevoile beneficiarilor pentru astfel de produse ; constituie în aceste unități stocuri de intervenție pentru produse și sortimente specifice consumatorilor din fiecare zonă ;c) stabilește normele și normativele de consum și de stoc din planul de stat, colabor'ind în acest scop cu Comitetul de Stat al Planificării, ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat ; aprobă normele de consum din competența sa și efectuează controale a- supra elaborării normelor de consum și de stoc din competența ministerelor, celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centralelor și întreprinderilor ; controlează aplicarea normelor de consum și de stoc, luînd măsuri eficiente pentru respectarea acestora ;d) participă, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, la elaborarea planului de aprovizionare tehnico- materială, conform competențelor ce-i revin ;
e) coordonează activitatea de producție și circulație a ambalajelor în economie, inițiază măsuri și programe pentru realizarea unor ambalaje corespunzătoare exigențelor pieței, ridicarea calitativă a modului de prezentare și desfacere a produselor; elaboreză, cu consultarea ministerelor și altor organe centrale și locale ale administrației de stat, normative referitoare la circulația, recuperarea și utilizarea ambalajelor ;f) îndrumă și controlează dezvoltarea producției de înlocuitori și extinderea introducerii acestora în consum, în vederea economisirii materiilor prime și materialelor deficitare și a reducerii importurilor ;g) coordonează activitatea de optimizare a transporturilor materialelor de masă, colaborînd în acest scop cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și cu ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, furnizoare și beneficiare, stabilind zonele de aprovizionare a consumatorilor de la sur

sele cele mai apropiate ; stabilește sau propune măsuri cu privire la extinderea containerizării și paletizării mărfurilor în transporturi, precum și în depozitare și manipulare ;h) inițiază măsuri pentru organizarea bazelor de producție a materialelor de masă, astfel amplasate incit să asigure o circulație optimă a acestor produse între producători și consumatori ;i) rezolvă neînțelegerile precontrac- tuale în concordanță cu obiectivele și sarcinile rezultate din planul de stat, în cazurile în care ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, furnizoare și beneficiare, nu cad de acord între ele cu privire la problemele legate de definitivarea programelor și desfășurătoarelor de livrări ; pentru probleme la care ministerele interesate, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, nu sînt de acord cu decizia Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, acestea se pot adresa Consiliului de Miniștri ;j) exercită controlul asupra îndeplinirii de către întreprinderi, centrale, alte unități economice, ministere și alte organe centrale și locale ale administrației de stat, precum și de către coordonatorii de balanțe a sarcinilor ce le revin cu privire la elaborarea și echilibrarea balanțelor, încheierea și executarea contractelor economice, desfășurarea întregului proces de aprovizionare tehnico-materială ;k) exercită controlul în întreaga e- conomie asupra folosirii în condiții de siguranță a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și celorlalte fonduri fixe, exploatării, întreținerii și reparării corespunzătoare a acestora și înzestrării cu piese de schimb ; propune măsuri pentru încărcarea rațională a utilajelor și redistribuirea celor nefolosite sau slab încărcate la alte unități economice ;l) controlează modul în care centralele, întreprinderile 'și celelalte unități economice îndeplinesc obligațiile ce le revin cu privire la dotarea, menținerea în stare de funcționare, întreținerea și repararea a- paraturii de măsură, control și automatizare ;m) verifică în unitățile economice modul de organizare a pregătirii și perfecționării cadrelor calificate necesare pentru exploatarea, întreținerea și repararea corespunzătoare a utilajelor, instalațiilor și celorlalte fonduri fixe ;n) dă acordul de omologare, din p.unS*'..^® vedere al asigurării funcționării în condiții de siguranță a cazanelor de aburi și similare, recipientelor sub presiune, instalațiilor de ridicat, precum și a aparatelor consumatoare de combustibil și execută controlul tehnic al acestor instalații in vederea autorizării funcționării lor sau a interzicerii funcționării în cazul în care nu prezintă siguranță ; acordă autorizații întreprinderilor care construiesc, montează, repară, controlează și folosesc astfel de instalații, precum și pentru personalul care efectuează lucrări de sudare sau asigură funcționarea instalațiilor ;o) elaborează și prezintă propuneri privind perfecționarea continuă a sistemului și cadrului organizatoric al aprovizionării tehnico-materiale în economie : emite, potrivit legii, indicații de specialitate în domeniul său de activitate.Art. 46. — Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe ia, potrivit legii, cu consultarea ministerelor, celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat, decizii obligatorii cu privire la : sistemul de normare a consumurilor și stocurilor ; sistemul de organizare a aprovizionării tehnico-materiale și a rețelelor de baze ; utilizarea rezervelor la dispoziția sa din balanțele materiale ; stabilirea priorităților în contractare, în fixarea termenelor de livrare, în redistribuirea de stocuri ; adaptarea corespunzătoare a unor contracte încheiate, în caztil în care lipsa de resurse materiale periclitează îndeplinirea unor sarcini de importanță deosebită pentru economia națională, situații în care părțile vor pune de acord contractul cu decizia comunicată ; interzicerea aprovizionării și livrărilor precum și reducerea importurilor în cazurile în care constată posibilitatea folosirii de înlocuitori, stocuri nejustificate, utilizări neraționale, risipă și pierderi.Art. 47. — Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe aplică, prin împuterniciți! săi, potrivit legii, sancțiuni contravenționale in cazurile de abateri de la disciplina de plan de aprovizionare și contractuală, folosire nerațională a utilajelor și. instalațiilor, exploatare, întreținere sau reparare necorespunzătoare a acestora, la termenele prescrise prin normative, precum și pentru alte abateri de la prevederile prezentei legi.
C. Atribuțiile ministerelor, 
celorlalte organe centrale 
și locale ale administrației 

de statArt. 48. — In domeniul gospodăririi judicioase a fondurilor fixe, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat răspund de asigurarea cadrului organizatoric și a condițiilor materiale necesare pentru ca proiectarea, executarea și punerea în funcțiune, precum și exploatarea, întreținerea și repararea fondurilor fixe să se realizeze în condiții de eficiență economică maximă și în deplină siguranță de funcționare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor. în acest scop :a) stabilesc sarcini de plan pe centrale industriale, alte unități cu statut de centrală și celelalte organizații economice direct subordonate, astfel incit să se asigure încărcarea optimă a capacităților de producție în condițiile folosirii raționale și în deplină siguranță de exploatare a fondurilor fixe, a respectării normativelor tehnice privind întreținerea și repararea acestora, pregătirea și perfecționarea cadrelor necesare ;b) elaborează și îmbunătățesc sistematic normativele tehnice cu caracter republican și departamental, obligatorii pentru toate unitățile din economie cu profilul de activitate respectiv, privitoare la întreținerea și repararea principalelor categorii de fonduri fixe specifice ramurii a cărei activitate o coordonează, în scopul asigurării funcționării acestora la parametrii proiectați pe întreaga durată de serviciu și exercită îndrumarea și controlul permanent asupra aplicării acestor normative.Art. 49. — în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat au următoarele atribuții principale :a) asigură resursele necesare economiei la produsele pentru care unitățile în subordine sînt coordonatori de balanțe și la celelalte produse ce se fabrică de unitățile proprii, precum și. baza tehnico-materială a sarcinilor de plan ce le revin ;b) elaborează și aprobă, potrivit competențelor legale, norme și nor

mative de consum și de stoc cu fundamentare tehnico-economică ;c) organizează și îndrumă acțiunea de încheiere a contractelor economice de către unitățile în subordine și rezolvă, potrivit legii, neînțelegerile precontractuale ;d) urmăresc, iau' măsuri și raportează asupra realizării aprovizionării tehnico-materiale, balanțelor și normelor de consum și de stoc, încheierii și executării contractelor economice, realizării programelor de asimilare a produselor noi și de re- proiectare a produselor depășite ca nivel tehnic ;e) iau măsuri pentru preîntîmpina- rea imobilizărilor nejustificate în stocuri și pentru redistribuirea operativă a stocurilor disponibile, a- probă, în cazuri temeinic justificate, consumarea stocurilor de siguranță pentru centralele și întreprinderile direct subordonate, in limitele competențelor legale ;f) organizează și controlează activitatea unităților in subordine în domeniul producției și circulației ambalajelor, preambalării, paletizării și containerizării produselor.Art. 50. — Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, exercită controlul sistematic a- supra modului în care se respectă procesele tehnologice stabilite la instalații complexe și produse de importanță deosebită.Art. 51. — Ministerul Finanțelor și băncile finanțatoare colaborează cu Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, cu ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, interesate, la elaborarea și îmbunătățirea periodică a normativelor de determinare a stocurilor ; de asemenea controlează și propun măsuri privind modul în care se aplică și se respectă normele și normativele de stoc, se gospodăresc mijloacele materiale de către unitățile economice, se asigură preîntimpinarea formării stocurilor supranofmative și readucerea în circuitul economic a stocurilor disponibile.Băncile finanțatoare verifică, în cadrul lucrărilor de planificare financiară a Întreprinderilor, modul în care — la stabilirea necesarului de fonduri — au fost respectate dispozițiile legale privitoare la calcularea normelor de stoc și normativelor mijloacelor circulante.
D. AtrlbuiiiSa centralelorArt. 52. — In domeniul gospodăririi fondurilor fixe, centralele industriale și celelalte unități asimilate acestora au următoarele atribuții principale :a) asigură proiectarea, realizarea • și exploatarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor, a celorlalte fonduri fixe. în condiții de eficiență economică și deplină siguranță în procesul de producție, stabilind sarcinile de producție pe unitățile componente, astfel incit să realizeze încărcarea optimă a capacităților de producție, precum și întreținerea și repararea corespunzătoare a acestora ;b) asigură îndrumarea și controlul unităților componente în ceea ce privește respectarea strictă a tehnologiilor stabilite și aprobă, conform competențelor legale, perfecționările tehnologice la instalații de importanță deosebită ;c) elaborează și îmbunătățesc normativele. tehnice de exploatare, întreținere. și reparații a fondurilor fixe pentru care nu sînt elaborate normative cu caracter republican sau departamental ; controlează sistematic modul, de aplicare a normativelor de reparații, precum și modul în care se efectuează exploatarea și repararea principalelor instalații din dotarea unităților componente, fiind răspunzătoare de funcționarea lor în condiții de deplină sigtîranță.Art. 53. — în domeniul aprovizionării tehnico-materiale și desfacerii produselor, centralele industriale și celelalte unități asimilate acestora au următoarele atribuții principale :a) asigură pe baza activității de prospectare, prin contractele pe care le încheie, aprovizionarea ritmică cu materii prime, materiale, combustibili, energie, utilaje, piese de schimb și ambalaje necesare îndeplinirii sarcinilor de plan ce le revin, precum și portofoliul de comenzi și desfacerea continuă a producției ;b) echilibrează balanțele materiale la care sînt coordonatori și asigură realizarea acestora, prevăzînd rezerve de plan corespunzătoare ;c) elaborează și, după caz, aprobă norme de consum și de stoc din competența lor ; iau măsuri pentru respectarea, consumurilor normate, asigurînd folosirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, extinderea utilizării materialelor indigene înlocuitoare, valorificarea deșeurilor, recuperarea ambalajelor refolosi- bile ;d) dimensionează judicios stocurile, luînd măsuri pentru preîntîm- pinarea formării de stocuri supra- normative și pentru lichidarea celor deja formate ;e) asigură dezvoltarea activităților de cercetare, creație, proiectare și producere a ambalajelor și materialelor pentru ambalare, din o cadrul unităților componente ;f) rezolvă, potrivit legii, neînțeles gerile precontractuale.Centralele de desfacere îndeplinesc atribuțiile prevăzute în prezentul articol pentru centralele industriale, corespunzător sarcinilor și răspunderilor ce le revin în calitate de coordonatori de balanțe.

E. Atribuțiile 
întreprinderilor 

și celorlalte unități 
economiceArt. 54. — In domeniul gospodăririi fondurilor fixe, întreprinderile și celelalte unități economice au următoarele atribuții principale :a) asigură funcționarea continuă, încărcarea completă, întreținerea și repararea fondurilor fixe, potrivit prescripțiilor tehnice ; asigură utilitățile necesare (energie electrică, apă industrială, aer comprimat, abur etc.) la parametrii stabiliți ; răspund de ținerea corectă a evidenței capacităților de producție ;b) dotează mașinile, utilajele și instalațiile cu aparatură de măsură, control, reglare și automatizare prevăzută în documentații și ia măsurile necesare pentru menținerea a- cesteia în stare de funcționare la precizia prescrisă.. Se interzice darea în exploatare a instalațiilor și liniilor tehnologice care nu sînt dotate cu aparatură de măsură, control și automatizare prevăzută în proiecte ;c) pregătesc din timp personalul necesar pentru exploatarea, întreținerea și repararea fondurilor fixe și asigură îndrumarea tehnică corespunzătoare a proceselor de producție de către șefii de secții, șefii de instalații și maiștri, dotarea locurilor de muncă cu instrucțiuni tehnice specifice în scopul desfășurării ritmice a producției, prevenirii avariilor și accidentelor ;d) uzinele constructoare și furnizoare de utilaje, instalații și apara

tură de măsură și control au obligația de a amenaja, pentru produsele de serie, standuri în vederea verificării realizării parametrilor proiectați ; pentru utilajele unicate și instalațiile complexe și vor efectua probele prevăzute în documentațiile tehnice ;e) organele de conducere colectivă au obligația de a lua măsuri pentru respectarea regimului de lucru prevăzut de tehnologia de fabricație, a prescripțiilor tehnice în legătură cu utilizarea și întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor și pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor de revizii și reparații în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.Art. 55. — In domeniul aprovizionării tehnico-materiale și desfacerii produselor, întreprinderile și celelalte unități economice au următoarele îndatoriri principale :a) răspund de dimensionarea judicioasă a necesarului de materii prime, materiale, utilaje și alte produse, pe baza sarcinilor de producție, a normelor de consum și de stoc și urmăresc sistematic realizarea aprovizionării, luînd măsurile necesare pentru desfășurarea ritmică a acestei activități ;b) asigură încheierea contractelor economice de aprovizionare și desfacere în cadrul competențelor aprobate de centrală, răspund de realizarea și livrarea ritmică a producției, în cantitățile, sortimentele și la termenele stabilite prin contractele încheiate direct sau de către centrală ;c) aplică normele și normativele de consum și de stoc stabilite, luînd măsuri pentru reducerea continuă a consumurilor specifice, prin perfecționarea produselor, a tehnologiilor de fabricație, asimilarea de noi produse cu parametri ridicați, fără afectarea calității produselor, răspund de imobilizările în stocuri supranorma- tive și de valorificarea imediată a stocurilor disponibile ;d) răspund de gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor și ambalajelor de care dispun, introducerea de înlocuitori pentru, materialele deficitare și prelucrarea deșeurilor, luînd măsuri pentru eliminarea pierderilor și risipei, organizează activitatea de depozitare a produselor, în scopul asigurării unei conservări corespunzătoare a acestora și a evitării pierderilor ;e) organizează, în colaborare cu centralele respective, activitatea de „service" pentru produsele fabricate ; participă la expoziții, tîrguri și la organizarea reclamei produselor din profilul de activitate.
F. Alte atribuțiiArt. 56. — Organizațiile și întreprinderile de proiectare a mașinilor, utilajelor, instalațiilor, liniilor tehnologice, uzinelor și combinatelor au îndatorirea să adopte soluții constructive, optime din punct de vedere tehnico-economic, care să permită funcționarea acestora în condiții de siguranță ; să prevadă în documentațiile tehnice verificările și încercările ce trebuie efectuate în uzine și pe șantiere pentru controlul parametrilor de siguranță în funcționare și piese de rezervă importante și să acorde, la cererea beneficiarilor, asistența tehnică necesară ; să elaboreze instrucțiuni tehnice pentru exploatarea, întreținerea, revizia periodică și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, precum și pentru calificarea necesară a personalului de exploatare.Art. 57. — Furnizorul general și întreprinderile constructoare de mașini, utilaje și instalații au obligația să asigure respectarea documentațiilor de proiectare, tehnologice și de control tehnic ; să acorde la cererea beneficiarilor asistența tehnică necesară ; să urmărească în mod sistematic comportarea în exploatare a produselor livrate, organizînd activitatea de „service" ; răspund pentru pagubele generate de avariile produse din vina lor.întreprinderile prestatoare de servicii care nu realizează obligațiile ce le revin în conformitate cu contractele încheiate sau normele stabilite răspund potrivit legii.Art. 58. — întreprinderile și celelalte unități economice furnizoare de energie electrică, termică, de apă, gaze și alte utilități, din culpa cărora se produc întreruperi accidentale în alimentarea consumatorilor sau în nerespectarea parametrilor de calitate stabiliți în normativele în vigoare, potrivit gradului de siguranță prevăzut în proiect pentru categoria respectivă de consumatori, suportă pagubele produse beneficiarilor din această cauză.Art. 59. — Comisiile de recepție a obiectivelor de investiții, constituite în conformitate cu prevederile legale, au îndatorirea să verifice modul în care au fost respectate prevederile din documentațiile tehnice la execuția lucrărilor de construcții- montaj și să nu avizeze punerea in funcțiune a capacităților de producție, dacă acestea nu corespund proiectelor.Pentru neefectuarea recepției în termen și de bună calitate, comisiile de recepție răspund potrivit legii.

CAPITOLUL VIII 
DSPOZITII FINALE 
Șl TRANZITORIIArt. 60. — Consiliul de Miniștri stabilește obiectivele și prioritățile privind punerea în valoare a resurselor de materii prime și materiale ale țării, elaborează orientări în ceea ce privește consumul de combustibili, adoptă hotărîri și dispoziții concrete pentru gospodărirea rațională a materiilor prime și utilizarea deplină a fondurilor fixe și, pe baza legii planului de stat, stabilește sarcinile de plan privind aprovizionarea tehnico-materială pe ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat.Art. 61. — încălcarea obligațiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea' disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală.Consiliul de Miniștri va stabili faptele care constituie contravenții la prevederile prezentei legi și sancțiunile corespunzătoare.Art. 62. — Se recomandă unităților cooperatiste și celorlalte organizații obștești ca ținînd seama de prevederile prezentei legi, prin a- daptarea la forma lor organizatorică și specificul activității, să stabilească reglementări corespunzătoare.Art. 63. — Pentru instalațiile care Ia data publicării prezentei legi se află în stare de funcțiune dar nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta lege, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat vor prezenta Consiliului de Miniștri, în termen de 90 zile de Ia publicarea ei, propuneri de măsuri și termene pentru remedierea deficiențelor și asigurarea funcționării lor normale.Art. 64. — Dispozițiile legii de față intră în vigoare la 90 zile după publicarea ei. Pe aceeași dată se a- brogă Decretul nr. 260/1952 privind organizarea și funcționarea aprovizionării tehnico-materiale și a desfacerii produselor industriale, precum și orice alte dispoziții contrare.
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Expunerea la proiectul de lege 
privind organizarea și funcționarea 

Consiliului Legislativ 
prezentată de tovarășul Constantin StătescuDin însărcinarea Consiliului de Stat supun dezbaterii și votului Marii Adunări Naționale proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ.în ansamblul hotărîrilor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român privind îmbunătățirea activității tuturor organelor statului, măsurile privind perfecționarea activității de elaborare și cele privind întărirea legalității socialiste ocupă un loc deosebit.în ultimii ani în țara noastră, a avut și are ioc un amplu proces de perfecționare a legislației, cele mai importante domenii ale vieții noastre sociale primind noi reglementări, menite a contribui la traducerea in viață a vastului program de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste.Una dintre dominantele importante ale dinamismului societății noastre o constituie respectarea neabătută a principiului legalității socialiste în toate domeniile vieții sociale.O condiție importantă a înfăptuirii acestui principiu este îmbunătățirea însăși a activității de elaborare a legislației,.activitate ce trebuie să urmărească, pe lingă studierea aprofundată a realității sociale căreia i se dă o nouă reglementare juridică, și realizarea unei juste exprimări in textele legale, a cerințelor obiective ale acestei realități.In același timp, între multiplele reglementări pe care viața socială modernă le implică, este necesar să se asigure o corectă sistematizare și coordonare spre a se realiza efectiv un sistem coerent și, deci, eficace, al întregii legislații.în sfîrșit, și mai ales, prin activitatea de legiferare trebuie să se asigure o deplină înfăptuire a principiului supremației legii, să se asigure, cu alte cuvinte, locul primordial pe care trebuie să-1 ocupe legile adoptate de Marea Adunare Na7 țională în întregul nostru sistem legislativ.Desfășurarea acestei activități, precum și necesitatea înlăturării unor neajunsuri care au fost constatate în pregătirea proiectelor de acte normative determină propunerea de înființare a unui organ de coordonare și sistematizare legislativă, care să avizeze, înainte de adoptarea lor, proiectele de acte normative și să contribuie la îmbunătățirea acestor proiecte, in scopul realizării unui sistem legislativ armonios și accesibil.In expunerea prezentată la a- dunarea solemnă consacrată aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea. înființării Consiliului Legislativ, organ de specialitate chemat să contribuie la îmbunătățirea activității în domeniul menționat.Dînd urmare acestei necesități,
RAPORTUL COMISIEI JURIDICE 
prezentat de deputatul Traian îonașcuComisia juridică a Marii' Adunări Naționale a examinat și discutat, în cadrul mai multor ședințe, Proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ.Comisia juridică a constatat că reglementarea juridică a relațiilor sociale, domeniu de cea mai mare importanță a activității statului nostru socialist, este supusă unui proces de continuă perfecționare, care își găsește o elocventă expresie, în actuala etapă de construcție a socialismului, în reglementarea pe care o cuprinde proiectul de lege supus astăzi dezbaterilor Marii Adunări Naționale.Această reglementare reflectă preocuparea Consiliului de Stat, organul inițiator al proiectului de lege, de a da viață prețioaselor indicații cuprinse în documentele Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, de îmbunătățire, și pe această cale, a activității de elaborare, coordonare și sistematizare a legislației, pentru a corespunde cit mai bine cerințelor actuale ale societății noastre, perspectivelor ei de dezvoltare.Trebuie, însă, reținut că redactarea unor proiecte de legi, sau de decrete cu putere de lege, a ilustrat că — la unele organe centrale de resort ale administrației de stat, cărora le-a revenit sarcina de a le elabora — mai dăinuie concepția greșită că prin lege trebuie exprimat numai cadrul general al reglementării, ele

Din cuvintul participanților la dezbateriîn cuvintul său, deputatul Emi- 
Iian Nucescu a spus: Consiliul Legislativ ce urmează să ia ființă, pe baza legii care ne este supusă spre dezbatere, răspunde unei nevoi adine resimțite în domeniul activității de elaborare, coordonare și sistematizare a legislației, acest organ fiind chemat să aducă o contribuție dintre cele mai calificate la ridicarea pe o nouă treaptă, calitativ superioară, a acestei importante activități de stat. Consacrarea legislativă a raporturilor sociale, ce se creează în procesul complex de prefaceri structurale care au loc în viața social-po- litică și economică a țării, joacă un rol de seamă în realizarea obiectivelor politicii partidului și statului în toate domeniile de activitate, în opera de adîncire continuă a democrației socialiste.Cu toate rezultatele pozitive incontestabile. obținute în acest domeniu de activitate, nu este mai puțin adevărat totuși că în legislația în vigoare mai există încă anumite paralelisme, lacune, precum și unele reglementări ce sînt depășite față de stadiul actual de dezvoltare a statului nostru. A- ceasta învederează necesitatea instituirii Consiliului Legislativ, ca organ consultativ de specialitate.Din prevederile proiectului de lege rezultă că activitatea Consiliului Legislativ de avizare a proiectelor de acte normative nu se limitează la studierea lor din punct .de vedere al tehnicii legislative, ci vizează, totodată, și aspectul necesității și fun

prin proiectul de lege pe care vi-1 prezentăm se propune înființarea a- cestui consiliu, conceput ca organ consultativ de specialitate, avînd sarcina de a sprijini activitatea de pregătire, coordonare și sistematizare a legislației, în scopul înfăptuirii politicii legislative a partidului și statului.Pentru a se asigura Consiliului Legislativ cadrul necesar îndeplinirii, în bune condiții, a sarcinilor complexe ce-i revin, se propune ca el să fie înființat pe lingă Consiliul de Stat, avînd autonomie funcțională în domeniul său de activitate.în concordanță cu sarcina fundamentală ce-i va reveni, sint propuse atribuțiile pe care Consiliul Legislativ urmeaza să le îndeplinească.Una dintre aceste atribuții este a- ceea de a întocmi studii asupra concordanței reglementărilor existente cu cerințele dezvoltării vieții economice și sociale, de a examina reglementările juridice propuse de organele inițiatoare, atît sub aspectul necesității și fundamentării lor, cit și sub aspectul tehnicii legislative, de a întocmi studii și a face propuneri organelor competente cu privire la continua perfecționare a legislației, în vederea creării cadrului juridic corespunzător întăririi ordinii de drept socialist.In scopul îmbunătățirii lucrărilor de pregătire a proiectelor tuturor actelor normative, în strictă conformitate cu prevederile Constituției, se propune pentru Consiliul Legislativ atribuția de a întocmi și supune spre aprobare Consiliului de Stat metodologia generală de tehnică legislativă privind pregătirea și sistematizarea tuturor proiectelor de acte normative — legi, decrete, hotărîri ale Consiliului de Miniștri, instrucțiuni, alte asemenea acte ale organelor centrale ale administrației de stat, hotărîri și decizii ale organelor locale.Prin această metodologie urmează a se stabili principiile fundamentale de tehnică legislativă ce trebuie să fie avute în vedere în pregătirea actelor normative, spre a se asigura atit supremația legilor adoptate de Marea Adunare Națională, în sistemul nostru legislativ, cit și corecta redactare a textelor acestor acte spre a se înfăptui aplicarea lor eficientă.O altă atribuție deosebit de importantă a consiliului va fi avizarea proiectelor de legi, de decrete cu- prinzînd norme cu putere de lege și de hotărîri ale Consiliului de Miniștri cu caracter normativ ; avizul Consiliului Legislativ va avea un caracter consultativ.Răspunzînd unor necesități îndelung resimțite, se dă Consiliului Legislativ sarcina de a organiza evidența oficială a legislației și de a publica colecții și repertorii' legislative, precum și buletine periodice de 

mentele de amănunt urmînd a fi cuprinse în hotărîri ale Consiliului de Miniștri . sau în instrucțiuni ministeriale ; aceasta, deși conducerea superioară a partidului nostru a atras atenția asupra necesității ca legea să cuprindă o reglementare cit mai completă.în consecință, prin proiectul de lege în discuție, activitatea de elaborare a actelor normative se organizează astfel încît să se asigure legislației un conținut științific, stabilitatea necesară pentru a realiza securitatea vieții juridice și, totodată, dialectic, și posibilitatea de a fi adaptată la dinamismul vieții sociale, reflectîndu-i, cu promptitudine, noile cerințe. De asemenea, avîn- du-se în vedere larga sferă de acțiune a dreptului nostru socialist, se asigură coordonarea întregii activități de pregătire a actelor normative, ce se supun spre adoptare organelor supreme ale puterii și administrației de stat, cit și de examinare, în același scop, în anumite condiții, a actelor emise de ministere, pe baza și în vederea executării legii.Prin crearea Consiliului Legislativ, • organ central consultativ, de specialitate, se va organiza o mai atentă supraveghere generală a activității de elaborare a actelor normative, se va exercita un control eficient asupra fondului reglementărilor, asupra substanței reglementărilor, o susținută activitate de sistematizare a legislației, prin folosirea unor variate 
damentării lor, în raport cu cerințele dezvoltării vieții economice și sociale.In acest scop. Consiliul Legislativ va trebui să obțină de la organele de stat care întocmesc proiecte de acte normative efectuarea unor studii premergătoare, la elaborarea cărora să se folosească materiale documentare de specialitate,. destinate să fundamenteze reglementările propuse.Prin avizele sale, Consiliul Legislativ va trebui să urmărească în mod consecvent înfăptuirea tuturor măsurilor necesare în vederea înlăturării paralelismelor, a dispozițiilor legale contradictorii, precum și a celor depășite de stadiul actual de dezvoltare a statului și să vegheze ca reglementările propuse să se integreze armonios în ansamblul legislației, exami- nindu-se toate implicațiile acestora asupra normelor existente și asigu- rîndu-se totodată concordanța lor cu prevederile Constituției și cu celelalte dispoziții legale în vigoare. Reglementarea acelorași relații sociale va trebui să aibă un caracter omogen, evitîndu-se dispersarea ei în mai multe acte normative.Considerațiile succinte, pe care am avut cinstea să le înfățișez, au evidențiat, cred, în mod pregnant, necesitatea înființării acestui organ, cit și complexitatea și importanța atribuțiilor ce îi vor reveni. De aceea susțin cu convingere proiectul de lege supus dezbaterii și declar că voi vota pentru adoptarea lui. 

informare legislativă. în îndeplinirea acestei atribuții, Consiliului Legislativ îi va reveni sarcina de a introduce, în sistemul de evidență a legislației, metodele cele mai moderne de documentare și informare, la nivelul cerințelor actuale ale tehnicii în domeniul informațional.înfăptuirea atribuțiilor propuse este condiționată de organizarea și funcționarea adecvată a Consiliului Legislativ. Principiul fundamental al organizării și funcționării acestuia il va constitui munca și conducerea colectivă. Astfel, Consiliul Legislativ va fi condus de un colegiu științific, organ cu caracter deliberativ, care va asigura realizarea sarciniloi- și atribuțiilor ce revin acestui organ de stat.Consiliul Legislativ va fi organizat pe secții- de specialitate, corespunzătoare principalelor ramuri de drept. Se prevede, de asemenea, posibilitatea constituirii de grupe de. lucru, pe specialități sau probleme.Activitatea de sistematizare și perfecționare a legislației noastre și de organizare a unei evidențe complete a acesteia constituie o sarcină de o mare complexitate, care face necesară participarea efectivă la realizarea ei a tuturor organelor de stat.Ea impune o reexaminare atentă, din partea acestor organe, a tuturor reglementărilor din domeniul lor, pentru a stabili care dintre aceste acte mai sînt efectiv în vigoare, și care dintre acestea și-au încetat a- plicația ori sînt depășite de noile cerințe ale societății.în vederea realizării acestui obiectiv, prin dispozițiile finale ale proiectului de lege se prevăd sarcini pentru Consiliul de Miniștri, ministere și alte organe centrale, precum și pentru Consiliul Legislativ, privind reexaminarea întregii legislații în vigoare, înlocuirea reglementărilor . depășite, înlăturarea paralelismelor de reglementare și concentrarea în reglementări unitare a dispozițiilor cuprinse în acte normative rămase parțial în vigoare, ori cuprinse în acte normative deosebite, dar care se referă la aceeași activitate.Consiliul Legislativ urmează a fi împuternicit să examineze modul în care ministerele și celelalte organe centrale de stat își îndeplinesc sarcinile stabilite prin prezenta lege, revenindu-i sarcina de a face propunerile necesare Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri.Avem convingerea că adoptarea de către dumneavoastră a proiectului da lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ va contribui la îmbunătățirea activității de legiferare din țara noastră și,-piift aceasta, la întărirea "principiului legalității 'socialiste în toate domeniile vieții noastre sociale.

căi, mijloace, instrumente și construcții tehnice, în scopul perfecționării reglementării juridice și asigurării eficienței acesteia, strictei respectări a legalității, asigurării unității sistemului legislativ, a unui grad mai mare de simplitate și claritate a reglementărilor juridice, în scopul evitării oricăror paralelisme, nepotriviri, neconcordanțe sau contradicții în reglementare, al asigurării principiului, mai general, al coeziunii, armoniei și unității reglementării legislative.Se va asigura, totodată, un studiu competent și aprofundat al condițiilor social-economice care determină reglementarea, al modalităților de satisfacere a lor în dreptul comparat, cit și al implicațiilor în raport cu restul legislației, ca și a efectelor pe care reglementarea le-ar putea avea în diversele domenii de activitate.Tuturor acestor cerințe, a căror satisfacere este destinată să asigure perfecționarea, în continuare, a activității normative a statului nostru — le răspunde reglementarea, supusă astăzi dezbaterii Marii Adunări Naționale. în lumina acestor considera- țiuni, desprinse îndeosebi din bogata sa activitate de analiză și avizare a proiectelor de legi și de decrete cu putere de lege, Comisia juridică a Marii Adunări Naționale, în unanimitate, apreciază favorabil proiectul de lege cu care sîntem sesizați și vă roagă să-I adoptați în forma în care vă este înfățișat.
Luînd cuvintul, deputatul Emil 

BobU a SPUS : Proiectul de lege pentru organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, supus dezbaterii actualei sesiuni a forului suprem al puterii de stot, demonstrează preocuparea permanentă pentru perfecționarea întregii noastre legislații și se încadrează armonios în amplul proces înnoitor care a cuprins în ultimii ani viața economică și socială a țării, în care se manifestă atît de strălucit rolul Partidului Comunist Român, ca forță conducătoare a societății.Ca și în țntreaga activitate politică, economică și socială, unde.se resimt puternic inițiativa, aportul și clarviziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, constatăm aceeași grijă deosebită pentru reglementarea clară a tuturor compartimentelor de activitate, prin perfecționarea legislației, a ordinii de drept' și sporirea răspunderii în aplicarea și respectarea legii, care, după cum știm, reprezintă expresia voinței clasei muncitoare, a întregului popor, în acest context, consider că proiectul de lege pe care îl dezbatem constituie un act politic și juridic de o mare importanță care răspunde unei necesități pe deplin resimțite.în încheiere, vorbitorul a propus ca în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Legislativ să introducă ca o practică consultarea sistematică a comitetelor executive ale consiliilor populare județene asupra aspectelor principale legate de aplicarea legilor, de oportunitatea reglementării unor noi relații sociale,

unde.se
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LEGEA r
cinema

pentru organizarea Ia data de 22 octombrie a.c. în cooperativele agricole

și funcționarea
Consiliului Legislativ
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
ÎNFIINȚAREA Șl ATRIBU

ȚIILE CONSILIULUI 
LEGISLATIVArt. 1. — Se înființează Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate pe lingă Consiliul de Stat, avînd sarcina de a sprijini organele de stat în activitatea de pregătire, coordonare și sistematizare a legislației, în scopul înfăptuirii politicii legislative a partidului și statului.Art. 2. — Consiliul Legislativ are următoarele atribuții principale :

a) întocmește studii asupra concordanței reglementărilor juridice existente cu cerințele dezvoltării vieții economice și sociale ; examinează proiectele de reglementări juridice propuse de organele inițiatoare, sub aspectul necesității și fundamentării lor, precum și sub aspectul tehnicii legislative ; întocmește studii și face propuneri organelor competente cu privire la continua perfecționare a legislației, în vederea creării cadrului juridic corespunzător întăririi ordinii de drept socialiste ;
b) întocmește și supune spre aprobare Consiliului de Stat metodologia generală de tehnică legislativă privind pregătirea și sistematizarea tuturor proiectelor de acte normative — legi, decrete, hotărîri ale Consiliului de Miniștri, instrucțiuni, alte asemenea acte ale organelor centrale ale administrației de stat, hotărîri și decizii ale organelor locale de stat ;
c) avizează proiectele de legi, de decrete cuprinzînd norme cu putere de lege și de hotărîri ale Consiliului de Miniștri cu caracter normativ ;
d) organizează evidența oficială a legislației, semnalînd organelor competente eventualele neconcordanțe în actele normative ce-i sînt comunicate spre evidență ;
e) publică colecții și repertorii legislative, precum și buletine de infor- mare-legi-slativă.Art. 3. — Proiectele de acte normative prevăzute la articolul 2 litera c se trimit obligatoriu Consiliului Legislativ, spre consultare prealabilă.Avizul Consiliului Legislativ are caracter consultativ.Celelalte acte normative, adoptate sau emise de organele centrale de stat, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, se comunică din oficiu Consiliului Legislativ, spre evidentă.Art. 4. -T- Consiliul Legislativ își îndeplinește atribuțiile ce-i revin, atît prin personalul propriu de specialitate, cît și cu consultarea largă, dună caz, a altor specialiști din diferitele ramuri ale economiei, ale cercetării științifice, ale tehnicii ori din domeniul social-cultural.

CAPITOLUL II
ORGANIZARE

Șl FUNCȚIONAREArt. 5. — Consiliul Legislativ este condus de un colegiu științific, organ deliberativ, alcătuit din președintele Consiliului, șefii de secție, precum și din cite un consilier permanent din partea fiecărei secții.Președintele Consiliului Legislativ este președinte al colegiului științific.Numirea în colegiu a consilierilor permanenți se face de Consiliul de Stat, la propunerea președintelui Consiliului Legislativ.Colegiul științific răspunde în fața < Consiliului de Stat, căruia îi prezintă dări de seamă cu privire la activitatea Consiliului Legislativ ; fiecare membru al colegiului răspunde în fața colegiului și a președintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredințate.Art. 6. — Președintele Consiliului Legislativ este numit de Consiliul de Stat.Art. 7. — Președintele, împreună cu șefii de secție, rezolvă problemele curente ale activității Consiliului Legislativ și stabilește măsurile nece- ' sare pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor colegiului.Președintele reprezintă Consiliul Legislativ în raporturile cu celelalte organe și organizații.în lipsa președintelui, atribuțiile sale se îndeplinesc de unul dintre șefii de secție, desemnat de președinte.Art. 8. — Consiliul Legislativ este organizat pe secții de specialitate, alcătuite fiecare din consilieri permanenți, consilieri temporari, ex- perți, precum și din consultanți de specialitate.Secțiile de specialitate sînt conduse de cite un șef de secție, desemnat dintre consilierii permanenți.Art. 9. — Șefii de secție, consilierii permanenți, experții, precum și consultanții de specialitate sînt numiți, pe baza hotărîrii colegiului, de președintele Consiliului Legislativ.Desemnarea consilierilor tempo

rari se face în condițiile alineatului precedent, cu acordul conducătorului instituției sau organizației în care a- ceștia sînt încadrați.Personalul tehnic-administrativ este numit de președintele Consiliului Legislativ.Art. 10. — Structr-a organizatorică 
a Consiliului Legislativ este următoarea :a) Secția I, pentru dreptul constituțional, dreptul administrativ, dreptul penal și procesual penal, precum și pentru dreptul internațional public ;b) Secția a Il-a, pentru dreptul civil, legislația economică, dreptul procesual civil, dreptul familiei, ■ precum și pentru dreptul internațional privat ;c) Secția a IlI-a, pentru dreptul financiar, dreptul muncii, dreptul cooperatist și legislația funciară ;d) Direcția de documentare și informare legislativă ;e) Direcția secretariat-administra- tivă.în funcție de necesități, la propunerea șefilor de secție, președintele Consiliului Legislativ poate constitui grupe de lucru, pe specialități sau pe probleme, formate din personalul de specialitate al Consiliului, precum și din specialiști din alte domenii de activitate.Art. 11. — Colegiul științific al Consiliului Legislativ asigură îndeplinirea tuturor atribuțiilor prevăzute în prezenta lege și adoptă lucrările efectuate în exercitarea acestora. El lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul total de membri și hotărăște cu majoritatea membrilor ce-1 compun.La ședințele colegiului științific în care se dezbat avizele la proiectele de acte normative vor fi invitați și reprezentanți ai organelor inițiatoare.La ședințele de colegiu în care se dezbat proiectele de coduri, precum și studiile și propunerile de interes general privind sistematizarea și perfecționarea legislației, vor putea fi invitați -ministrul justiției, președintele Tribunalului Suprem și Procurorul general al Republicii Socialiste România.Art. 12. — Lucrările pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 2 lit. a—c se efectuează și se dezbat în secții sau în grupele de lucru constituite în conformitate cu art. 10 alineat final.Lucrările interesînd activitatea mai multor secții sau grupe de lucru se dezbat în ședință comună.Pe baza concluziilor rezultate din dezbateri se întocmește raportul definitiv al secției sau, după caz, al grupei de lucru, care se supune, spre aprobare, colegiului științific al Consiliului Legislativ.în procesul-verbal al ședinței colegiului, secției sau grupei de lucru se va face mențiune despre opiniile separate care au fost exprimate.

CAPITOLUL III
AVIZAREA

DE CĂTRE CONSILIUL 
LEGISLATIV A PROIECTELOR

DE ACTE NORMATIVEArt. 13. — Avizul Consiliului Legislativ la proiectele de acte normative se va cere după ce aceste proiecte au fost avizate de toate organele interesate și au fost definitivate pe baza acestor avize.Pentru proiectele de legi sau decrete cuprinzînd norme cu putere de lege, propuse a fi inițiate de Consiliul de Stat sau de Consiliul de Miniștri, avizul Consiliului Legislativ va fi cerut prin secretarul Consiliului de Stat sau, după caz, prin secretarul general al Consiliului de Miniștri, înainte ca aceste proiecte să fie supuse aprobării organelor inițiatoare.în cazul în care inițiativa legislativă se exercită de o comisie permanentă a Marii Adunări Naționale ori de un grup de deputați ai acesteia, întrunind numărul prevăzut de regulamentul ei de funcționare, avizul va fi cerut prin Biroul Marii Adunări Naționale.Pentru proiectele de hotărîri ale Consiliului de Miniștri cu caracter normativ, avizul Consiliului Legislativ va fi cerut prin secretarul general al Consiliului de Miniștri.Art. 14. — Proiectul de act normativ trimis spre avizare va fi însoțit de expunerea de motive, cuprinzînd justificarea reglementării propuse, de studiile sau lucrările documentare care au stat la baza acestuia, precum și de avizele tuturor organelor interesate.Consiliul Legislativ verifică dacă au fost obținute toate avizele necesare și, în caz contrar, cere organului de stat care a inițiat proiectul să obțină de îndată pe cele care lipsesc. De asemenea, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Consiliul Legislativ va putea cere organului inițiator completarea documentației cu datele și informațiile necesare.Art. 15. — Proiectele de legi, de decrete cuprinzînd norme cu putere de lege, precum și proiectele de hotărîri ale Consiliului de Miniștri cu

caracter normativ vor fi supuse, spre adoptare, organelor competente, totdeauna însoțite de avizul Consiliului Legislativ.Art. 16. — în cazul cînd, după a- vizarea de către Consiliul Legislativ a unui proiect de act normativ, dar înainte de adoptarea acestuia, se aduc modificări textelor inițiale, prin care se schimbă fondul reglementării ori soluțiile preconizate, sau se schimbă substanțial structura proiectului, se va cere, în mod obligatoriu, Consiliului Legislativ, un nou aviz privind toate aceste modificări.Pentru modificările din categoria celor menționate în alineatul precedent, care se propun în cursul dezbaterilor Marii Adunări Naționale, Consiliul Legislativ va întocmi și transmite avizul de urgență, în termenul stabilit de Marea Adunare Națională.
CAPITOLUL IV

PERSONALUL CONSILIULUI 
LEGISLATIVArt. 17. — Poate fi consilier permanent persoana care :a) este cetățean român ;b) este absolvent cu diplomă al unei facultăți de drept ;c) are 14 ani vechime în munca juridică și a desfășurat o valoroasă activitate în domeniul cercetării științifice sau al aplicării dreptului.Art. 18. — Poate fi consilier temporar persoana, avînd cetățenia română, a cărei colaborare, datorită specialității sale, este apreciată ca utilă pentru efectuarea unei anumite lucrări de către Consiliul Legislativ.Art. 19. — Poate fi expert sau consultant de specialitate gradul 1 și II persoana care, îndeplinind condiția prevăzută la art. 17 lit. a, are studii superioare, a desfășurat o valoroasă activitate de specialitate și are o vechime de 14, 10 și respectiv 8 ani în această activitate. în cazul experților și consultanților specialiști în domeniile economiei și, tehnicii, cel puțin 1/3 din această vechime trebuie să fi fost efectuată în unități direct productive.Art. 20. — Numărul de posturi, nomenclatorul funcțiilor și salariile tarifare ale personalului Consiliului Legislativ se aprobă de către Consiliul de Stat.

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII TRANZITORII 

Șl FINALEArt. 21. — în scopul organizării evidenței oficiale a legislației, Consiliul de Miniștri, ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat vor comunica Consiliului Legislativ actele normative pe care le-au emis înainte de adoptarea prezentei legi și care sînt in vigoare.Art. 22. — în vederea sistematizării, perfecționării și simplificării legislației în vigoare la data publicării prezentei legi, Consiliul Legislativ va întocmi și înainta Consiliului de Miniștri proiectul de îndrumări privind modul în care ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat vor proceda la reexaminarea legislației în vigoare în ramurile sau în domeniile lor de activitate.Consiliul de Miniștri va dispune ca ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat să ia măsurile necesare pentru :a) înlocuirea, modificarea sau a- brogarea expresă a acelor acte normative sau a prevederilor acestora care sînt în neconcordanță cu dispozițiile legii sau depășite de actualul stadiu de dezvoltare a relațiilor sociale ;b) înlăturarea eventualelor paralelisme sau necorelări constatate în legislație și concentrarea în reglementări unitare a dispozițiilor cuprinse în actele normative rămase parțial în vigoare ori care sînt cuprinse în reglementări legale deosebite, dar care se referă la aceeași activitate ;c) adoptarea de reglementări noi, necesare în unele sectoare de activitate.Art. 23. — Consiliul Legislativ va examina modul în care ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat < își îndeplinesc sarcinile prevăzute în prezentul capitol și va face propunerile, corespunzătoare, pe care le va înainta Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri.Art. 24. — Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. 1 și 2, pină la constituirea colegiului științific al Consiliului Legislativ, numirea șefilor de secție, a consilierilor permanenți și temporari, a experților, precum și a consultanților de specialitate se face de președintele Consiliului Legislativ.Art. 25. — Prevederile capitolului III din prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1972.
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Dintre numeroasele lucrări de sezon, o pondere mare are recoltarea porumbului, datorită suprafețelor întinse și volumului de muncă necesară atît la cules, cît și pentru transportul și depozitarea fără pierderi a știuleților și cocenilor. Pină în ziua de 22 octombrie a.c. culesul porumbului s-a efectuat în propor

ție de 79 la sută în cooperativele agricole și 73 la sută în I.A.S. în prezent este necesar ca, paralel cu grăbirea culesului, să se ia măsuri pentru urgentarea transportului știuleților și cocenilor, depozitarea corespunzătoare a întregii producții pentru a evita orice pierderi. Organele agricole și conducerile uni

tăților trebuie să mobilizeze mai activ forța de muncă, mijloacele mecanice și de transport, pentru a se lucra cu toată capacitatea, pe întreaga durată a zilei-lumină, îndeosebi acolo unde mai sînt de recoltat suprafețe mari de porumb și alte culturi, tîrzii.

© Povestirile Iui Hoffman: VIC
TORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30;
20,15.
© Moto drama : CENTRAL — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 13,15; 20,30.
© Desene animate pentru copii : 
— DOINA — 9—12.
© Lampa lui Aladin : DOINA — 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Floarea de cactus : SCALA — 
9; 11,15; 13.30; 16,15; 18,45; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
© N-am cîntat niciodată pentru 
tata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Așteptarea : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
© Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
21, FESTIVAL — 9; 11,15;
16; 18,30: 21.
© Romanticii : BUCEGI —
18; 20,15.
© Asediul : MUNCA — 16;
© Steaua de tinichea : 
REȘTI . ................. .

15,45;

Jurămîntul ostășesc 

fată de tara
3 iIeri, într-o atmosferă sărbătorească, elevii anului întîi ai școlilor militare de ofițeri activi și de rezervă și ai școlilor de maiștri militari și subofițeri ai M.F.A. și M.A.I. au depus jurămîntul față de patrie, popor și partid — act cu ample semnificații în viața celor ce slujesc patria sub drapel.Ziua în care a avut loc acest le- gămînt solemn a fost trăită de viitoarele cadre ale forțelor noastre armate ca o sărbătoare a datoriei ; ea a constituit o vibrantă manifestare a patriotismului socialist, a devotamentului neclintit față de patrie, popor și partid, a voinței a- cestora ca, împreună cu toți militarii armatei noastre populare, să apere cu fermitate cuceririle revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea României socialiste. Cu emoție adîncă și legitimă mîndrie, elevii au rostit cuvintele de neuitat ale jurămîn- tului, exprimîndu-și hotărîrea lor fermă de a munci cu neobosită energie pentru a deveni cadre de nădejde ale forțelor noastre armate, în măsură să conducă cu măiestrie și pricepere procesul formării contingentelor ca luptători desăvîr- șiți, gata oricînd să îndeplinească fără șovăire ordinul patriei, misiunile încredințate de partid, de Comandantul Suprem al armatei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★Moment solemn Ia Școala militară de ofițeri activi tancuri și auto „Mihai Viteazul“ : elevii anului I depun jurămîntul de credință. Faldurile tricolore ale’ drapelului strălucesc în bătaia soarelui de octombrie. Cu fețele îmbujorate, cu emoția firească în glas, ei rostesc cuvintele înaltului legămînt ostășesc :„Jur să fiu luptător dîrz, cinstit, curajos, disciplinat și vigilent...".Ochii forezistului D. Constantin, venit în școală de pe marele șantier hidroenergetic de la Porțile

de Fier, strălucesc de bucurie. Pentru el, la fel ca și pentru C. Gă- nescu, I. Bădărău, A. Nicoară și ceilalți colegi ai lor, dimineața a- ceasta va rămîne de neuitat. Este dimineața începutului unui urcuș greu, la capătul căruia se află un țel, acela de a deveni ofițer, apărător destoinic și neînfricat al patriei; instructor și educator al tinerilor ostași.„...Jur să fiu devotat poporului muncitor, patriei mele și conducerii de stat a Republicii Socialiste România".Elevii școlilor militare depun jurămîntul în ajunul zilei cînd întregul popor va sărbători a 27-a aniversare a Zilei armatei sale. Planurile de viitor se împletesc cu sentimentele de pioasă recunoștință pentru ostașii români care, în urmă cu 27 de ani, luptînd cu arma în mină, umăr la umăr cu ostașii sovietici, au izgonit de pe întreg teritoriul patriei pe cotropitorii fasciști. Tradițiile eroice făurite de contingentele înaintașe încălzesc inimile ostașilor de astăzi, îi oțfelesc în hotărîrea lor de a-și respecta cuvîntul dat patriei :„Jur să fiu gata oricînd să lupt pentru apărarea patriei mele — Republica Socialistă România".La solemnitate asistă pionieri, cu brațele pline de flori. Din mîinile lor delicate florile trec în cele puternice ale ostașilor, alături de arme...
★In fața stindardului tricolor, simbol al onoarei și gloriei românești, cei mai tineri elevi ai școlilor militare, optînd pentru cariera de cadre ale armatei populare, carieră a înaltelor răspunderi, s-au angajat, prin slovele de foc ale jurămîntu- lui, să învețe cu sîrg pentru a se forma ca buni instructori și educatori ai contingentelor ostășești de mîine, ca apărători neînfricați ai patriei socialiste.

Maior Cristian LEON
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PROGRAMUL I ,
8,30 Deschiderea emisiunii. Sport 

și sănătate. 9,00 Matineu duminical i 
pentru copii o Reportaj filmat de 
la Secțiunea de pionieri a celei 1 
de-a Il-a Conferințe Naționale a 
Organizației Pionierilor © „Cîntec ' 
și joc pionieresc** — spectacol rea
lizat cu concursul Consiliului ju
dețean Suceava al Organizației 
Pionierilor q Film serial „Sebas
tian și secretul epavei** (V). Epi
sodul „S.O.S. în Groenlanda**. 10,00 
Viața satului. 11,15 Toamna muzi- , 
cală clujeană. Intrat în tradiție, 
festivalul Clujului este dedicat la 
această ediție aniversării a 90 de 
ani de la nașterea lui George 
Enescu. 12,00 De strajă patriei. 
Emisiune festivă consacrată Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România. 12,30 Emisiu
ne în limba maghiară. Postmeri
dian. 14,00 Sport © Fotbal : 
Steaua — Rapid (Divizia A). 
Transmisiune directă de la sta
dionul „23 August**. In pauză : Ca
leidoscop fotbalistic în imagini, de 
Cristian Țopescu. 15,45 Caleidoscop 
sportiv. Hipism — cursă interna
țională de galop la Paris pehtru 
„Premiul Arcul de Triumf** ; Ci
clism acrobatic și ciclobal. 16,30 
Magazin. 18,05 Film serial pentru 
tineret : „Planeta giganților**. 18,55 
Vetre folclorice. Ținutul Pădure- 
nilor. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 Reportajul 
săptămînii : „120 de oaspeți** —
emisiune de Ion Dumitrașcu. 20,25 , 
Avanpremiera. 20,30 Film artistic ; 
„Sechestratul din Altona** — după- 
Jean-Paul Sartre. Regia : Vittorio 
de Sica. 22,30 Varietăți pe pelicu
lă. 22,50 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

PROGRAMUL II
20,00 Reîntîlnire cu personaje 

îndrăgite din povestirile populare. 
20,30 Bucureștiul necunoscut. „Sub 
cota zero** vă prezentăm orașul 
subteran, pe care îl simțim în tot 
momentul, pentru că lui îi dato
răm apa, lumina, energia... 20,50 
Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu**. In 
program Simfonia a IlI-a de Ro
bert Schumann. Dirijor Carlo 
Zecchi. 21,30 Buletin de știri. 21.35 
Intermezzo muzical cu pianistul 
Edmond Deda și solista Norina 
Alexiu. 21,50 Săptămîna culturală 
bucureșteană. 22,10 Film serial 
„Contesa Cosei** (III) — ultimul 
episod.
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BUCU- 

“"TI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
© Șansa : LIRA — 15,30; 18; 20,15. 
© Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16.30; 20.
© Aeroportul : AURORA — 9;
12,15; 16,15; 19,30. TOMIS — 9,30; 
12,30; 16; 19,30.
© Frații : RAHOVA
20.30.
© Program de filme de animație 
din R.D.G. — 10; 12, Don Quijotte
— 14,15; 16,30; 18,45, Puștile — 21: 
CINEMATECA (sala Union).
© Cromwell : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19, FLOREASCA — 15,30; 19. 
© Tabla viselor : UNIREA — 16; 
18, 20.
© Parada circului : TIMPURI 
NOI — 9,30—20,15 în continuare, 
GRIVIȚA — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 
18.15; 20,30.
© După vulpe : VOLGA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
© Timpul berzelor : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
© Tick, Tick, Tick î VIITORUL
— 16; 18; 20.
© Boxerul : COSMOS 
18; 20,15.
© Start la moștenire : GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
ARTA — 15,30; 18; 20.15.
© Brigada Diverse în alertă: MO
ȘILOR — 15; 16,45; 18,45; 20,45.
o Simon Bolivar : VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
© Săptămîna nebunilor : LUMI
NA — 9,30—16 în continuare, 18,15; 
20,30.
© Greșeala fatală : PACEA — 
15,45; 18; 20.
© Cermen : CRÎNGAȘI — 16; 18; 
20.
© Hello Dolly : GIULEȘTI —
15.30; 19, MIORIȚA — 9; 12,15;
15,45; 19,15.
© Articolul 420; FLACĂRA — 9; 
12,15; 15,30; 19.

15,30; 18;

15,30;

teatre
o A.R.I.A. (la sala Operei Ro
mâne) : Ansamblul de balet 
China Concertul pentru pian și 
orchestră „Fluviul Galben** și 
Baletul „Fata cu părul cărunt**
— 19.
o Filarmonica de Stat „George 
Enescu** (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic pentru elevii li
ceelor din Capitală — 11; (sala 
Studio) : Recital de pian Lavinia 
Tomulescu Coman — 20.
o Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 10,30; Se mărită fetele — 
19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale** (sala Studio) : Părinții teri
bili — 20.
© Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 10,30; Nicnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
D-ale carnavalului — 10; Iubire 
pentru iubire — 15; Play Strind
berg — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : „Omul care..." — 19,30. 
O Teatrul Giulești . Secunda 58 — 
10 și 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă** : feinci 
săptămîm în balcon — 10, N-a fost 
în zadar — 18.
o Teatrul evreiesc de stat : Vră
jitoarea — 11; Două nunți și un 
divorț — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : Sonatul Lunii
— 11; Vox Boema — 19,30.
® Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** : Siciliana — 10 și 
19,30.
© Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 11, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 11.
• Ansamblul „Rapsodia Româ
nă** : Legendă și dor. Spectacol de 
cîntece și jocuri populare româ
nești — 19,30.
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(Urmare din pag. I)

Textul legii privind producerea, folosirea și controlul calității 

semințelor și materialului săditor pentru producția agricolă vegetală, 

adoptat de actuala sesiune a Marii Adunări Naționale, va fi publicat 

în numărul de mîine al ziarului nostru.

creșterea avuției naționale și, pe a- ceastă bază, ridicarea standardului de viață al poporului, apropierea cu pași repezi a României de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Politica de acumulare înfăptuită consecvent de partidul nostru este o politică de amplă perspectivă, de înaltă responsabilitate pentru destinele națiunii noastre.Cu deosebire se cuvine remarcat că, prin prevederile sale, planul cincinal asigură aplicarea in continuare a politicii partidului de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, acționindu-se și mai intens în vederea lichidării decalajelor moștenite din trecut in acest domeniu. Suflul înnoitor al industriei va pătrunde puternic in noi zone și localități din județele mai puțin dezvoltate, ceea ce va determina multiple consecințe pozitive, binefăcătoare, pe plan economic și social, consolidînd fundamentul economic al egalității sociale depline a tuturor celor ce muncesc în țara noastră.în cadrul prevederilor planului cincinal, o atenție deosebită se acordă dezvoltării cercetării științifice. în a- ceastă privință, sarcini de importanță majoră revin cercetării în domeniul științelor tehnice, în sectoarele hotă- ritoare pentru economie, astfel incit să se asigure creșterea aportului științei și concepției proprii la rezolvarea unor probleme complexe, de însemnătate națională, cum sînt lărgirea bazei de materii prime, crearea de noi tehnologii și produse, îmbunătățirea parametrilor tehnico-econo- mici ai producției, perfecționarea organizării producției și a muncii.Ampla dezvoltare pe care o va cunoaște economia națională în actualul cincinal este subordonată, în ultima instanță, acelei rațiuni supreme, acelui țel fundamental al întregii politici a partidului pe care-1 constituie ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului. Planul cincinal reflectă, prin numeroase cifre, obiectivele de seamă stabilite în acest domeniu. Prin valoarea sa sintetică, una dintre ele se detașează : în cursul cincinalului, veniturile totale reale ale populației urmează să sporească cu 40—46 la sulă, pe baza creșterii veniturilor din salarii, a veniturilor

reale ale țărănimii provenite din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile personale, precum și a majorării pensiilor de asigurări sociale, a alocației pentru copii și a altor acțiuni social- culturale. Ca rezultat al majorării salariilor tuturor categoriilor de sala- riați, începînd cu cele mici, ca și al sporirii cu un milion a numărului de salariați, veniturile totale din salarii vor spori cu peste 50 Ia sută. Progresele în ridicarea nivelului de trai își găsesc ilustrare, totodată, în creșterea

joase, dimensionarea mai judicioasă a importurilor, astfel incit să se asigure echilibrarea balanței de plăți — intr-un cuvînt, să se transforme comerțul exterior intr-un factor mai activ de creștere a venitului național, în concordanță cu politica generală pe plan extern a țării noastre, se vor dezvolta în primul rînd colaborarea și cooperarea economică cu toate țările socialiste, care dețin ponderea principală în comerțul exterior al României ; de asemenea, se vor extinde relațiile economice cu celelalte

volumului desfacerilor de mărfuri cu 40—47 la sulă, lărgirea și diversificarea serviciilor, construirea din fondurile și cu sprijinul statului a 522 000 apartamente, fondurile sporite destinate dezvoltării bazei materiale a invățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii, artei, lucrărilor edilitar-gos- podărești. în mod practic, rezultă că în actualul cincinal se repartizează, pentru acțiuni legate nemijlocit de ridicarea nivelului de trai, resurse reprezentînd 71—73 la sută din venitul național.Planul cincinal reflectă preocuparea constantă a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea relațiilor economice externe ale țării, pentru participarea in tot mai mare măsură a României la circuitul mondial de valori materiale Ca urmare a potențialului economic sporit, a progreselor României socialiste, se prevede ca volumul total al schimburilor de mărfuri cu străinătatea să crească cu 61—72 la sută față de cincinalul anterior. Este un obiectiv important, de care sînt totodată organic legate asemenea sarcini ca creșterea eficienței economice a exporturilor, imbunătățirea structurii acestora, valorificarea mărfurilor exportate la prețuri cît mai avanta-

țări ale lumii, indiferent de orîndui- rea lor socială, pe baza principiilor coexistenței pașnice și colaborării internaționale.Condițiile producției moderne, promovarea largă a progresului tehnic și introducerea metodelor de organizare superioară a producției, cerințele ridicării calitative a muncii în toate domeniile de activitate impun, ca o necesitate imperioasă, o activitate susținută pentru pregătirea și calificarea cadrelor, pentru completarea și reînnoirea cunoștințelor profesionale ale tuturor oamenilor muncii. Tocmai de aceea, concomitent cu atenția acordată problemelor de educație politică și de ridicare a conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor, un ansamblu de măsuri — incluzînd atît prevederi din cadrul planului cincinal, din legea privind încadrarea și promovarea în muncă a cadrelor din unitățile socialiste de stat, orientările date școlii de a se lega mai strîns, organic de cerințele producției — urmărește să asigure pregătirea cadrelor în raport cu nevoile societății, ridicarea continuă a gradului de calificare a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, utilizarea superioară a potențialului uman al

țării. Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă că îndeplinirea sarcinilor în aceste domenii constituie una din condițiile esențiale ale înfăptuirii cu succes a obiectivelor mari și complexe ale actualului plan cincinal.Dezbătîndu-se și adoptîndu-se de către forul suprem al țării înspre sfirșitul anului 1971, este îmbucurător să constatăm că o bună parte din obiectivele prevăzute pentru a- cest prim an al cincinalului au și devenit realitate. Faptul că principalele prevederi pentru primele trei trimestre ale planului pe acest an au fost nu numai îndeplinite, ci și depășite, în industrie și în alte ramuri de activitate, reflectă încrederea deplină a oamenilor muncii în politica partidului, stă mărturie realismului prevederilor actualului cincinal, demonstrează forța și capacitatea creatoare a întregului nostru popor de a le îndeplini cu succes. Există condiții certe pentru o activitate economică continuu ascendentă, tot mai rodnică, mai eficientă. Măsurile de perfecționare a conducerii și organizării economiei aplicate consecvent de partid, cadrul nou legislativ creat, procesul de adîncire a democrației socialiste, participarea tot mai largă, nemijlocită a oamenilor muncii la conducerea activității unităților în care lucrează au declanșat noi izvoare de forță și inițiativă în rîn- durile colectivelor, stimulînd creșterea spiritului de responsabilitate, soluționarea operativă și în conformitate cu interesele generale ale societății a problemelor pe care le ridică îndeplinirea întocmai a sarcinilor planului cincinal.Cu conștiința de a se ști făuritorii tuturor realizărilor prezente și vii-, toare, însuflețiți de perspectivele mărețe ce le deschide actualul plan cincinal, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii își vor consacra fără preget întreaga energie și capacitate creatoare pentru transpunerea lui în viață, asigurînd parcurgerea unei etape importante în înfăptuirea o- biectivului fundamental trasat de Congresul al X-lea al partidului — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
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onferința națională a Organizației pionierilor
La Palatul Marii Adunări Naționale au fost reluate, sîmbătă, în ședință plenară, lucrările celei de-a doua Conferințe naționale a Organizației pionierilor.La lucrări iau parte tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mircea Malița, ministrul în- vățămintului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid, de stat și ai U.T.C., muncitori din mari întreprinderi, oameni de știință, artă și cultură.Președintele Consiliului național al Organizației pionierilor, Virgiliu Ra- dulian, a prezentat Raportul Consiliului național al Organizației pionierilor privind activitatea desfășurată în perioada noiembrie 1963 — octombrie 1971.Participanții au ascultat, apoi, o informare asupra lucrărilor Secțiunii pentru pionieri, care a avut loc în aceste zile ; într-o atmosferă de puternică însuflețire, s-a dat citire mesajului adresat conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de delegații la conferința acestei secțiuni.în continuare, Silvestru Patița, vicepreședinte al Consiliului național al Organizației pionierilor, a expus raportul privind îmbunătățirile ce se propun a fi aduse Statutului unităților și detașamentelor de pionieri și Regulamentului consiliilor Organizației pionierilor din Republica Socialistă România.Au început, apoi, discuțiile, la care au participat numeroși delegați și invitați.în cuvîntul lor. Vasile Cosma, director al școlii generale din Șieu- Cristur, județul Bistrița-Năsăud, Maria Ciobăcel, președintele Consiliului județean Argeș al Organizației pio

nierilor, Otto Hints, de la Casa pionierilor din Tîrgu-Mureș, Aurelia Iuga, comandant de unitate la Liceul pedagogic din Buzău, au subliniat rolul instituțiilor de învățămînt în formarea multilaterală a tineretului, sprijinul pe care acestea trebuie să-1 acorde organizațiilor de pionieri.■ Mișcarea pionierească, a relevat printre altele ministrul învățămîntu- lui, Mircea Malița, reprezintă în vastul proces educațional ce se desfășoară în țara noastră unul din pivoții săi cei mai de seamă, conlucrînd în mod foarte strîns cu școala, dar și comple- tind-o, implinind-o. Școala și mișcarea pionierească sînt chemate să meargă mînă în mină, în'tr-o perfectă, comunitate de spirit și obiective în opera nobilă de educare a tinerei generații in spiritul dragostei față de partid, de patria socialistă.Alți vorbitori, printre care Ecate- rina Iacob, prim-secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului 7 din București, au arătat că socotesc o îndatorire de onoare a Uniunii Tineretului Comunist de a ajuta în continuare, pe un plan superior, Organizația pionierilor în formarea și educarea tinerei generații in spirit comunist. Președintele Consiliului județean Constanța al Organizației pionierilor, Mareș Toma, și-a exprimat părerea că la realizarea înaltelor cerințe educative, alături de școală, părinții sînt chemați să-și a- ducă o contribuție sporită, Grigore Hontău, secretar al Comitetului orășenesc Vișeul de Sus al P.C.R., județul Maramureș, a subliniat răspunderea deosebită a organelor și organizațiilor de partid în înfăptuirea măsurilor preconizate de conducerea partidului pentru dezvoltarea și perfecționarea mișcării pionierești-. Scriitorul Tiberiu Utan, directorul editurii „Ion Creangă", și Elfride

Mutschler, comandant de unitate la școala generală din Bencecul de Sus, județul Timiș, au vorbit despre necesitatea creării unor opere, spectacole, emisiuni de radio și televiziune inspirate din viața tineretului. Comandantul unității de pionieri de la școala generală din Stoi- ceni — jud. Vîlcea, Stelian Bănescu, Gheorghe Dinu, maistru la U.C.M.- Reșița, au cerut ca toți factorii care au contingențe cu activitatea de e- ducare a copiilor să conlucreze cu consiliile pionierilor într-o măsură mai largă.Participanții la Conferință au fost salutați de : Rene Vincent, președintele Comitetului Internațional al mișcărilor de copii și adolescenți de pe lingă Federația mondială a tineretului democrat ; Furin Stanișlav, redactor-șef al revistei „Pionier", reprezentant al Consiliului Central al Organizației de pionieri „V.I. Lenin" din U.R.S.S. ; Vera Re- pac, președintele Consiliului pionierilor din Serbia — R. S. F. Iugoslavia ; Benkâ Gyula, membru al Prezidiului Uniunii pionierilor din R. P. Ungară : Nikolai Zidarov, re- dactor-șef al gazetei „Septemvriice", reprezentant al Organizației de pionieri „Septembriștii" din R. P. Bulgaria ; Adam Izydbrczik, președinte adjunct al Uniunii Cercetașilor Polonezi ; Pedro Suarez Figueredo, membru al Consiliului Național al Uniunii pionierilor din Cuba ; Hell- muth Kiessling, consilier al președintelui Organizației de pionieri „Ernst Thălmann" din R. D. Germană ; Jiri Prchal, membru al Consiliului Național, președintele Consiliului Ceh al Organizației de pionieri — R. S. Cehoslovacă.Lucrările Conferinței continuă.(Agerpres)
/ ■

Raportul Consiliului național al Organizației pionierilorConferința națională a Organizației pionierilor din Republica Socialistă România — se arată în raport — se desfășoară în condițiile unui puternic avînt creator al întregului nostru popor pentru transpunerea în viață a programului elaborat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, a amplului program de măsuri preconizat de conducerea partidului, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de educație comunistă a oamenilor muncii, a tinerei generații.în raport au fost relevate condițiile deosebite de muncă și de viață create de partid și stat tinerei generații, a- firmării plenare a aptitudinilor și talentelor sale, puse în slujba edificării socialiste a patriei.Raportorul s-a referit apoi pe larg la activitatea organizației, subliniind că ea a fost orientată în direcția e- ducării pionierilor și școlarilor în spiritul dragostei și respectului față de școală, al răspunderii față de principala lor îndatorire — învățătura, al cultivării atașamentului profund față de clasa muncitoare, față de Partidul Comunist Român, dezvoltîndu-leho- tărîrea de a se pregăti temeinic pentru a deveni constructori de nădejde ai patriei noastre socialiste.Munca desfășurată, realizările obținute de către consiliile Organizației pionierilor, sub îndrumarea și conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, în strinsă colaborare cu școala, cu familia, cu U- niunea Tineretului Comunist, cu organizațiile și instituțiile care au sarcini în domeniul educației copiilor, au demonstrat pe deplin justețea măsurilor adoptate la plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1966. Șe poate spune, pe drept cuvînt — a'menționat raportorul — că indicația dată cu prilejul Consfătuirii pentru constituirea Consiliului național al Organizației pionierilor, de către secretarul general al partidului, că „educația copiilor trebuie să fie rodul preocupărilor și eforturilor întregii societăți, al acțiunii convergente a celor mai bune forțe ale națiunii", a fost însușită și aplicată în viață.Rezultatele obținute în îmbunătățirea muncii politico-educative a organizației se datoresc conducerii nemijlocite și permanente a mișcării

pionierești de către Partidul Comunist Român. Permiteți-mi să exprim, în numele dumneavoastră, al tuturor delegaților și invitaților, al întregii organizații — a spus tovarășul Virgiliu Radulian — sincere mulțumiri și adîncă recunoștință conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija și atenția cu care se ocupă neîntrerupt de îndrumarea muncii noastre, de viața și activitatea celor mai tineri cetățeni ai patriei.în continuare s-a arătat că, în vederea realizării țelurilor educative propuse, organizația a întreprins numeroase activități pionierești, care au întrunit adeziunea largă a copiilor și elevilor.Organizația pionierilor s-a preocupat permanent pentru a îndeplini sarcina dată de conducerea partidului, de a întări prietenia frățească , a tuturor copiilor patriei noastre, indiferent de naționalitate, copii animați de aceeași dorință, de a fi de folos patriei comune — Republica Socialistă România.Avînd în vedere sarcinile deosebit de importante care revin organizației pe tărîmul educației politico- ideologice și patriotice a pionierilor' și școlarilor — se arată în raport — este necesar să analizăm, cu exigență, lipsurile care se manifestă în a- cest domeniu. Astfel, datorită insuficientei preocupări a Consiliului național al Organizației pionierilor pentru asigurarea unui conținut a- decvat, a continuității activității pionierești la nivelul detașamentelor și unităților, ca efect al preocupării exagerate pentru organizarea acțiunilor republicane, în dauna grijii față de ceea ce se întîmplă în viața și activitatea de zi cu zi a organizației, se mențin încă aspecte de fes- tivism, de formalism în activitatea pionierească, sînt insuficient urmărite și realizate scopurile sale politico-educative. Trebuie să arătăm că numai în ultimul timp, în urma măsurilor adoptate de conducerea partidului, Consiliul național a acționat mai energic pentru o mai judicioasă orientare și valorificare educativ-patriotică a activității cul- tural-artistice pionierești. în această direcție am întîmpinat și întîmpi- năm unele greutăți, datorită insuficientei contribuții a creatorilor în realizarea unui repertoriu adecvat

vîrstei pionierilor, a unor cîntece, filme, - piese de teatru, lucrări literare pentru copii și tineret.Deficiențele noastre în îndrumarea muncii politico-educative cu pionierii și școlarii explică, în parte, menținerea unor neajunsuri în comportarea unor copii atît în ce privește îndeplinirea îndatoririlor față de școală și respectarea disciplinei, cît și în a- titudinea lor față de familie, societate, muncă și viață.Sarcinile trasate de conducerea partidului în domeniul îmbunătățirii muncii de educație politico-ideolo- gică impun ridicarea nivelului activităților educativ-politice desfășurate de organizația noastră. Tot ce se va iniția în cadrul unităților și detașamentelor — potrivit vîrstei și într-un limbaj accesibil, convingător — va trebui să contribuie mai mult la educarea politică a copiilor, la cunoașterea și înțelegerea de către aceștia a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la educarea lor în spirit revoluționar.Acționînd în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru — continuă raportul — Organizația pionierilor și-a adus contribuția la extinderea relațiilor prietenești cu organizațiile de copii și adolescenți din țările socialiste frățești, din alte țări ale lumii, militînd pentru promovarea ideilor păcii, respectului reciproc și colaborării.în încheierea 'raportului se spune : Participarea conducerii partidului și statului și de această dată la lucrările Conferinței noastre este încă o dovadă grăitoare a grijii și atenției pe care partidul, întregul nostru popor, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, le acordă creșterii și educării celor mai tinere vlăstare ale patriei, viitorul națiunii noastre socialiste.în numele întregii Organizații a pionierilor din Republica Socialistă România, al tuturor purtătorilor cravatelor roșii — părticică din steagul de luptă al clasei muncitoare — al tuturor comandanților și consiliilor organizației, asigurăm partidul, conducerea sa, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vom răspunde întotdeauna chemărilor partidului, că vom acționa cu entuziasm și devotament, pășind, „pentru . gloria poporului și înflorirea României socialiste, pentru cauza partidului, tot înainte !“.

privind îmbunătățirile

RAPORT
aduse Statutului unităților și detașamentelor

de pionieri și Regulamentului consiliilor Organizației pionierilor

în anii care au trecut de la Conferința de constituire a Consiliului național al Organizației pionierilor 
— a spus tovarășa Silvestru Patița, vicepreședinte al consiliului — sub conducerea partidului, mișcarea pionierească a obținut rezultate importante în ceea ce privește îmbogățirea conținutului muncii, pe linia diversificării formelor de activitate și a îmbunătățirii stilului de muncă.O ilustrare elocventă a acestor realizări, a răspunderii pionierilor față de organizația lor, și îndeosebi a manifestării democrației, a constituit-o participarea entuziastă a copiilor la dezbaterea proiectului Statutului în unități și detașamente, precum și participarea a peste 12 000 de pionieri în cadrul secțiunilor pentru copii ale conferințelor orășenești, municipale și județene ale Organizației pionierilor,

care au precedat Conferința națională.Supunînd dezbaterii conferinței propunerile de îmbunătățire a actualului Statut, formulate cu acest prilej, ca și în cadrul unor largi consultări cu pedagogi, psihologi, activiști de partid și ai U.T.C., vorbitorul a subliniat că ele se referă la structura și compoziția unităților, detașamentelor și a consiliilor, la lărgirea atribuțiilor acestora, dezvoltarea democrației în cadrul Organizației pionierilor, precum și la precizarea atribuțiilor comandanților de unități și detașamente. De asemenea, majoritatea acestora urmăresc punerea de acord a prevederilor Statutului cu schimbările produse prin reorganizarea ad- ministrativ-teritorială a țării, cu reducerea vîrstei de intrare în Organizația pionierilor la șapte ani. pre

cum și stimularea participării nemijlocite a pionierilor la inițierea, organizarea și realizarea întregii activități din detașamente și unități, precizarea mai clară a' unor îndatoriri față de organizație.Raportorul a enumerat modificările propuse în Statut în lumina prețioaselor indicații cuprinse în cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința festivă de deschidere a celei de-a Il-a Conferințe naționale a Organizației Pionierilor, subliniind că ele corespund întrutotul cerințelor actuale și de perspectivă ale mișcării pionierești, asigurînd cadrul necesar pentru îmbogățirea și diversificarea conținutului și formelor de organizare a activității detașamentelor și unităților de pionieri, pentru creșterea eficienței acestora în educarea multilaterală a tinerei generații.

Cronica zilei
Vizita în Republica Socialistă România a vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Italiei, Francesco De Martino, prevăzută pentru perioada 24—27 octombrie a.c., a fost amînată, la dorința părții italiene, pentru o dată ulterioară.

★Slmbătă seara s-a întors în Capitală, venind de la Belfast, Ilie Cîșu, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim- secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., care a reprezentat Partidul Comunist Român la cel de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Irlanda.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-ad- junct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
★Simbătă a fost semnat, la București, planul de lucru privind colaborarea pe anii 1972—1973 în domeniul radiodifuziunii între Comitetul^ de stat al radioteleviziunii române și Comitetul de stat pentru radiodifuziune de pe lîngă Consiliul de Miniștri al Republicii Democrate Germane.
*La invitația Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, prof. A. Kastler, laureat al Premiului Nobel, directorul laboratoarelor de cercetări în domeniul fizicii ale Școlii normale superioare și Universității din Paris, a sosit sîmbătă seara într-o vizită în țara noastră.Oaspetele a fost întîmpinat pe aeroportul Otopeni de prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, acad. Horia Hulubei, ministru-consilier la Consiliul de Stat, de oameni de știință, precum și de Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.
★Academia de științe sociale și politice a organizat sîmbătă, Ia Casa oamenilor de știință, o dezbatere științifică cu tema „Valorificarea critică a operei lui Octavian Goga".Manifestarea a reunit academicieni, cadre didactice universitare, cercetători, istorici și critici literari, scriitori.
*La București a fost parafat sîmbătă textul Convenției privind asistența juridică în materie civilă și penală între Republica Socialistă România și Regatul Maroc. Din partea română textul convenției a fost parafat de Ioan Filip, consilier al ministrului justiției, iar din partea marocană de Hassan Kettani, secretar general al Ministerului Justiției.(Agerpres)

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.
In cursul zilei de sîmbătă, 23 octombrie, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu Peretz Merhav, secretar al C.C. al Partidului Unit Muncitoresc din Israel — Mapam,

care s-a aflat într-o scurtă vizită în țara noastră.întilnirea. la care a participat și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., a avut loc într-o atmosferă cordială.Vizitele delegației Partidului Democratdin Guineeaîn cursul călătoriei pe care o efectuează în țara noastră, membrii delegației Partidului Democrat din Guineea au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, al V-lea Pavilion de mostre și noile construcții; din Capitală, barajul Hidrocentralei de pe Argeș, complexul petrochimic din Pitești.Delegația a avut întîlniri și convorbiri la C.C. al U.T.C. și Consiliul Central al U.G.S.R., precum și cu conducători ai ministerelor Minelor, Petrolului și Geologiei, Comerțului

Exterior, Transporturilor și Telecomunicațiilor, Industriei Chimice.în cursul vizitei efectuate la Academia „Ștefan Gheorghiu" pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității de partid, social-politice, economice și administrației de stai, delegația s-a întîlnit cu activiști ai organizațiilor de partid, de tineret și sindicale, din Capitală și provincie, în fața cărora a conferențiat Toure Mohamed Lamine, membru al C.C. al P.D.G., ministrul minelor, industriei și energiei, șeful delegației.
Solemnitatea conferirii titlului de doctor honoris 
causa savantului sovietic acad. A. M. Prohorov

în perioada 19—23 octombrie 1971 
a avut loc la Craiova cea de-a 38-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria cărbunelui, la care au participat delegațiile țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc : Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice. La ședința comisiei au fost prezenți ca observatori reprezentanți din partea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și Republicii Democrate Vietnam. A participat, de a- semenea, în calitate de oaspete, reprezentantul Secretariatului Comisiei Economice O-N.U. pentru Europa.Comisia a stabilit măsurile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor

care-i revin din hotărîrile celei de-a 25-a sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și hotărîrile Comitetului Executiv, a efectuat un schimb de păreri asupra necesarului in utilaje de bază pentru exploatarea subterană a cărbunelui în perioada 1971—1975 a țărilor membre ale C.A;E.R„ a examinat rezultatele activității consiliilor tehnico-științifice în cincinalul trecut și planul de lucru al comisiei pe anul 1972, precum și alte probleme asupra cărora s-au adoptat hotărîri corespunzătoare.Pa'rticipanții Ia ședință au vizitat unele obiective din industria carboniferă a României, precum și Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească și de înțelegere reciprocă. (Agerpres)

Vizitele delegației 
de juriști din Republica 

Arabă a EgiptuluiO delegație de juriști din Republica Arabă a Egiptului, condusă de prof. Mustafa Muhammad Al-Baradai, președintele Asociației juriștilor, face în aceste zile o vizită în țara noastră.Oaspeții au fost primiți de ministrul justiției, Teodor Vasiliu.De asemenea, membrii delegației au avut întrevederi cu Emilian Nu- cescu, președintele Tribunalului Suprem, Stelian Nițulescu, președintele Asociației juriștilor din România, au făcut vizite la Facultatea de drept din București, la Colegiul de avocați al municipiului București și al județului Ilfov.Cu acest prilej, au fost discutate probleme de interes comun privind activitatea juriștilor din cele două țări. (Agerpres)

conomisirea - 
virtute a hărniciei 
(Urmare din pag. I)mânesc; In același timp, depunătorii beneficiază de numeroase avantaje : dobînzi, cîștiguri în bani, autoturisme, obiecte, excursii etc.

— Au intervenit mutații in ce 
privește orientarea depune
rilor '!— Deși nu se ține o evidență a destinației pe care cetățenii o dau economiilor lor, totuși, în mod o- rientativ, dinamica vînzărilor de mărfuri de valoare mare și cu folosință îndelungată (mobilă, aparate de radio și televizoare, autoturisme) exprimă, în bună măsură, intențiile și finalizarea depunerilor. In acest scop, în afară de clasicul libret de economii cu dobîndă, au fost introduse, în ultimii ani, potrivit diversificării cerințelor populației, noi instrumente de economisire cu destinații precise, cum ar fi cele pentru construcția de locuințe, libretul cu ciștiguri. în materiale de construcții, cel cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, de economii pentru turism, cecurile de economii școlare, precum și contul curent personal, care constituie o cale comodă de achitare în termen a unor plăți periodice către unitățile prestatoare de servicii.— începînd de anul trecut, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni a fost investită de stat și 
cu dreptul de creditare pentru 
construcția de locuințe. Ce 
s-a realizat pină acum in acest 
domeniu ?— Numai în acest an, pină la 1 octombrie, C.E.C. a acordat, din disponibilitățile sale, unui număr de 63 245 cetățeni credite în valoare de peste 2 miliarde lei pentru a-și construi locuințe. Pînă la sfîrșitul anului, valoarea acestor credite va a- junge la aproape 3 miliarde lei, cu circa 800 milioane lei mai mult decît în 1970. De asemenea, în cadrul celorlalte operațiuni bancare pe care le efectuăm, o pondere însemnată o au plățile pentru credite, contractări și achiziții, contribuind la realizarea fondului central de produse agricole.— Ce ne puteți spune despre 
calitatea serviciilor prestate că
tre populație ?— Noi considerăm că din clipa în care un cetățean a pășit pragul unei unități C.E.C., din clipa în care a devenit depunător, cea mai eficientă propagandă a instituției noastre este însuși modul operativ și plin de solicitudine cu' care îi satisfacem doleanța. în acest scop, a fost extinsă neîncetat rețeaua de unități C.E.C., care numără în prezent 1 706 unități proprii, din care 416 Ia orașe și 1 290 la sate, precum și 4 246 unități mandatare — unități poștale, ghișee în instituții, în întreprinderi etc. Pentru reducerea timpului de efectuare a operațiunilor, numeroase unități C.E.C. au fost dotate cu mașini moderne și aparate telex. S-au ținut o serie de consfătuiri, schimburi de experiență, instructaje și seminarii cu salariații. O dată cu perfecționarea, în continuare, a formelor de economisire existente și introducerea altora mai eficiente, ne vom ocupa cu stăruință de ridicarea continuă a calificării profesionale,'de e- ducarea tuturor salariaților noștri în spiritul unei comportări exemplare, civilizate, față de cetățenii la dispoziția cărora se află.

Executarea sentinței 
criminalului ion Rîmaruîn urma respingerii recursului a- supra sentinței de condamnare la moarte a odiosului criminal Ion Rîmaru, aceasta a rămas definitivă. Sentința a fost executată.

Sîmbătă dimineața, la Universitatea din București, a avut loc solemnitatea conferirii titlului de doctor honoris causa savantului de renume mondial acad. Alexandr Mihailovici Prohorov, laureat al Premiului Nobel, director adjunct al Institutului de fizică „Lebedev" al Academiei de Științe a U.R.S.S., membru activ al u- nor organizații internaționale.La solemnitate au participat prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, acad. Horia Hulubei, ministru-consilier la Consiliul de Stat, acad. Șerban Ți- țeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, academicieni, cadre didactice universitare, studenți.Au fost prezenți V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al U- niunii-Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Festivitatea a fost deschisă de prof. Jean Livescu, rector al universității, care a salutat prezența în țara noastră a distinsului oaspete. Prof, univ. Cristian Constantinescu, decanul Facultății de fizică, în alocuțiunea rostită, a subliniat meritele științifice deosebite ale academicianului A. M. Prohorov, contribuția sa marcantă la dezvoltarea fizicii și îndeosebi a fizicii plasmei controlate și a electronicii cuantice.în aplauzele celor prezenți, recto

rul universității i-a înmînat apoi diploma de doctor honoris causa al Universității din București.Mulțumind pentru onoarea ce i s-a făcut ca o prețioasă apreciere a activității sale științifice, acad. A.M. Prohorov a făcut unele considerații asupra cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul fizicii. Savantul sovietic a subliniat importanța contactelor și a colaborării dintre oamenii de știință sovietici și români și și-a exprimat convingerea că a- ceste legături se vor extinde in viitor în folosul cercetării științifice și al celor două popoare.
★în aceeași zi, savantul sovietic A. M. Prohorov a fost primit de Mircea Malița, ministrul învățămîn- tului.
★In cinstea acad. A. M. Prohorov, prof. Ioan Ursu a oferit un dejun.Au luat parte Horia Hulubei, Jean Livescu, membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, cadre didactice ale Universității din București.Au participat V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Conferință de presă
la Ambasada R.P.D. CoreeneAmbasada Republicii Populare Democrate Coreene la București a organizat sîmbătă dimineața o conferință de presă. Cu acest prilej, ambasadorul Kang Iăng Săp a vorbit despre lupta poporului și tineretului din Coreea <Je Sud pentru realizarea unificării patriei de către poporul însuși, în mod independent, fără nici un amestec din afară, pe cale pașnică și democratică, după ce vor fi retrase toate trupele străine din Coreea de Sud. în continuare, ambasadorul R.P.D. Coreene s-a referit la amplele acțiuni ale studenților de la Seul, Kwangju și din alte centre universitare sud-coreene împotriva clicii militaro-fasciste aservite imperia

lismului american. Relevînd aspirațiile fierbinți ale poporului și tineretului coreean de a trăi într-o patrie unită, liberă și democratică, studenții din 14 universități și institute au a- doptat o declarație în care au cerut cu hotărîre eliberarea studenților a- restați de poliție și asigurarea libertății și drepturilor civile în universități.Vorbitorul și-a exprimat, de asemenea, convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate frățească dintre tineretul român și coreean șe vor dezvolta continuu in lupta comună pentru triumful cauzei socialismului, împotriva imperialismului.
Al V-lea Simpozion internațional de betatroaneîn Capitală au luat sfîrșit lucrările celui de-al V-lea Simpozion internațional de betatroane, organizat de Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară și Institutul de Fizică Atomică.Timp de cinci zile, peste 100 de participanți, savanți și cercetători din domeniul acceleratoarelor de particule, din 14 țări, au dezbătut probleme legate de aplicarea celor mai noi descoperiri ale fizicii atomice în economie și medicină. Au fost prezentate 50 de comunicări cu tematică din construcția și perfecționarea acceleratoarelor de electroni de tip betatron și microtron și aplicațiile lor în diferite domenii. Contribuția specialiștilor români s-a concretizat prin 12 comunicări.

Intr-un cadru festiv, prof. Serghei Petrovici Kapița, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., a înmînat academicianului prof. Șerban Țițeica „Medalia jubiliară Rutherford", acordată de Academia de Științe a U.R.S.S. Felici- tîndu-1 pe savantul român, oaspetele a subliniat că această distincție reprezintă atît o recunoaștere a meritelor sale științifice, cît și a contribuției deosebite aduse de școala românească de fizică atomică la aplicațiile pașnice ale energiei nucleare.Acad. prof. Șerban Țițeica a mulțumit pentru distincția acordată de Academia de Științe a U.R.S.S.(Agerpres)

A 7-a aniversare 
a independenței Zsmbiei
Eveniment de însemnătate majoră în viața poporului Zambiei, proclamarea, cu șapte ani in urmă, a independenței a deschis tînărului stat perspective largi pentru lichidarea grelei moșteniri coloniale, pentru dezvoltarea sa multilaterală. Făcînd un bilanț al succeselor obținute în această direcție, președintele Kaunda sublinia ca cea mai Însemnată realizare faptul că „Zambia aparține zambienilor și tot mai multe bogății ale subsolului devin bunuri ale cetățenilor noștri". Guvernul a preluat controlul asupra principalelor ramuri ale economiei, în primul rînd asupra industriei cuprului, care situează Zambia pe locul trei în ierarhia mondială. Au fost create societăți de stat în vederea extinderii controlului statului asupra întreprinderilor industriale, de comerț și transporturi. Zambia cunoaște unul din cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare de pe continent — aproximativ 13 la sută în perioada planului cincinal încheiat anul trecut. Eforturi însemnate se depun pentru crearea unei baze energetice prin construirea de hidrocentrale. Pînă la sfîrșitul acestui an, toate societățile de asigurare străine își vor înceta activitatea în favoarea societății de stat zambiene. O importanță deosebită se acordă diversificării agriculturii, formării de cadre naționale. Cel de-al doilea plan cin

cinal de dezvoltare, inaugurat în a- cest an, prevede noi creșteri însemnate ale producției.Pe plan extern, Zambia militează cu fermitate pentru lichidarea colonialismului, neocolonialismului și a- partheidului pe continentul african. Ti nărui stat șe preocupă de dezvoltarea relațiilor cu toate țările lumii, indiferent de orinduirea lor politică și economică, desfășoară o politică de pace și înțelegere între popoare.între România și Zambia s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, spre binele celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale. După cum se știe, anul trecut, la invitația președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, țara noastră a avut ca oaspete pe președintele Kenneth Kaunda. Convorbirile purtate, înțelegerile realizate au dat un impuls de seamă raporturilor româno zambiene. Vizitele ulterioare la diverse niveluri au dus la stabilirea unor modalități concrete de extindere pe multiple planuri a relațiilor între cele două țări.Cu prilejul sărbătorii naționale a Zambiei, poporul român adresează poporului zambian urări de noi succese pe calea consolidării independenței țării sale, prosperitate și pace.
A. B.

'FAPTUL
IDIVERSI Enigma unuiI manuscris
I Aflate în depozitele Arhivelor Statului din Capitală, 22 de texte scrise pe fișii de coajă de copac
Istîrneau în mod deosebit atenția arhiviștilor, dat fiind faptul că nu se cunoștea nici limba în Icare erau scrise, nici proveniența lor. în urma consultării unor cercetători de specialitate de peste hotare, s-a stabilit că
I textele sînt scrise în limba senega leza pali și reprezintă un fragment din capitolul al X-lea
Idin cartea lui Budha privind „arta de a dobîndi armonia și echilibrul sufletesc". înscriin- du-se, desigur, printre piesele Irare ale Arhivelor Statului, textele în cauză măi păstrează însă 

o enigmă — aceea a modului în Icare au ajuns ele pe teritoriul țării noastre. Va fi dezlegat și acest mister ?| Benzină... | extinctoare?
I

într-una din zilele trecute, 
autobuzul 31-DJ-3106 a fost adus 
in hala de reparații a întreprin
derii de transport Craiova. Fi- 

Irește, pentru reparații. Mecani
cul Constantin Cimpoeru a 
început să execute lucrările de

1
 sudură la caroserie. Deodată, 

covorul de policlorură de vinii, 
care nu fusese scos în preala
bil din interiorul mașinii, s-a

I
 aprins. Cum să stingă focul ? 

învîrtindu-se pe lingă autobuz, 
mecanicul a văzut o găleată

I
 plină ochi. A aruncat-o peste 

flăcările abia izbucnite, dar, în 
loc ca acestea să se stingă, în

I
 clipa următoare au cuprins în

treaga mașină. Pentru că, în gă
leată, nu se afla apă, ci... ben
zină ! In urma acestei „inter-

I
vențiv1 a ars nu numai tapițeria 
autobuzului, c> și o bună parte 
din planșeul halei de reparații,

I
 precum și citeva uși și ferestre. 

Așa stînd lucrurile, acum me
canicul neatent este bun de 
plată.! Capra sau | varza?
ITimp de trei zile (17—19 octombrie), la cele trei chioșcuri ale centrului de legume și .fructe.
Idin piața municipiului Satu- Mare, gospodinele n-au jăsit o singură căpățînă de varz . După cum n-au găsit nici alte legume Icare erau, în schimb, din belșug într-o serie Be unități cu regim... preferențial din oraș. Puși față Iîn față, pentru a explica această situație, șeful adjunct al depozitului central, Vasile Fabian, și merceologul principal I. Mure- Ișan, de la centrul de legume și fructe, s-au arătat reciproc ,. cu degetul drept vinovați. Unul Ică nu s-a sinchisit să onoreze comanda unităților din piață, celălalt că nu a controlat apro-
I vizionarea pe rețea. Ca să împăcăm și capra și varza, noi am dat „dreptate" amindurora. In orice caz insă, pentru mai multă
(exactitate, punem cazul pe cînta- rul direcției comerciale județene care, sperăm, îi va împăca pe
I fiecare cu „porția" ce li se cuvine.| S-a găsit j un milion!

Nu demult, in parchetele și
I
 gurile de exploatare din jude

țul Mureș s-a efectuat o opera
ție de inventariere a materialu-

I
lui lemnos înregistrat în eviden
țele contabile. în final, cu acest 
prilej, s-au găsit in plus 4 715

I
 metri cubi cherestea și 1 829 me

tri steri lemne de foc și deșeuri,/ 
care valorează peste 1 100 0001 
lei Cele mai mari plusuri față;

I
de evidențele contabile s-au in- 
registrat la sectoarele de exploa- 
tare Lunca Bradului și Isticeu,

I
 precum și la depozitul final aa 

materiale Sovata. întrebarea este 
cum a putut fi fasonat, scos și 
apropiat acest material fără ca

I
 aceste operații să fie menționate 

în actele de plată ? Pentru că 
o fi avînd ea pădurea uscături,

■ dar nu în asemenea cantități.în ițeleI unui cabluICu citeva luni în urmă, conducerea întreprinderii de insta- I lății București anunța organele de resort că i-au dispărut, din stocurile sale de materiale, 217 metri de cablu de cupru, Iîn valoare de 124 000 Iei, soli- citînd sprijinul pentru găsirea și recuperarea lui. Au început I imediat cercetările. Dar, cu toate investigațiile întreprinse atît de organele de miliție, cît ș> de cele ale procuraturii, ca- Iblul căutat rămînea învăluit în cel mai adine mister. După 8 luni de zile însă, cînd fuseseră I epuizate aproape toate sursele de depistare, cablul a fost, în sfîrșit, găsit. Se afla, cu forme Iîn regulă, la U.P.A. Slatina, unde ajunsese prin intermediul unui șantier din Slobozia, căruia întreprinderea bucureșteană i-1 ) cedase, de asemenea, tot cu forme in regulă. Numai că, din neglijența unor funcționari distrați, 1 aceste operații ml fuseseră 
trecute în scripte. Acum, cei vi- novati de încurcătura produsă 
vor fi obligați să suporte cheltu- 1 lelile prilejuite de descurcarea 

I acestor Ițe.
Rubrica redactata de :
Dumitru TÎRCOB

I Gheorcjhe POPESCU

Icu spriiinul corespondenților 
„Scînteii".
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viața internațională
LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O. N, U.

Continuă dezbaterile în problema
restabilirii drepturilor legitime 

ale R. P. ChinezeNEW YORK 23. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : In Adunarea Generală a O.N.U. au continuat vineri dezbaterile pe marginea uneia dintre cele mai importante probleme înscrise pe agenda de lucru a actualei sesiuni — restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. și în organismele sale.Reprezentantul permanent al Bulgariei, Milko Tarabanov, a declarat că țara sa consideră că există o singură Chină — R.P. Chineză — iar Taiwanul face parte integrantă din aceasta. Con- damnînd manevrele americane, vorbitorul a cerut ca Adunarea Generală să expulzeze pe emisarii ciankaișiști și să restabilească drepturile legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.Reprezentantul permanent al Cubei la Națiunile Unite, Alarcom Quesada, a arătat că în lume există o singură Chină — R. P. Chineză — iar Taiwanul este o parte integrantă a. acestei țări. Adunarea Generală a O.N.U., a spus el, are datoria de a adopta documentul care se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale Chinei populare în O.N.U. și expulzarea ciankaișiștilor.La rîndul său, reprezentantul Republicii Populare Congo, Auxence Ikonga, a relevat, de asemenea, că „nu există decît o Chină. Insula Taiwan este o parte integrantă și inalienabilă a R. P. Chineze. Este urgent, pentru a se pune capăt ficțiunii actuale, să fie expulzați cei care, timp de peste două decenii, au uzurpat locul R. P. Chineze". Singurul guvern care reprezintă poporul chinez este guvernul Republicii Populare Chineze. Clica ciankaișistă nu reprezintă pe nimeni, a subliniat reprezentantul R. P. Congo.în ședința de vineri au mai luat cuvîntul delegații Boliviei și Republicii Mali.Ambasadorul Sudanului, Mohamed Fakhrcddine, a cerut Adunării Generale să respingă încercările de perpetuare a actualei situații anormale, în care R. P. Chineză nu își ocupă locul ce-i revine de drept la O.N.U. „Trebuie restaurată legalitatea și făcută dreptate", a declarat el.Delegatul laoțian, Phagna Khamp- han Panya, a declarat că țara sa consideră propunerea privitoare la „dubla reprezentare" drept un amestec în afacerile interne ale Chinei.Reprezentantul Indiei, Samar Sen, a -sprir-J—'t proiectul de rezoluție al celor i e state care prevede restabilirea J epturilor legitime ale R. P. Chineze j a O.N.U. și expulzarea din această organizație a emisarilor ciankaișiști. El a subliniat că guvernul R. P. Chineze este singurul în drept să reprezinte China.
★Guvernul ecuadorian a făcut cunoscut că reprezentantul său la O.N.U. va vota în favoarea proiectului de rezoluție al celor 22 de state.

ZIUA NAȚIUNILOR UNITE
Ziua de 24 octombrie, zi a Națiunilor Unite, evocă intrarea în vigoare, cu 26 de ani în urmă, a Cartei O.N.U., eveniment care a dat expresie năzuințelor popoarelor coaliției antifasciste, a tuturor popoarelor lumii, de a se constitui o organizație internațională, cu caracter universal, care să vegheze la asigurarea păcii postbelice.Reflectînd aceste împrejurări istorice, Carta a proclamat misiunea Organizației Națiunilor Unite de a feri generațiile viitoare de spectrul unei noi conflagrații mondiale, de a milita pentru menținerea păcii și securității internaționale, de a dezvolta intre națiuni relații întemeiate pe respectarea dreptului inalienabil al popoarelor de a-și hotărî singure destinele. Din aceste scopuri nobile 'decurg, în mod firesc, normele și principiile pe care Carta le-a înscris ca fiind esențiale pentru conviețuirea națiunilor, pentru dezvoltarea raporturilor dintre statele lumii contemporane : egalitatea suverană, neamestecul în treburile interne, respectarea suveranității și integrității teritoriale, obligația de a nu recurge la amenințarea cu forța sau la folosirea ei, reglementarea prin mijloace pașnice a oricăror diferende internaționale și îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate. Faptul că aceste principii au fost puse în centrul atenției, încă în urmă cu atîția ani, este o strălucită dovadă a maturității conștiinței popoarelor, a perspicacității politice cu care ele au știut să evidențieze cerințele cheie ale construirii unei noi lumi a păcii.De-a lungul anilor, viața internațională a confirmat valabilitatea acestor principii. Bilanțul celor 26 de ani de existență a O.N.U. dovedește că, a- proape fără excepție, momentele de criză și tensiune apărute în acești ani în viața internațională s-au datorat încălcării acestor principii'— respectarea normelor statuate și proclamate solemn în Cartă impunîndu-se drept unica modalitate de a înlătura fenomenele negative, conflictele, neîncrederea, animozitatea, de a asigura cadrul prielnic pentru dezvoltarea liberă, independentă și suverană a popoarelor.Este știut că dacă acum 26 de ani organizația număra doar 51 de state, astăzi a ajuns la 131 de state — creștere care reflectă impetuosul proces de emancipare a popoarelor. O trecere în revistă a activității O.N.U. evidențiază, în mod indiscutabil, o serie de aspecte pozitive, în special în domeniul cooperării internaționale pe plan economic și social. De-a lungul anilor au fost elaborate și adoptate un șir de documente importante ca Declarația pentru elibe

DECLARAȚIA CONSILIULUI 
MONDIAL AL PĂCIIHELSINKI 23 (Agerpres). - Consiliul Mondial al Păcii a dat publicității o declarație în care subliniază că Republica Populară Chineză trebuie să-și ocupe locul ce-i revine în mod legitim la O.N.U. și în Consiliul de Securitate. în declarație se subliniază că prin restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. se va face un nou pas spre realizarea universalității organizației.
în Comitetul pentru problemele economice

Adoptarea unui proiect de rezoluție 

inițiat de România 
privind folosirea calculatoarelor electronice 

in slujba dezvoltăriiNEW YORK 23. — Corespondentul nostru transmite : Proiectul de rezoluție inițiat de România privind folosirea calculatoarelor electronice în slujba dezvoltării economice și sociale a statelor a fost adoptată de către Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale a O.N.U.Prezentînd proiectul de rezoluție, reprezentantul României, Ștefan Mihai, a subliniat că documentul vizează, în primul rînd, rolul pe care trebuie să-I joace tehnicile de vîrf în dezvoltarea economiilor naționale ale statelor, în extinderea cooperării internaționale, menită să contribuie la eliminarea decalajelor tehnice, științifice și economice existente în lume. Reprezentantul român a arătat că proiectul evidențiază, totodată, rolul O.N.U., al instituțiilor sale specializate și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) în realizarea obiectivelor celui de-al doilea deceniu pentru dezvoltare, în care folosirea cuceririlor științei și tehnicii trebuie să aibă un rol de prim rang.în cadrul dezbaterilor care au urmat prezentării proiectului de rezoluție la care s-au alăturat 20 de state, în calitate de coautori — aproximativ 30 de delegați au sprijinit documentul, evidențiind însemnătatea inițiativei românești. Delegatul sovietic a arătat că proiectul reprezintă un adevărat program de viitor 

rarea țărilor și popoarelor coloniale, declarațiile și convențiile drepturilor omului, Declarația asupra principiilor fundamentale ale conduitei internaționale, Declarația privind securitatea internațională ș.a. Din păcate, în confruntarea cu marile probleme ale lumii actuale, O.N.U. nu s-a aflat întotdeauna la înălțimea încrederii cu care a fost învestită de popoare. O serie de probleme grave, cu serioase implicații asupra păcii și securității internaționale, nu și-au găsit rezolvarea și nici locul cuvenit în preocupările organizației. De aici, necesitatea subliniată cu tot mai multă pregnanță de reprezentanții a numeroase state atît la sesiunea jubiliară de anul trecut, cit și în dezbaterile generale din a- cest an de a se da un nou și serios impuls activității organizației, de a-i spori eficiența în abordarea și rezolvarea principalelor probleme ale vieții internaționale, mărindu-i astfel contribuția la întărirea păcii și securității. A răspunde acestei cerințe înseamnă ca O.N.U. să militeze în tot mai mare măsură pentru eliminarea din viața internațională a politicii de forță și de amenințare cu forța, pentru generalizarea normelor și principiilor eticii și legalității internaționale, pentru înfăptuirea unor măsuri concrete, e- fective pe calea dezarmării generale și complete și, în primul rînd, a celei nucleare, pențru eradicarea ultimelor vestigii ale colonialismului și a practicilor neocolonialismului și discriminării rasiale, pentru promovarea unei politici eficiente în slujba dezvoltării, într-un cuvînt, pentru crearea condițiilor de natură să asigure fiecărui popor, fiecărei națiuni, posibilitățile afirmării plenare a capacității sale materiale și spirituale.Apare evident că șansele O.N.U. de a acționa cu eficacitate sînt strîns legate de realizarea uneia din premisele de bază ale organizației— universalitatea, reflectarea fidelă a realităților lumii contemporane, a transformărilor progresiste care au avut loc pe harta lumii în ultimul sfert de veac. în acest sens, se impune ca o cerință arzătoare restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze, stat fondator al organizației, care continuă să fie împiedicat să-și ocupe locul ce i se cuvine în O.N.U. și în toate organismele sale. Rezolvarea acestei probleme-cheie— care domină în mod indiscutabil actuala sesiune — ca și a primirii altor state, aflate încă în afara O.N.U. este o cerință indispensabilă a reglementării marilor probleme internaționale ce își așteaptă rezolvarea.Promovînd consecvent o politică

SUCCESE ALE FORJELOR PATRIOTICE 
ÎN VIETNAMUL DE SUD Șl LAOSVIETNAMUL DE SUD 23 (Agerpres). — Unități ale forțelor patriotice din provincia My Tho au atacat, in prima jumătate a lunii octombrie, numeroase poziții întărite ale trupelor amcricano-saigoneze, scoțînd din luptă peste 140 de militari, anunță agenția de presă „Eliberarea". De asemenea,’ în perioada 12—14 octombrie, unități ale Frontului Național de Eliberare au lansat în provincia Bien Hoa atacuri conjugate asupra a zece baze ale inamicului, provo- cîndu-i pierderi grele în oameni și echipament de luptă.XIENG KUANG 23 (Agerpres). — Agenția Khaosan Pathet Lao anunță că forțele patriotice laoțiene din provincia Xieng Kuang au scos din luptă în prima jumătate a lunii octombrie peste 200 de soldați inamici. Patrioții au doborît un elicopter și un avion, numărul avioanelor dobo- rîte deasupra Laosului din 1964 și pînă în prezent ridicîndu-se la 2 237.

☆HANOI 23 (Agerpres). — Fam Van Dong, primul ministru al R. D. Vietnam, a primit o delegație de tineri și studenți cambodgieni, condusă de In Sokan, reprezentantul Guvernului 

în domeniul folosirii tehnicii moderne pentru atingerea unora dintre scopurile cele mai nobile ale organizației. Șeful delegației chiliene a arătat că „inițiativa României este de natură să trezească optimismul în rîndul statelor care aspiră la o viață mai bună, la independență economică ; acest proiect este menit să asigure găsirea unor mijloace propice pentru atingerea acestui scop".Proiectul de rezoluție reprezintă un progres față de tot ceea ce s-a întreprins pînă în prezent în cadrul O.N.U., într-un domeniu care prezintă interes pentru orice țară, indiferent de nivelul ei de dezvoltare"., a declarat reprezentantul S.U.A. A- preciind inițiativa României, reprezentantul Nigeriei a subliniat că „principalii beneficiari ai prevederilor proiectului de rezoluție nu sînt numai țările în curs de dezvoltare, eradicarea fenomenului subdezvoltării fiind în avantajul întregii comunități internaționale".Supus la vot, proiectul de rezoluție a fost adoptat în unanimitate.

externă de pace și dezvoltare a relațiilor de colaborare multilaterală între state, care răspunde aspirațiilor fundamentale ale poporului român, și, totodată, intereselor generale ale tuturor popoarelor lumii, țara noastră acordă o însemnătate deosebită Organizației Națiunilor Unite. Pornind de la considerentul că este de datoria fiecărui stat, mare sau mic, să-și aducă contribuția la efortul comun pentru consolidarea păcii și securității internaționale, România socialistă a participat activ, în toți cei 16 ani, de cînd a intrat în organizație, la dezbaterea celor mai importante probleme înscrise pe a- genda O.N.U.Propunerile și rezoluțiile inițiate de România în decursul anilor, îndreptate spre statornicirea unui climat de încredere, destindere și colaborare pașnică intre popoare, poziția constructivă a reprezentanților noștri în dezbaterile din Adunarea Generală și în comitete s-au bucurat de o largă apreciere internațională, au contribuit la sporirea continuă a prestigiului de care se bucură politica externă a țării noastre.România s-a pronunțat și se pronunță consecvent ca O.N.U. să devină un instrument tot mai eficient de consolidare a păcii și securității, de favorizare a cooperării între state, militează pentru creșterea rolului său în promovarea legalității internaționale. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa la sesiunea jubiliară, „Organizația Națiunilor Unite trebuie să joace un rol mai important, să contribuie mai eficient la apropierea dintre state, la promovarea politicii de pace și destindere, acționind în același timp mai ferm pentru preintîmpinarea oricărei agresiuni, pentru soluționarea litigiilor dintre state pe cale politică, pentru apărarea principiilor Cartei O.N.U... Organizația Națiunilor Unite trebuie să asigure cadrul de manifestare activă a tuturor statelor la soluționarea problemelor vieții internaționale, în interesul colaborării între popoare, al destinderii și păcii".Sărbătorind Ziua Națiunilor Unite popoarele lumii își exprimă și cu a- cest prilej speranța că principiile înscrise în Cartă, în urmă cu 26 de ani, vor fi introduse în mod general și definitiv în viața internațională, că printr-o acțiune mai energică și mai eficientă, O.N.U. va înregistra noi pași reali pe drumul îndeplinirii mandatului cu care a fost investită contribuind la stabilirea unui climat de pace și colaborare multilaterală între popoare.
Radu BOGDAN 

Regal de Uniune Națională al Cam- bodgiei în Franța, președinte al Asociației generale a tinerilor și studenților cambodgieni din Franța, afiliată la Frontul Unit Național al Cambod- giei, aflată intr-o vizită de prietenie în R. D. Vietnam.
O DECLARAȚIE DE PROTEST 
A M.A.E. AL R. D. VIETNAMHANOI 23 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că în perioada 16—20 octombrie, avioane aparținînd aviației militare a S.U.A. au bombardat satul Huong Lap, iar artileria americană, amplasată la sud de zona demilitarizată, a bombardat mai multe sate nord-vietnameze situate la nord de paralela 17. în legătură cu aceste noi provocări, Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest, în care cere Statelor Unite să pună capăt imediat tuturor actelor care afectează securitatea și suveranitatea națională a R. D. Vietnam.

Turneul în U. R. S. S. 
al Teatrului Național 

„I. L Caragiale“
MOSCOVA 23 — Coresponden

tul Agerpres, L. Duță, transmi
te : Turneul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" în Uniunea So
vietică a fost inaugurat prin 
spectacolul prezentat de artiștii 
români pe scena Teatrului Mic 
din Moscova cu piesa „Coana 
Chirița" de Tudor Mușatescu, 
după Vasile Alecsandri.

La spectacolul de gală au 
participat N. N. Rodionov, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., K. V. Vo
ronkov, adjunct al ministrului 
culturii, V. I. Konotop, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președin
tele conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
măne, artiști ai poporului din 
U.R.S.S., oameni de cultură și 
artă din capitala sovietică. Au 
fost prezenți ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
Teodor Marinescu, și membri ai 
ambasadei române.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, I.B. Tito, va iace o 
vizită oficială în S.U.fi., între 28 octombrie și 2 noiembrie a.c., la invitația președintelui S.U.A., Richard Nixon, informează agenția Taniug.

Cea de-a treia sesiune 
ordinară a Sovietului Su
prem a ^os’: convocata pentru 24 noiembrie printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. — anunță agenția T.A.S.S.

0 reuniune a noului Co
mitet Central al Partidului 
Socialist Desturian,în cadrul căreia au fost aleși cei 14. membri ai Biroului Politic al partidului, a avut loc la Tunis, sub conducerea președintelui Habib Bourguiba.

Incidente Ia granița in- 
diano-pakistaneză. Artileria indiană a lansat la 22 octombrie 1 300 de obuze în districtele pakistaneze Comilla, Jessore, Bogra și Rahgpur, în apropierea frontierei cu India, a anunțat postul de radio pakistanez,
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Înfruntînd teroarea polițienească

Tineretul sud-coreean

își intensifică lupta împotriva

regimului dictatorial de ia Seul
SEUL. Convoaie de polițiști și 

soldați in echipament de război 
și-au făcut din nou apariția în fața 
universităților. In ultima vreme, a- 
ceasta este o scenă care, practic, 
poate fi intilnită cotidian in capitala 
sud-coreeană, unde manifestațiile 
împotriva regimului dictatorial al 
lui Pak Cijan Hi se țin lanț. Forțele 
de represiune au primit in ultimele 
zile un ordin categoric : ocuparea de 
către armată și poliție a universită
ților — puternice centre ale mișcă
rii de împotrivire față de regimul 
antipopular. Pentru această acțiune 
excepțională au fost mobilizați circa 2 400 de militari. In urma unui asalt 
general, în timpul căruia s-au fo
losit din plin bastoane de cauciuc și 
gaze lacrimogene, ordinul a fost 
îndeplinit.

Una din cele mai puternice cioc
niri s-a produs la universitatea „Ko- 
reea“, ai cărei studenți boicotaseră, 
timp de două zile, cursurile în semn 
de protest față de represiunile dez
lănțuite de regimul sud-coreean. Cei 
500 de studenți aflați in universitate 
au fost scoși cu forța din sălile de 
curs și maltratați cu sălbăticie. 170 
dintre ei au fost îmbarcați în auto
camioane militare și duși într-o di
recție necunoscută, 
trecut lucrurile și 
Yonset, în celelalte 
vățămînt superior.

Bilanțul acestei ultime campanii

La fel s-au pe- la universitatea 
institute de în-

Ambasadorul României/ 
la Lusaka primit 

de președintele ZambieiLUSAKA 23 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Lusaka, Ion Drînceanu, a făcut o vizită de rămas bun președintelui Republicii Zambia, Kenneth David Kaunda. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări.După întrevedere, președintele Kaunda a oferit o masă în cinstea ambasadorului român. Au participat ministrul zambian al afacerilor externe, E. Mudenda, ministrul minelor și dezvoltării mineritului, H. Mu- lemba, ministrul comerțului și industriei, J. Chimba, alte oficialități zambiene.Pentrn unitatea de acțiune a forțelor democratice 
• REZOLUȚIA P.C. DIN AR

GENTINABUENOS AIRES 23 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina a dat publicității o rezoluție care cheamă oamenii muncii argentineni la intensificarea luptei antiimperialiste și a mișcării democratice, cere libertate de acțiune pentru partidele politice și anularea legilor represive. Rezoluția relevă că, deși recenta tentativă de lovitură de stat a eșuat, în țară există încă focare ale puciștilor. Opinia publică argentineană, prin intermediul organizațiilor sale politice, sindicale și culturale, s-a pronunțat categoric împotriva recentei tentative de lovitură de stat și a acțiunilor puciștilor.Pe de altă parte, Comitetul Executiv al C.C. al P.C. din Argentina relevă necesitatea unității de acțiune a tuturor forțelor progresiste din țară. „în prezent, se arată în rezoluție, s-au creat în țară condiții din cele mai propice pentru extinderea acțiunilor comune ale forțelor demo- * cratice și antiimperialiste".

reluat de agenția Reuter. Pe de altă parte, patru aparate ale forțelor aeriene pakistaneze au mitraliat, la aceeași dată, cîteva sate din districtul Comilla, din Bengalul oriental.
Convorbiri Houari Bou- 

mediene - Mokhtar Ouid 
Daddah. La A1§er> s_au încheiat convorbirile dintre președintele Houari Boumediene, și șeful statului mauritan, Mokhtar Ouid Daddah, care a efectuat o vizită de o zi la Alger. Referindu-se la convorbirile dintre cei doi șefi de stat, ziarul „El Moudjahid“ arată că ele se înscriu în cadrul consultărilor periodice asupra unor probleme bilaterale sau de interes mai general în legătură cu care cele două părți au căzut de acord mai înainte.

Președintele Indiei, Ven- kata Giri, l-a primit sîmbătă pe adjunctul ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., N. P. Firiubin, aflat în- tr-o vizită la Delhi, cu care a discutat probleme de interes reciproc.
0 puternică furtună s a abătut, incepînd de la 22 octombrie, asupra țărmului nordic al R. P. Polone — relatează agenția P.A.P. A fost paralizată complet activitatea portului Szczecin.

de reprimare : închiderea pe timp 
nedefinit a șase universități și a 
unui colegiu din Seul, a universită
ții din localitatea Kwangju, aresta
rea a 800 de studenți, exmatricula
rea din facultăți a tuturor liderilor 
recentelor demonstrații, interzicerea 
publicațiilor și întrunirilor studen
țești. I

In încercarea de a intimida forțele 
patriotice din Coreea de sud, atito- 
ritățile recurg din nou la practica 
odioasă a înscenărilor judiciare. Știri 
de ultimă oră anunțau că un tribu
nal din Seul a condamnat la moarte 
două persoane, între care un stu
dent, și la cite 15 ani închisoare alte 
patru persoane, în virtutea așa-nu- 
mitei „legi anticomuniste".

Măsurile represive, de o brutalita
te fără precedent, adoptate de regi
mul dictatorial de la Seul demon
strează deruta acestuia în fața va
lului acțiunilor de protest împotri
va politicii sale reacționare, care 
contravine intereselor fundamentale 
ale populației sud-coreene. In ciuda 
terorii sălbatice, tineretul studios 
din Coreea de sud, alături de masele 
populare, de toate forțele democra
tice, patriotice, își intensifică lupta 
pentru libertate, pentru împlini
rea aspirației fierbinți a întregului 
popor coreean de a trăi într-o pa
trie unită, democrată și prosperă.
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W ÎNTÎMPINAREA ULEI
FORȚELOR ARMATE ALE ROMÂNIEI

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La Muzeul central din Moscova al Forțelor Armate ale U.R.S.S. s-a deschis la 23 octombrie o expoziție. Documentele și fotografiile prezentate evocă episoade ale participării revoluționarilor români la apărarea puterii sovietice, momente ale frăției de arme româno-sovietice în lupta împotriva fascismului, dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre armatele și popoarele român și sovietic. La deschiderea expoziției, au rostit alocuțiuni colonelul V. I. Krasnov, șeful muzeului, precum și colonelul Cornel Berar, atașatul militar al României in Uniunea Sovietică.PHENIAN. — La Ministerul Apărării Naționale al R.P.D. Coreene a avut loc o adunare festivă. Cu acest prilej, au luat cuvîntul general-colonel Kim De Hong, ministru adjunct al apărării naționale al R.P.D. Coreene, și Emil Burghelea, atașat militar al României la Phenian. In încheierea adunării, participanții au vizionat un film documentar.BUDAPESTA. — Atașatul militar al României ela Budapesta, colonel Emilian Bîrlea, a vizitat unitatea militară din Abasâr și garnizoana militară din orașul Veszprem, în cadrul întîlnirilor care au avut loc cu acest prilej, atașatul militar al României a vorbit despre activitatea forțelor armate române, pregătirea de luptă și politică a militarilor noștri. El a evocat, de asemenea, participarea armatelor române la războiul antihitlerist.CAIRO. — Atașatul militar al României la Cairo, colonel Ștefan Petre, a oferit sîmbătă seara o gală de filme. Cu același prilej, a fost organizată o expoziție care prezintă momente din trecutul de luptă a poporului român și aspecte din viața militarilor forțelor noastre armate. Au participat șefi ai misiunilor diplomatice, a- tașați militari acreditați la Cairo, ofițeri egipteni.
A încetat din viată

9

dr. Mara Maleeva-JivkovaSOFIA 23 (Agerpres). — Agenția B.T.A. anunță că la Sofia a fost difuzat un comunicat oficial în care se arată că, sîmbătă 23 octombrie, a încetat din viață, după o lungă și grea suferință, dr. Mara Maleeva- Jivkova, soția tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al Bulgariei.Dr. Mara Maleeva-Jivkova și-a legat, încă din anii tinereții, soarta de lupta revoluționară a P.C.B. și a poporului bulgar, se spune în comunicat. Ea a fost un activist devotat al Partidului Comunist Bulgar, un luptător curajos împotriva capitalismului și fascismului, un neobosit constructor al socialismului în Bulgaria.Atit în anii grei ai războiului anti
Comunicat privind îndeplinirea planului 

de dezvoltare social-economică 
a R. P. BulgariaSOFIA 23. — Corespondentul Agerpres, C. Amariței, transmite : La Sofia a fost dat publicității comunicatul Ministerului Informațiilor cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare social-economică a R. P. Bulgaria în primele nouă lunî ale anului 1971.Bilanțul întocmit menționează că valoarea producției industriale a fost de 9,956 miliarde leva, cu 10,4 la sută mai mult decît în perioada corespunzătoare a anului precedent. Cel mai înalt ritm a fost înregistrat în industriile petrolieră, siderurgică, con

încheierea Congresului Uniunii populare agrare bulgareSOFIA 23 (Agerpres). — Sîmbătă, s-au încheiat la Sofia lucrările celui de-al 32-lea Congres al Uniunii populare agrare bulgare, transmite agenția B.T.A. Participanții au adoptat o rezoluție în care este exprimată hotărîrea membrilor uniunii de a participa cit mai activ la construirea societății socialiste dezvoltate în Bulgaria, sub conducerea Partidului Co-
R. P. UNGARĂ

Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din economieBUDAPESTA 23 (Agerpres). — A- genția M.T.I. informează că la Budapesta a avut loc conferința pe țară a cadrelor de conducere din economie, convocată de guvern, pentru dezbaterea unor probleme actuale ale vieții economice. iîn raportul prezentat cu acest prilej, președintele guvernului ungar. Jeno Fock, s-a referit, în primul rînd, la rezultatele celor trei ani ai reformei economice. El a subliniat că, în acest răstimp, multe procese economice au decurs în mod favorabil, s-au îmbunătățit condițiile de realizare a planurilor. A crescut productivitatea muncii, s-au consolidat marile întreprinderi socialiste din agricultură. a crescut în mod simțitor rentabilitatea unor produse. S-a îmbunătățit în ritm rapid și aprovizionarea cantitativă și calitativă a populației cu mărfuri. Au fost depășite planurile privind ridicarea nivelului de trai.Jeno Fock a arătat, totodată, că dezvoltarea economiei ungare a ridicat, în cîteva domenii, probleme 

ROMA. — Locotenent-colonel Marian Popa, atașatul militar al României la Roma, a organizat o gală de filme la care au participat generali și ofițeri superiori italieni, ambasadori și atașați militari acreditați la Roma, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei și alte instituții centrale, ziariști.WASHINGTON. — Atașatul militar și naval, col. D. Apostol, și atașatul aerian, locotenent-colonel, R. Mustață, ai României la Washington, au organizat o gală de filme de scurt metraj. în saloanele ambasadei române a fost prezentată o expoziție de fotografii privind viața și activitatea militarilor români. Vernisajul a fost urmat de un cocteil. Au participat general-locotenent R. G. Stillweel, adjunctul șefului de Stat Major al trupelor de uscat', general maior C. T. Baldwin, director pentru problemele internaționale în Ministerul Apărării, general de brigadă J. L. Collins, șeful direcției de istorie militară din Ministerul Apărării, reprezentanți ai Departamentului de Stat, generali și ofițeri superiori, atașați militari acreditați în capitala Statelor Unite, ziariști. Au fost prezenți, Corneliu Bogdan, ambasadorul României în S.U.A., membri ai ambasadei.NICOSIA. — Atașatul militar al României în Cipru, căpitanul de rangul 1 Telegescu Petre, a organizat la 22 octombrie o gală de filme. Au participat șeful statului major al armatei cipriote, șeful statului major al gărzii naționale comandantul luptătorilor turco-ciprioți, comandantul forțelor O.N.U. în Cipru, șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați militari. Au fost, de asemenea, prezenți secretarul general adjunct al A.K.E L., A. Fantis, secretarul general al E.D.O.N. (organizația tineretului progresist); D. Christofinis, și alte personalități politice.

fascist, cit și în perioada construcției socialiste, dr. Mara Maleeva-Jivkova a fost permanent alături de soțul ei, Todor Jivkov, fiindu-i cel mai apropiat tovarăș și colaborator.Prin moartea Marei Maleeva-Jivkova, partidul comunist și poporul bulgar au pierdut o fiică devotată, credincioasă, care și-a consacrat întreaga sa viață luptei pentru fericirea patriei, pentru triumful cauzei comunismului.Pentru organizarea funeraliilor a fost creată o comisie, al cărui pre- ședințe este Boris Velcev, și din care fac parte Tano Țolov, Venelin Koțev, Krîstiu Tricikov, Gheorghi Iordanov, profesorul Atanas Maleev. Funeraliile vor avea loc duminică, 24 octombrie.

strucții de mașini, chimică, respectiv în ramurile legate direct de realizarea bazei de materii prime și sporirea eficienței producției. Aceste ramuri au asigurat în cele nouă luni ale anului aproximativ 55 la sută din producția industrială totală a Bulgariei. în perioada de referință, producția de energie electrică a fost de 15,4 miliarde kWh, depășind cu 1,1 miliarde kWh realizările din anul 1970. în agricultură a continuați procesul intensificării producției de cereale și a creșterii animalelor.

munist Bulgar, de a-și consacra toate forțele întăririi unității țărilor socialiste, de a lupta pentru menținerea păcii în lume, pentru înțelegere reciprocă și colaborare între popoare.Au fost alese noile organe de conducere. în funcția de secretar al Uniunii populare agrare bulgare a fost reales Gheorghi Traikov.

însemnate, printre care situația investițiilor capitale. „în prezent, a spus el, construcțiile în curs de desfășurare au scăzut cu 10 la sută, cu toate că suma din buget este cu 13 la sută mai mare. Este încă mare cifra investițiilor capitale nerealizate". Jeno Fock a criticat fluctuația forței de muncă și, de asemenea, creșterea numărului funcționarilor In administrație.Ocupîndu-se de problemele comerțului exterior, primul ministru a menționat că în schimburile comerciale ale Ungariei ponderea cea mai mare o au țările socialiste. El a a- dăugat că Ungaria tinde ca, pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc, să stabilească o colaborare fructuoasă cu țările în curs de dezvoltare și cu statele capitaliste dezvoltate. Ca urmare a conjuncturii nefavorabile a pieței capitaliste și a producției agricole nefavorabile, anul trecut exporturile ungare în țările capitaliste au scăzut, în timp ce importurile au rămas la fel de mari.
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