
L E

I

ÎN PAGINILE ll-lll-IV
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,

și-a do-

pe Christian Pineau

la amiază, peprimul rînd 
un sentiment 
popor. In al

Nicolae Ceaușescu.

CIUC (Cores- 
„Scînteii", I. “

La Miercurea Ciuc

suveranității ei. A- 
așa cum memoria

cu privire la regimul
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLI Nr. 8986 Joi 2 decembrie 1971 6 PAGINI 30 BANI
prețurilor și tarifelor

COMUNISTUL
iot

Ne-am construit o țară, o țară așa 
,um și-au visat-o. înaintașii noștri, 
toți cei ce cu prețul..trudei și . al 
eroismului i-au clădit/ prin veacuri, 
coloane de susținere. Sînt- nenumă
rate faptele înscrise . în filele istoriei 
în zecile de veacuri de cînd, pe aceste 
meleaguri, s-a înălțat glas românesc. 
Sint nenumărate,; ca stelele cerului 
și ca nisipul mărilor. Iar la temelia 
fiecăruia dintre ele descoperim ace
leași imbolduri : dragostea de patrie, 
aspirația mai presus de orice de a o 
sluji cu mintea ageră și cu brațul 
viteaz, de a o înălța spre libertate 
și independență.

Multe veacuri Istoria nu a fost 
generoasă cu poporul nostru. El a 
trebuit să dea numeroase jertfe de 
singe, să lupte cu dîrzenie pentru 
a-și dobîndi dreptul la neatirnare. 
Munții și cîmpiile țării au fost se
mănate cu multe, prea multe, din 
trupurile celor ce au înțeles că dato
ria lor cea mai înaltă era să apere 
integritatea, independența patriei. 
Trecutul nostru zbuciumat, trecut 
traversat de nenumărate evenimente 
glorioase, este bogat în faptele u- 
nei exemplare dăruiri pentru cau
za patriei, pentru af’rmarea dem
nității și 
vem, deci, 
obiectivă a timpului o atestă, o tra
diție strălucită în afirmarea celui 
mai nobil, celui mai înălțător dintre 
sentimente, patriotismul, sentiment 
căruia îi sînt adînc străine naționa
lismul, șovinismul, manifestări re
probate întotdeauna de poporul nos-. 
tru, cum reprobați erau și cei ce în
cercau să le promoveze, exponenții 
claselor exploatatoare.

Din faptele înaintașilor noștri, 
fapte de răscolitoare devoțiune față 
de patrie, ne-am făcut simboluri ne
pieritoare. Rostindu-le, azi, numele 
celor ce au fost, evocînd împrejură
rile în care s-au ilustrat ca mari ce
tățeni realizăm însăși dimensiunea 
fundamentală, structurală a existen
ței noastre milenare pe aceste 
meleaguri — eroismul — a cărui ori
gine se va afla întotdeauna în dra
gostea de patrie. Hrănindu-se la fla
căra sacră a înaltelor aspirații și idea
luri ale poporului, cei mai buni fii 
ăi săi au cutezat să le slujească cu 
gindul și fapta, să înfrunte pozițiile 
conservatoare, retrograde ale vremii 
lor. Ei au știut să gîndească, să vi
seze ziua de mîine a țării, au. știut 
să-și dedice întreaga viață celei mai 
nobile dintre cauze — patriei.

Azi, viitorul visat, acel viitor 
nădăjduit cu înflăcărată, cu roman
tică pasiune, a devenit realitate, a 
devenit adevăr.

Făuritorul unei asemenea mari iz- 
bînzi poartă un nume cu amplă re
zonanță în conștiința poporului — 
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN. 
Iar pe steagul său de luptă a fost 
incrustat pentru totdeauna ca țel su
prem slujirea patriei, educarea po
porului în spiritul patriotismului so
cialist. N-a fost moment important 
în cei peste 50 de ani din viața țării, 
ani ce coincid cu existența partidu
lui comunist, față de care acesta să 
nu-și fi definit o atitudine întotdea
una izvorită din aspirațiile maselor 
populare. Dintre multele dovezi vom 
aminti doar una, expresie emoțio
nantă a poziției de înflăcărat patrio
tism care i-a animat în lupta lor 
eroică pe comuniști, desprinzînd un 
pasaj din Manifestul prin care P.C.R. 
îndemna în anul 1938 la luptă îm-

In numele idealului comunist, 
dragostei de țară, înfruntînd ame-, 
nințările, schingiuirile, teroarea tem
nițelor, jertfindu-și viața, comuniștii 
au condus clasa muncitoare, poporul 
în lupta sa dreaptă, în lupta de fău
rire a unui nou destin istoric Româ
niei.

Istoria țării noastre a cunoscut ne- 
numărați bărbați de seamă, figuri 
memorabile de patrioți luminați. Co
munistul a avut, are și va avea da
toria de cinste de a continua ase
menea tradiții minunate, adăugind 
însă in continuarea lor o cunoaștere 
științifică a țelurilor creatoare pe 
care și le propune societatea, metode 
și mijloace noi, superioare, pentru a 
ascede la aceste țeluri, Inițierea unor 
acțiuni energice destinate înălțării 
patriei pe noi culmi ale devenirii 
sale, realizînd astfel în mod concret 
o îngemănare firească între simțirea 
de patriot și teoria comunismului ști
ințific, materialismul dialectic și is
toric.

Cum și-au manifestat în mod prac
tic comuniștii patriotismul lor ? Pri
vind istoria ultimelor cinci decenii 
vom afla nenumărate exemple. Vom 
spune doar că prin lupta lor comu
niștii au eliberat țara, că au preluat 
conducerea, puterea într-o țară în 

. care se spunea că domnește sărăcia, 
într-o țară în care poporul a creat 
versul tragic „munții noștri aur 
poartă, noi cerșim din poartă-n 
poartă". Din această țară, comuniștii, 
mobilizînd poporul întreg, au făcut 
c țară' bogată, vor face o țară și mai 
bogată, cu o industrie și o agricultură 
socialiste mereu mai înfloritoare, cu 
un meritat prestigiu în lume datorat 
înfăptuirilor sale. Comuniștii au înăl
țat o țară a demnității și a construc
ției. Tot ceea ce are azi mai de preț 
România socialistă este opera pa
triotică a comuniștilor, a luptei și 
gîndirii lor, a spiritului lor construc
tiv, revoluționar.

Astfel, partidul comunist 
vedit continuatorul încercat 
vechi și puternice tradiții, 
bindit în conștiința națiunii o înaltă 
prețuire și încredere. Iar patriotis
mul, definit de Lenin ca „un senti
ment dintre cele mai adinei, stator
nicit de existența de secole și mile
nii a unor patrii diferite", a cunos
cut, în noile condiții sociale, o afir
mare superioară, â devenit sentimen
tul esențial al întregului popor, al 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, fără deosebire de naționali
tate. înfrățiți în muncă și idealuri 
comune, oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — și-au făcut un crez de ne
zdruncinat din dezvoltarea continuă 
a patriei socialiste, din afirmarea ei 
puternică și demnă între națiunile 
lumii.

Ca fenomen social-istoric, nemijlo
cit legat de epocă, de comunitatea 
umană, de clasele sociale, patriotis
mul s-a îmbogățit structural. Reali
tatea socialistă i-a conferit dimen
siuni superioare patriotismului, celei 
mai de preț cuceriri spiritual-morale 
a timpului nostru. In 
prin aceea că a devenit 
general al intrcgului

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare în pag. a IV-a)

potriva fascismului : „Ne cheamă Ia ira sm «sa aa« ra
luptă sîngele Iui Doja, Horia, Tudor MH HI «Sss «s» IM
Vladimirescu. Ne cheamă_ la luptă 
dragostea de această țară, pe care 
nu vrem s-o vedem sfîșiată și cotro
pită, dragostea de acest popor, 
care nu-1 vrem îngenuncheat 
robit".

In numele dragostei de țară, 
visului măreț de a o vedea înălțată 
pe piedestalul socialist al prosperi
tății și civilizației, al suveranității și 
demnității, au militat decenii de-a 
rindul cei mai buni fii ai poporului, 
comuniștii ; în numele acestui ideai 
s-au ridicat împotriva nedreptății și 
asupririi, împotriva războiului.
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Partidul nostru comunist 
a ridicat echitatea socială 
la rangul de principiu fun
damental al conducerii so
cietății, al vieții noastre 
sociale.

Mai mult : partidul ne 
învață să luptăm pentru 
așezarea relațiilor din so
cietatea noastră pe baza 
principiilor echității și e- 
ticii socialiste, să anihi
lăm orice tentativă de 
știrbire a lor. Favoritis
mul.- de pildă. Și nepotis
mul. De ce ?

Societatea noastră nu 
acceptă favoritismul și ne
potismul nu numai pentru 
că „nu e frumos", „nu e 
principial", ci pentru că — 
ambele — atrag după ele 
un întreg cortegiu de con
secințe nefaste ; înlocuind 
criteriile limpezi care gu
vernează relațiile de ser
viciu cu altele, arbitrare, 
subiective, ele pot conduce 
la implicații deosebit de 
grave pe linia îndeplinirii 
obligațiilor profesionale, a 
planului economic al între
prinderii. Un om incom
petent sau lipsit de ones
titate, pus într-un anumit 
post prin încălcarea nor
melor noastre, numai pen
tru că este nepotul lui X 
sau a intrat in grațiile Iui 
Y, periclitează însăși în
deplinirea obligațiilor în
treprinderii unde lucrează 
ca angajat. Apoi, o astfel 
de situație are consecințe 
nu numai economice, ci și 
de ordin moral : tensio
nează climatul de lucru 
prin înveninarea relațiilor 
dintre oameni, instaurează

De - mulți ani, uzina
Steagul roșu" din Brașov 

și-a cîștigat un bine meri
tat renume în familia în
treprinderilor constructoare 
de mașini din România. 
Este, de altfel, o realitate : 
autocamioanele purtind 
marca acestei uzine au de
venit o prezență vie pe șo
selele și șantierele țării, pe 
ogoare și în exploatările 
forestiere. Prin cele peste 
250 000 de autocamioane fa
bricate, ca și prin cele cî
teva zeci de mii de motoa
re și autoșasiuri livrate al
tor întreprinderi — ca să 
nu mai vorbim de alte zeci 
de produse realizate aici 
pentru prima oară, în anii 
de după eliberare — colec
tivul uzinei de autocamioa
ne din Brașov a adus o 
contribuție de prestigiu la 
dezvoltarea economiei na
ționale, la construirea so
cialismului în patria noas
tră. O dată cu uzina 
dezvoltat și colectivul 
numărînd astăzi 16 000 
muncitori, tehnicieni și 
gineri, care prin munca 
plină de abnegație, 
talentul și capacitatea lor 
creatoare puse în slujba 
progresului necontenit al 
țării, și-au înscris numele 
printre detașamentele de 
frunte ale glorioasei noas
tre clase muncitoare.

în aceste zile, constructo
rii de autocamioane din 
Brașov se pregătesc să săr
bătorească împlinirea a 50 
de ani de existență a uzi- ■ 
nei. Eveniment bogat în 
semnificații, prilej de jus
tificată mîndrie pentru 
realizările obținute în anii 
construcției socialiste de 
oamenii acestei „citadele" 
a industriei noastre con
structoare de mașini.

După eliberarea țării, 
muncitorimea de la „Astra", 
cum se numea pe atunci 
uzina, s-a situat în primele 
rînduri ale luptei pentru 
transformări democratice, 
pentru susținerea frontului 
antihitlerist, a luat parte 
la mările bătălii politice 
conduse de partidul comu
nist. O contribuție de sea
mă a adus, în această pe
rioadă, colectivul uzinei la 
refacerea unor ramuri in
dustriale distruse de război,

uzina îndeplinind rolul de 
„unitate de șoc“. Au reîn
ceput fabricația și repara
rea vagoanelor cisternă, de 
utilaje pneumatice, de ma- 
șini-unelte. După actul is
toric al naționalizării, gama 
produselor fabricate în uzi
nă crește mereu : se pro
duc pentru prima oară în 
țară sape cu role, carotiere 
și transmisii, instalații com
plete de pompaj, macarale, 
rulmenți, strunguri parale-

rițății tehnice și profesio
nale. Pe măsura dezvoltării 
experienței, a noilor con
diții create, partidul a pus 
în fața colectivului uzinei 
sarcina asigurării transpor
turilor cu mijloace mai 
moderne, mai rapide. A- 
ceastă sarcină a fost re
zolvată cu succes de spe
cialiștii, de colectivul uzi
nei. în 1962, pe poarta în
treprinderii au ieșit primele 
autocamioane S.R.-131 „Car-

chipate cu motor Diesel ; 
noile autocamioane se si
tuează la nivelul celor mai 
prestigioase mărci și clase 
de autovehicule de acest gen 
din lume. în anii actualului 
cincinal sînt prevăzute să fie 
asimilate din această fami
lie — care poartă denumi
rea ROMAN — 13 tipuri de 
bază în 100 de variante, cu 
posibilitatea de adîncire a 
diversificării.

Drumul parcurs de colecti-

înfăptuiri contemporane
s-a
ei, 
de 
in- 
lor 

prin

pe trunchiul unei tradiții
semicentenare

Zile de sărbătoare la uzina de autocamioane

„Steagul roșu" din Brașov

păți" de 3 tone ; un an mai 
tîrziu, a fost fabricat auto
camionul S.R.-130 cu 2 di
ferențiale ; ele aii fost ur
mate de S.R.-115 și S.R.-114 
„Bucegi" de 5 tone. Noile 
tipuri de autocamioane s-au 
impus imediat prin perfor
manțele lor superioare.

în anii care au urmat 
s-au făcut noi progrese pe 
linia dezvoltării și diversi
ficării producției de autoca
mioane, au fost însușite în 

...„„..v. . fabricație alte tipuri, într-o
S.R.-10Î. Trecerea Ia 'făbri- r largă varietate, destinâte’"u- ' 
cația de 
însemnat 
brașoveană

le, strunguri de copiat, 
mașini. de alezat și gău
rit ș.a.

în august 1953, partidul 
nostru hotărăște să se pună 
bazele unei industrii de 
autovehicule românești, în- 
credințînd această sarcină 
de mare răspundere uzinei 
„Steagul roșu" din Brașov. 
Cu hotărîre și abnegație, 
oamenii .uzinei au trecut la 
îndeplinirea acestei sarcini 
și, în primăvara anului 
1954, au fost gața primele 
autocamioane românești :

autocamioane a 
pentru uzina 

o însemnată 
cotitură, constituind pentru
întregul colectiv un exa
men al priceperii și matu-

nor noi utilizări. La demon
strațiile sărbătorești de la 
23 August 1971, prin fața 
tribunelor din Brașov și 
București au trecut primele 
autocamioane de 12 tone, e-

vul uzinei, în anii construc
ției socialiste, este un drum 
glorios , el se încadrează 
în ritmul ascendent al dez
voltării întregii noastre in
dustrii, iar efortul colecti
vului se încorporează firesc 
în tot ceea ce poporul nos
tru a creat și creează sub 
conducerea clarvăzătoare a 
partidului. In toți acești 
ani, uzina din Brașov a fost 
o uriașă retortă a spiritului 
creator, oamenii săi găsind 
aici un cadru favorabil de 
afirmare și valorificare a 
capacităților lor creatoare. 
Cîteva cifre sînt elocvente: 
Față de 1962, producția de 
autocamioane a crescut de 
aproape 5 ori, realizîndu-se 
azi 58 de tipuri și 199 de va
riante ; aproape 30 la

din producția de autocami
oane și piese de schimb a 
uzinei se exportă în peste 
20 de țări.

Astăzi, uzina prezintă 
toate atributele definitorii 
ale unei întreprinderi mo
derne, puternic dezvoltate, 
cu un grad înalt de mecani
zare și automatizare ă pro
ceselor tehnologice. Ea are 
un colectiv destoinic, cu o 
bună pregătire tehnico-pro- 
fesională ; de-a lungul ani
lor. uzina a devenit o școa
lă a responsabilității și dis
ciplinei. unde se formează 
nu numai buni meseriași, ci 
și oameni cu conștiință re
voluționară, cu o concepție 
înaintată. Pentru succesele 
obținute, în mai multe rîn- 
duri uzina a fost distinsă cu 
Steagul roșu de întreprin
dere fruntașă pe țară și pe 
ramură, cu diferite di
plome, iar sute de salariați 
au primit ordine și medalii.

Făcîndu-se ecoul senti
mentelor care animă pe cei 
16 000 de salariați, pe cei a- 
proape 3 500 de comuniști 
din uzină, tov. Alexandru 
Oros, secretarul comitetu
lui de partid, ne-a spus : 
„în aceste zile, gîndul co
lectivului nostru se îndreap
tă cu recunoștință fierbinte 
către partid, către secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
prețiosul sprijin material și 
indicațiile valoroase date cu 
prilejul vizitelor în 
noastră. Colectivul 
tru se angajează 
nu-și precupețească forțele 
pentru a ridica la un nivel 
și mai înalt întreaga activi
tate productivă a uzinei, 
pentru folosirea deplină a 
potențialului tehnic și uman, 
pentru continua ridicare a 
performanțelor autocami
oanelor românești".

Acesta este angajamentul 
de onoare cu care construc
torii de autocamioane din 
Brașov întimpină sărbătoa
rea. uzinei, o uzină de prim 
rang a industriei noastre 
socialiste, aflate în puternic 
proces de dezvoltare și mo
dernizare.

LA MIERCUREA CIUC

A intrat in funcțiune

MIERCUREA 
pondentul „Scînteii", I. Bartu- 
nek) : La Miercurea Ciuc a 
intrat parțial în funcțiune pri
mul obiectiv industrial din ac
tualul cincinal — filatura de 
lină pieptănată, o nouă dova
dă grăitoare a politicii partidu
lui și statului nostru de dez
voltare armonioasă a tuturor 
județelor țării. Noua filatură 
este dotată în proporție de 
peste 80 la sută cu mașini și 
utilaje produse în țară, la ni
velul tehnicii actuale. Colecti
vul de muncă al filaturii — 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii, români și maghiari — 
printr-o muncă susținută, plină 
de entuziasm, și-a îndeplinit cu 
cinste angajamentul luat cu o- 
cazia vizitei din luna august 
în județul Harghita a secreta
rului general al partidului, to
varășul

uzina 
nos- 

să

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

Au îndeplinit 
planul anual

BACAU (Corespondentul „Scîn- 
Gh. Baltă) : Construc- 

Complexului hidrotehnic 
pe Valea Uzului și-au 

realizat sarcinile de plan pe 
acest an cu o lună mai devreme. 
Ing. Liviu Guțiu, șeful șantieru
lui, ne-a informat că echipele de 
betoniști, printre care cele con
duse de Remus Baltag și Va- 
sile Bran, au turnat în acest an 
în corpul barajului cu 5 000 mc 
beton mai mult față de preve
derile planului.

SLATINA (Corespondentul 
„Scînteii" Emilian Rouă) : Cu
noscuta uzină de aluminiu din 
Slatina și-a îndeplinit integral 
sarcinile anuale la export. Fină 
la sfirșitul anului, aluminiștii 
slătineni vor livra suplimentar 
la export peste 5 000 tone alumi
niu și aliaje din aluminiu. Pină 
acum s-au produs, peste planul 
pe 1971, 2 464 tone de aluminiu, 
în timp ce la producția globală 
depășirile „la zi" însumează 
peste 31 milioane lei.
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Autocamioanele fabricate la uzina „Steagul roșu' din Brașov sînt bine cunoscute atît în țară, cît și în străină
tate. în imagine : un aspect din secția de montaj Foto : Gh. Vințilătaie. în imagine : un aspect din secția de montaj

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri
Christian Pineau, fost prim-minis- 
tru și ministru al afacerilor exter
ne al Franței, membru al Institu
tului de promovare și prestigiu de 
la Geneva, și pe Gisele Rutman, 
președinte al Comitetului executiv

al Institutului internațional de pro
movare și prestigiu.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate, au par
ticipat Mihai Suder, ministrul in
dustriei lemnului, și Petre Suciu, 
director general al întreprinderii 
de stat pentru comerțul exterior 
„Tehnoforestexport", unitate - dis
tinsă cu „Premiul internațional de 
promovare". (Agerpres)

minciuna, spiritul de feudă 
și de clan. Rezultatul ? U- 
nul singur : întreaga colec
tivitate are de suferit, ma
terial și moral.

Am găsit două astfel de 
„insule" ale reziduurilor 
mentalităților burgheze — 
la Fabrica de produse re-

refractare din Dej este 
rector ing. Petre Roșu, 
aceeași întreprindere 
crează în calitate de 
al serviciului tehnic și 
ția directorului 
Roșu.

Pînă aici nimic anormal. 
Sînt mii de astfel de ca-

di- 
La 
lu- 
șef 
so

ft! ari a

— așa cum 
fiecare ar fi 

impus de 
Numai că la

din Dej dacă 
aminteam — 
deținut rolul 
statutul său.
Dej este altfel : nimic nu
„mișcă" în fabrică decît cu 
„voia" soției tovarășului 
director. Iar voia soției 
are un registru extrem de

O întrebare în numele eticii socialiste

De ce nimeni
nu le-a pus întrebarea?

fractare din Dej ș! la coo
perativa „Progresul" din 
Tîrgoviște. întreprinderi de 
profil economic diferit, 
dar, din păcate, cu con
duceri de același „profil" 
moral —. profil generator 
de relații in contradicție 
flagrantă cu relațiile noi, 
cu adevărat umane, care 
s-au instaurat în societa
tea noastră. Despre ce este 
vorba ?

La Fabrica de produse

zuri în uzinele, cooperati
vele, combinatele de pro
ducție de 
țară. Sînt 
cînd soț și 
în aceeași 
brigadă, 
fiecare 
conștiincios 
ce-i revin, 
decurg din funcția în care 
a fost încadrat. Nu ne-am 
fi oprit deloc asupra soți
lor de la întreprinderea

tot felul 
cazuri 
soție lucrează 
secție, 

laborator, 
îȘi

din 
chiar

birou, 
unde 

îndeplinește 
îndatoririle 

îndatoriri ce

larg ; Începe cu probleme 
tehnice 
litate și 
și cum 
tr-unul 
treprinderii. .

Ceea ce nemulțumește 
pe toată lumea este faptul 
că, prin întreaga ei atitu
dine, a creat în fabrică o 
„atmosferă greu de supor
tat" (mecanic-șef, ing. Pe
tru Urian), atmosferă care 
a determinat pe mulți să

de strictă speria
se termină cu cine 
să fie numit în- 

din posturile în-

depună pe biroul directoru
lui cereri de transfer, ce
reri in care se spunea clar 
„ori noi, ori...".

— Nu faci cum îți spun 
eu ? 1 Te spun soțului... 
Petre Roșu intervine 
zice să se facă cum a : 
soția.

Și dacă lucrurile 
opri aici... Dar nu, 
mai spus-o, registrul 
cupărilor Măriei Roșu este 
mult mai larg. Dînsa este 
din Urișor, o comună în 
apropiere de Dej, comună 
in care are o mulțime de 
neamuri. Ce și-a zis : 
„N-ar fi bine să nu mă 
duc eu la Urișor, ci să-mi 
aduc în fabrică neamurile 
de acolo ?“ Și le-a adus. 
Dacă posturile erau ocu
pate ? Ei și ? 
fi !

în 1969, în 
pus problema 
numărului de 
anumite sectoare. Cum s-a 
procedat ? Pentru a putea 
menține în fabrică rudele 
soției (Lucreția Rusu, Va- 
sile Rusu, Ioan Rusu, Au
gustin Rusu, Victor Che- 
recheș, Iosif Prundiș), di
rectorul a semnat desface
rea contractului de muncă 
unor muncitori cu o ve
chime în întreprindere în
tre 10 și 23 de ani (Gheor
ghe Mureșan, Costin Bă- 
ran. Alexandru Borzași, 
Pavel Chira ș.a.).

Lucreția Rusu. fostă În

: Și 
zis...
s-ar 
am 

preo-

Nu vor mai
fabrică s-a 

restringerii 
posturi în

Mircea BUNEA 
Constantin SOCI

(Continuare în pag. a V-a)
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Proiect
r«ir m iiii»«i«ii—>ii——w—nwinii—mi—■iimiiiiiiiiiunim LEGE

la regimul prețurilor și tarifelorcu privire
Pe baza hotărîriî Comitetului Executiv al C.C. al 

P.C.R. din 30 noiembrie 1971, proiectul de lege cu pri
vire la regimul de stabilire a prețurilor și tarifelor este 
supus dezbaterii publice pentru a da posibilitatea cadre
lor din economie, specialiștilor din acest domeniu de 
activitate, tuturor oamenilor muncii să-și aducă contri
buția la definitivarea acestei legi.

Propunerile, sugestiile și observațiile în legătură cu 
proiectul de lege vor fi înaintate comisiilor economice 
județene, Consiliului Economic, Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, precum și presei centrale și locale.

In cadrul vastului program, trasat de Congresul al X-Iea al Partidului 
Comunist Român, cu privire la perfecționarea organizării și conducerii plani
ficate a economiei, sistemul de prețuri contribuie la repartizarea planificată 
a muncii sociale pe ramuri, subramuri și produse, constituie un instrument 
de măsurare a aportului fiecărei întreprinderi și ramuri la crearea venitului 
național, precum și de fundamentare a opțiunilor și deciziilor, în vederea 
realizării eficienței maxime a întregii activități economice.

Sistemul de prețuri are un rol important în realizarea obiectivelor poli
ticii economice de industrializare socialistă și de dezvoltare intensivă a agri
culturii, în lărgirea schimbului intern și extern de mărfuri, asigurarea stabi
lității monetare și creșterea nivelului de trai al populației.

Prețurile au un rol însemnat în aprecierea corespunzătoare a eforturilor 
și rezultatelor activității întreprinderilor, în întărirea gestiunii lor economice, 
in cointeresarea acestora la realizarea sarcinilor cantitative și calitative de 
plan, la introducerea tehnicii noi și ridicarea calității produselor, la sporirea 
și diversificarea producției și serviciilor.

Reducerea continuă a prețului de cost, folosirea rațională a resurselor 
materiale și de muncă în toate ramurile economiei naționale, ca urmare a 
ridicării productivității muncii sociale, asigură sporirea fondurilor necesare 
reproducției socialiste lărgite și constituie, în același timp, un factor esențial 
pentru creșterea veniturilor reale ale populației în ritmurile și proporțiile 
prevăzute prin plan. ,

Reducerea cheltuielilor de producție și circulație constituie, totodată, calea 
principală pentru apropierea prețurilor din țara noastră de nivelul și core
lațiile de prețuri existente in țările dezvoltate din punct de vedere economic.

La baza stabilirii prețurilor — în conformitate cu legile economice obiec
tive — trebuie să stea cheltuielile sociale de producție, ținîndu-se seama 
totodată de nivelul de dezvoltare a bazei tehnico-materiale și posibilitățile 
de satisfacere a cerințelor pieței socialiste, organizate. La stabilirea prețurilor 
trebuie să se aibă în vedere realizarea unor corelații fundamentate între 
prețurile diferitelor produse sau grupe de produse, care să contribuie la asi
gurarea tuturor sortimentelor necesare consumului productiv, investițiilor, 
consumului populației și exportului, precum și la o circulație normală a 
mărfurilor în economie.

Stabilirea prețurilor se înfăptuiește în mod organizat în conformitate cu 
politica unitară și coordonată a partidului și statului. Existența unor prețuri 
stabile, ce nu pot oscila în funcție de schimbarea condițiilor individuale de 
producție și desfacere, constituie o premisă de bază pentru fundamentarea 
și înfăptuirea planurilor economice, pentru creșterea sistematică a nivelului 
de trai al populației. Totodată, trebuie asigurată menținerea concordanței 
prețurilor cu cheltuielile sociale prin modificarea prețurilor în raport eu 
schimbările ce intervin în factorii care au stat la baza stabilirii lor.

La produsele și serviciile importante pentru economia națională și con
sumul populației se stabilesc prețuri unice pe țară, indiferent de producător 
și de costurile individuale de producție.

l’ontru înfăptuirea obiectivelor prevăzute în plan, și în primul rind a 
acelora legate de nivelul de trai al populației și de acumulare, precum și 
pentru întărirea continuă a. monedei naționale este necesară o disciplină 
riguroasă în ce privește respectarea regulilor, criteriilor și normelor de sta
bilire și aplicare a prețurilor.

In vederea perfecționării și statornicirii unor reguli și criterii de bază 
pentru stabilirea și aplicarea prețurilor în economie, precum și a cadrului 
organizat în care se desfășoară întreaga activitate din acest domeniu.

MAREA ADUNARE NAȚIONALA adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1 — în Republica Socialistă 
România prețurile și tarifele trebuie 
să reflecte cheltuielile sociale de 
producție, să țină seama de valoarea 
de întrebuințare a produselor și să 
contribuie la înfăptuirea politicii par
tidului și statului de dezvoltare în 
ritm înalt a economiei naționale, de 
creștere continuă a productivității 
muncii, la reducerea sistematică a 
prețului de cost, valorificarea rațio
nală a resurselor materiale și de 
muncă, promovarea progresului teh
nic, îmbunătățirea calității produse
lor și creșterea nivelului de trai al 
întregului popor.

Statul stabilește politica prețurilor, 
organizează și urmărește aplicarea 
acesteia și asigură controlul respec
tării legalității și întărirea discipli
nei prețurilor.

Art. 2 — Sistemul de prețuri din 
economia națională cuprinde urmă
toarele categorii de prețuri :

a. prețuri ale producătorilor, care 
revin unităților industriale, de lu
crări, de construcții-montaj, agricole, 
precum și altor producători ;

b. prețuri de livrare, la care, cir
culă mărfurile între unitățile socia
liste ;

c. prețuri cu amănuntul, pentru 
desfacerea produselor și executarea 
lucrărilor de construcții către popu
lație ;

d. tarife, pentru prestările de ser
vicii.

Conținutul fiecărei categorii de 
preț, modul de stabilire și modifi
care, regimul de aplicare a prețu
rilor și tarifelor, precum și atribu
țiile organelor centrale, organelor lo
cale, ale unităților de stat, coopera
tiste și altor organizații obștești sînt 
cele prevăzute în prezenta lege.

Asimilarea categoriilor de prețuri 
în vigoare cu cele prevăzute de pre
zentul articol se face potrivit anexei.

Art. 3. — în conformitate cu cerin
țele politicii economice și sociale, pre
cum și în funcție de condițiile de 
producție și desfacere, prețurile și 
tarifele prevăzute la art. 2 pot fi :

— fixe, oare se aplică la nivelul la 
eare au fost stabilite ;

— limită, care reprezintă un nivel 
maxim (plafon) ce nu poate fi de
pășit și în cadrul căruia se vor pu
tea stabili sau practica prețuri mai 
mici ; in anumite cazuri se vor putea 
stabili și limite minime de preț.

Prețurile și tarifele fixe sau limită 
pot fi- unice sau diferențiate.

Prețurile unice se aplică pe întreg 
teritoriul țării, de toate organele și 
unitățile socialiste producătoare și de 
desfacere pentru principalele produ
se și pentru serviciile de mare impor
tanță pentru economia națională și 
nivelul de trai al populației.

Prețurile diferențiate se stabilesc la 
un nivel diferit în funcție de zone, 
județe, bazine de producție sau loca
lități.

în același timp, prețurile și tarifele 
fixe sau limită pot fi diferențiate pe 
sezoane, pe producători, pe destina
ții sau categorii de beneficiari.

Prețurile și tarifele prevăzute la 
art. 2 pot fi stabilite temporar, pen
tru o perioadă limitată de timp, după 
care își încetează valabilitatea.

Art. 4. — Categoriile de prețuri și 
tarifele prevăzute la art. 2 din pre
zenta lege se stabilesc avîndu-se în 
vedere următoarele :

— prețul de cost antecalculat, care 
cuprinde totalitate® cheltuielilor nor
mate necesare, executării produsului 
sau prestării serviciului ;

— beneficiul, care contribuie laa- 
sigurarea reproducției lărgite, pre
cum și la cointeresarea unităților 
economice și a colectivelor de oameni 

ai muncii pentru îndeplinirea și 
depășirea tuturor indicatorilor de 
plan.

La elementele de mai sus se a- 
daugă, după caz :

— impozitul pe circulația mărfuri
lor- sau alte prelevări la bugetul de 
stat, in funcție de politica econo
mică și financiară a statului ;

— rabatul (adaosul) comercial, des
tinat acoperirii cheltuielilor pentru 
desfacerea mărfurilor și asigurarea 
unui beneficiu organizațiilor comer
ciale.

CAPITOLUL II
Prețul de cost — baza 
de stabilire a prețurilor

Art. 5 — La baza stabilirii oricărei 
categorii de prețuri trebuie să stea 
prețul de cost care cuprinde urmă
toarele elemente de cheltuieli :

a. materii prime și materiale ;
b. combustibil, energie, apă ;
c. salarii și contribuții asupra sala

riilor ;
d. amortizarea fondurilor fixe ;
e. taxa asupra fondurilor de pro

ducție ;
f. taxa asupra terenurilor ;
g. cheltuieli pentru introducerea 

tehnicii noi ;
h. dobînzi și alte cheltuieli bănești.
Aceste elemente ale prețului de 

cost se adaptează specificului fiecă
rei ramuri.

în scopul calculării, analizei și 
controlului prețului de cost pe pro
duse, cheltuielile de producție și des
facere prevăzute la lit. a—h de mai 
sus se planifică, se evidențiază și se 
raportează pe articole de calculație 
și se grupează în cheltuieli directe 
și cheltuieli indirecte (de regie). ,

La stabilirea prețurilor, calcularea 
acestor cheltuieli se face pe baza 
normelor de consum pentru materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie, a normelor de. muncă, a 
normelor de amortizare pentru fon
durile fixe, precum și a normelor fi
nanciare. în vederea micșorării con- ' 
tinue a cheltuielilor de producție, 
ministerele, celelalte organe centrale, ■ 
organele locale, precum și unită- ! 
țile socialiste producătoare sînt o- 
bligate să ia măsuri pentru redu
cerea normelor de consum și a ce
lor de muncă, în funcție de perfecțio
narea tehnologiei, a organizării pro
ducției și a muncii și a modernizării 
producției. Aceste norme vor fi revi
zuite o dată cu întocmirea planului 
și ori de cite ori este necesar pe par
cursul îndeplinirii lui.

Materiile prime și materialele, com
bustibilul și energia — provenite din 
mai multe surse de aprovizionare și 
pentru care prețurile sînt diferen
țiate in funcție de furnizori — se iau 
în calcul la prețul mediu ponderat.

La stabilirea prețului de cost ante
calculat este interzisă luarea în con
siderare a cheltuielilor' determinate 
de rebuturi, amenzi, penalizări și alte 
cheltuieli neproductive. Pierderile 
din rebuturi vor putea 1'i avute în ve
dere în prețul de cost antecalculat 
numai în cazuri excepționale, cînd a- 
cestea sînt inevitabile din punct de 
vedere tehnologic — în limitele pre
văzute in licențele de fabricație sau 
în documentațiile și normele legale a- 
probate — iar scăzămintele de mate
rii prime, materiale și produse finite, 
în limita cotelor normate de pierderi 
tehnologice, de transport și de depo
zitare.

Fondul pentru introducerea tehni
cii noi se determină prin aplicarea 
asupra prețului de cost planificat a 
cotelor procentuale stabilite potrivit 
legii. Ministerele, celelalte organe 
centrale și organele locale vor con

trola sistematic formarea și folosirea 
fondului pentru introducerea tehni
cii noi. urmărindu-se utilizarea cit 
mai rațională și eficientă a acestuia.

Taxa asupra fondurilor de produc
ție, menită să stimuleze utilizarea cit 
mai rațională a acestora, se calcu
lează pentru durata normată de func
ționare asupra valorii fondurilor fixe 
și a mijloacelor circulante ale unită
ților socialiste economice, cu excep
ția celor creditate și a celor procu
rate din fonduri proprii.

Taxa asupra terenurilor are drept 
scop utilizarea cit mai rațională a 
fondului funciar.

Nivelul taxelor asupra fondurilor 
de producție și asupra terenurilor, 
modul de aplicare, reducerile, precum 
și scutirile temporare de la plata a- 
cestor taxe se stabilesc potrivit legii.

Art. 6. — La baza stabilirii prețu
rilor unice stă prețul de cost mediu 
la nivel de ramură, antecalculat, care 
se determină prin luarea în caicul a 
cheltuielilor de producție ale tutu
ror unităților care produc aceleași 
produse.

Pentru produsele la care nu se 
stabilesc prețuri unice, acestea se 
determină pe baza prețului de cost 
anitecalculat al unităților producă
toare subordonate organului sau or
ganizației care stabilește prețurile.

Stabilirea prețurilor va fi prece
dată în toate cazurile de analiza 
critică a costurilor pe fiecare unita
te producătoare — urmărindu-se 
optimizarea producției, valorificarea 
maximă a rezervelor interne și o- 
glindirea cheltuielilor realmente ne
cesare, justificate din punct de ve
dere economic, pentru fabricarea di
feritelor produse — precum și de ve
rificarea documentațiilor privind ca
litatea produselor.

Art. 7 — Costurile mai mari, de
terminate de repartizarea nerațio
nală ' între unități a fabricării unui 
produs, precum și orice alte chel
tuieli nejustificate rezultate din or
ganizarea defectuoasă a producției 
și a muncii, nu vor fi luate în con
siderare la stabilirea prețurilor.

Prețul de cost al produselor fabri
cate în unitățile producătoare sau 
secțiile nou înființate se va lua în 
calcul — pînă la atingerea parame
trilor proiectați — la nivelul prevă
zut în documentațiile tehnico-eco- 
nomice aprobate.

Art. 8 — Este interzisă crearea de 
rezerve — sub orice formă — în pre
țul de cost antecalculat. De aseme
nea, este interzisă luarea în calcul 
a cheltuielilor suplimentare deter
minate de folosirea unor materii 
prime și materiale de calitate mai 
ridicată și a unor forțe de muncă 
cu calificare superioară celor care 
sint necesare'pentru executarea nor
mală a produsului, precum și a chel
tuielilor efectuate pentru înlătura
rea defectelor de fabricație, cu ex
cepția celor de garanție, în limita 
normelor aprobate. Abaterile de la 
aceste prevederi se sancționează po
trivit legii.

CAPITOLUL III
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor la mijloacele 
de producție industriale

Art. 9 — Ministprele, celelalte or
gane centrale, organele locale, pre
cum și unitățile producătoare sînt 
obligate să ia măsuri pentru scăde
rea continuă a ■ prețului de cost, 
astfel ca stabilirea prețurilor mij
loacelor de producție industriale să 
se facă la un nivel care să contri
buie la reducerea sistematică a chel
tuielilor de producție în toate ra
murile economiei naționale, la re
ducerea costului investițiilor și la 
creșterea eficienței exportului.

Art. 10 — Pentru mijloacele de 
producție industriale se stabilesc :

a. prețuri de producție, care asi
gură unităților producătoare ce lu
crează în condiții normale de dotare, 
organizare și gospodărire, recupera
rea prețului de cost și un beneficiu; 
între unitățile socialiste, mijloacele 
de producție circulă de regulă la 
prețuri de producție ;

b. prețuri de livrare care cuprind
— în afara prețurilor de producție
— impozitul pe circulația mărfurilor 
și alte prelevări la bugetul de stat ; 
cazurile în care se stabilesc și se 
aplică aceste prețuri între unitățile 
socialiste sint prevăzute de lege.

Mijloacele de producție desfăcute 
prin rețeaua comerțului cu amănun
tul se vînd la prețuri stabilite în 
conformitate cu prevederile capito
lului V „Reguli de bază pentru sta
bilirea și aplicarea prețurilor la bu
nurile de consum".

Art. 11 — Prețurile mijloacelor de 
producție se stabilesc pe baza. pre
țului de cost determinat potrivit 
prevederilor cap. II din prezenta 
lege.

Secțiunea I
DETERMINAREA 

BENEFICIULUI
Art. 12 — Nivelul beneficiului nor

mat pe ramuri și subramuri se cal
culează în raport cu fondurile de 
producție — fixe și circulante — ale 
acestora. Beneficiul astfel determi
nat, împreună cu taxa asupra fon
durilor de producție constituie sursa 
principală pentru reproducția lărgi
tă in concordanță cu politica de 
dezvoltare a economiei naționale.

La diferențierea nivelului benefi
ciului pe ramuri și subramuri, în 
raport cu fondurile de producție, se 
va avea în vedere :

a. dezvoltarea cu prioritate a ra
murilor de bază care asigură pune
rea în valoare a resurselor naturale, 
înzestrarea tehnică a diferitelor sec
toare ale economiei sau care contri
buie în proporție importantă la lăr
girea exportului și la creșterea efi
cienței acestuia ;

b. asigurarea pe produse a unei 
rentabilități corespunzătoare față de 
prețul de cost atît la nivelul ramu
rilor, cît și în unitățile producă
toare care lucrează în condiții nor
male de dotare, organizare și gospo
dărire ;

c. asigurarea unui beneficiu mai 
ridicat pentru ramurile care nece
sită cheltuieli suplimentare de cer
cetare și experimentare, diversifi
care și reînnoire, precum și pentru 
cele care sînt supuse unei uzuri mo
rale mai rapide.

Art. 13 — Beneficiul determinat 
potrivit prevederilor art. 12 se ra
portează la prețul de cost total al 

ramurii sau aubramurii respective, 
obținindu-se astfel rata rentabili
tății medii, care se stabilește potri
vit legii. în cazul ramurilor și sub- 
ramurilor la care cheltuielile pentru 
materii prime și materiale au . o 
pondere ridicată în prețul de cost, 
beneficiul poate fi stabilit în raport 
cu cheltuielile de prelucrare.

O dată cu ratele rentabilității 
medii pe ramuri și subramuri se 
stabilesc și limitele maxime ale a- 
cestora.

Art. 14 — Rata rentabilității pe 
produse poate fi diferențiată în 
funcție de cerințele politicii econo- 

■i mice și de necesitățile de core
lare, asigurîndu-se pe totalul fiecă
rei ramuri și subramuri rata medie 
a rentabilității.

Art. 15. — Ministerele, celelalte or
gane centrale, organele locale, pre
cum și unitățile producătoare sînt 
obligate să examineze sistematic ni
velul prețului de cost și să ia măsuri 
de reducere continuă a acestuia, asi- 
gurind astfel creșterea rentabilității 
și ieftinirea producției.

în situațiile în care, ca urmare a 
reducerii cheltuielilor de producție, 
rentabilitatea medie pe ramuri și 
subramuri depășește limita maximă 
stabilită, prețurile de producție se 
reexaminează, putîndu-se reduce, sta
bili prețuri de livrare — cuprinzînd 
impozit pe circulația mărfurilor sau 
alte prelevări la bugetul de stat —• 
sau menține, după caz, în funcție de 
cerințele politicii economice.

Secțiunea H
PREȚURILE MIJLOACELOR 

DE PRODUCȚIE INDUSTRIALE
Art. 16. — La determinarea nive

lului prețurilor de producție și de 
livrare ale mijloacelor de producție 
se va ține seama — pe lingă prețul 
de cost și beneficiu — și de corela
țiile necesare intTe prețurile diferi
telor produse care să exprime ra
porturile dintre valorile de întrebuin
țare ale acestora, concretizate în ca
racteristicile tehnice-funcționale, de 
durabilitate, estetice, de confort și 
alte asemenea caracteristici.

Art. 17. — Prețurile ce se stabileso 
potrivit prevederilor art. 16 vâr tre
bui să asigure următoarele cerințe 
ale politicii economice :

a. stimularea introducerii în fabri
cație a produselor noi, de un înalt 
nivel tehnic și cu o eficiență spori
tă, în oare scop se poate lua în calcul 
o rentabilitate mai mare decît cea 
a produselor care satisfac necesități 
asemănătoare.

O dată cu stabilirea prețurilor la 
principalele produse din această ca
tegorie se precizează termenele la 
care se vor face propuneri de redu
cere a prețurilor de producție, pre
cum și cuantumul orientativ al aces
tor reduceri. La stabilirea acestor 
■termene se va ține seama, în prin
cipal, de, duratg normată de serviciu 
a fondurilor fixe, de prevederile 
plinului tehnic, precum și de mări
mea perioadei în care tipurile sau 
categoriile de produse similare se u- 
zează moral pe plan mondial.

în același scop, rentabilitatea pro
duselor învechite va fi redusă, ast
fel incit unitățile producătoare să 
fie cointeresate să le înlocuiască cu 
altele moderne și cu eficiență spo
rită ;

b. stimularea valorificării resurse
lor naturale, necesare dezvoltării e- 
conomiei naționale chiar în situațiile 
îin care exploatarea și folosirea aces
tora se fac în condiții mai grele ;

c. stimularea producției și consu
mului mijloacelor de producție fabri
cate în țară ;

d. folosirea rit mai rațională a ma
teriilor prime și materialelor, pre
cum și a combustibililor ce pot fi 
destinați unei valorificări superioare, 
stabilindu-se prețuri care să ducă Ia 
economisirea acestora și la stimula
rea folosirii de înlocuitori. Pentru 
stimularea utilizării de materiale în
locuitoare și de dajeuri se vor stabi
li pentru acestea prețuri mai mici în 
condiții de eficiență egală pentru be
neficiari. în cazuri excepționale, pre
țurile se vor putea situa cel mult la 
nivelul celor deficitare înlocuite ;

e. stimularea cooperării și speciali
zării în producție, prin stabilirea și 
reducerea periodică a prețurilor pie
selor, subansamblelor și ansamblelor 
livrate în cadrul cooperării, astfel ca 
scăderea prețului de cost la produsele 
fabricate de unitățile specializate să 
se reflecte și în prețurile produselor 
finite, asigurîndu-se unităților furni
zoare o rentabilitate stimulativă ;

f. orientarea unităților producătoa
re spre creșterea calității producției 
prin diferențierea prețurilor pe cali
tăți și asigurarea unor beneficii mai 
mari pentru produsele de calitate su
perioară ;

_g. cointeresarea unităților produ
cătoare locale, de stat și cooperatis
te, pentru valorificarea resurselor lo
cale de materii prime și materiale ;

h. stimularea producției pieselor de 
schimb în cantități corespunzătoa
re necesităților economiei naționale, 
precum și utilizarea acestora în mod 
rațional, în care scop prețurile pie
selor de schimb se determină astfel 
îneît unităților producătoare să li se 
asigure un beneficiu care să le co
intereseze în fabricarea produselor 
respective ; suma prețurilor pieselor 
componente va trebui să fie mai mare 
decît prețul utilajului sau mașinii.

Art. 18. — Pentru extinderea fabri
cării de mijloace de producție desti
nate autoutilării, în măsura în care 
acestea nu pot fi procurate de la alți 
furnizori interni în condiții mai. e- 
conomice, prețurile se vor stabili pe 
baza prețului de cost realizat și a 
unui beneficiu corespunzător.

în situațiile în care pentru produ
sele destinate autoutilării sînt stabi
lite prețuri — pentru producție in
ternă sau pentru import — mai mari, 
decît cele rezultate potrivit preve
derilor alineatului precedent, se pot 
aplica prețurile in vigoare.

Art. 19. — In cazurile în care la 
unele produse criteriile prevăzute la 
art 17 conduc la necesitatea stabili
rii unor prețuri care includ o ren
tabilitate sensibil mai mare față de 
media pe ramură sau subramură, se 
vor stabili și prețuri de livrare, prin 
includerea impozitului pe circulația 
mărfurilor sau altor prelevări la bu
getul de stat.

Art. 20. — Noile produse și sorti
mente care urmează a fi executate 
și puse în circulație trebuie să pre
zinte îmbunătățiri substanțiale, să 
constituie o îmbogățire reală a ga
mei de produse existente, corespun
zător cerințelor economiei naționale, 
și să asigure o eficiență sporită. La 
aprecierea eficienței se va ține sea
ma, in principal, ca prețul rezultat 
din corelare să asigure beneficiarilor 
— la efect util egal — cheltuieli mai 

mid sau cel mult Ia același nivel 
cu cele determinate de folosirea pro
duselor similare existente, iar unită
ților producătoare realizarea unui, 
beneficiu stimulativ și — după caz — 
a impozitelor, conform normelor le
gale.

în cazul în care produsul nou nu 
asigură eficiența prevăzută la ali
neatul precedent se interzice fabri
carea produsului și stabilirea prețu
lui respectiv. în mod excepțional, 
Consiliul de Stat poate aproba fabri
carea unor produse din această ca
tegorie și stabilirea prețurilor în ca
zul în care producerea lor este jus
tificată de necesități majore ale e- 
conomiei naționale.

Art. 21. — Stabilirea prețurilor se 
face pe baza regulilor din prezenta 
lege, cu respectarea următoarelor 
condiții :

a. pentru produsele noi, care au 
valori de întrebuințare egale sau su
perioare celor existente, destinate în
locuirii acestora, prețurile se stabilesc 
în limita prețurilor produselor înlo
cuite ;

b. pentru produsele noi destinata 
lărgirii sortimentelor, prețurile se sta
bilesc corelat cu prețurile în vigoare 
pentru produsele din grupa sau sub
grupa dih care face parte noul pro
dus, fără a putea depăși prețul cel 
mai mare al grupei sau subgrupei 
respective, stabilit ca limită.

In cazurile în care este necesară fa
bricarea de produse noi cu valori de 
întrebuințare mult superioare față de 
cele existente și care justifică un 
preț care să depășească limitele de
terminate potrivit prevederilor lit. a 
și b, prețurile respective se vor sta
bili de organele competente potrivit 
prezentei legi.

Prevederile prezentului articol nu 
se aplică în cazul produselor ce se 
livrează la export.

Art. 22 — Pentru valorificarea la 
maximum a resurselor naturale și a 
capacităților de producție, precum și 
pentru raționalizarea importurilor, în 
situațiile în care anumite produse — 
datorită condițiilor naturale, de ex
ploatare sau de fabricație — se pro
duc de unele unități la prețuri de cost 
mai ridicate, Consiliul de Miniștri 
poate aproba stabilirea de prețuri 
care să asigure un beneficiu pentru 
fiecare unitate, în baza cărora se vor 
efectua decontările cu organul tu
telar.

Prețul mediu ponderat rezultat po
trivit alineatului precedent trebuie să 
se situeze Ia nivelul prețului de pro
ducție unic stabilit, la care se efec
tuează livrările.

Art. 23 — Pentru mijloacele de 
producție fabricate în serie mică sau 
executate pe bază de comandă oca
zională, prețurile se pot stabili la un 
nivel superior celor pentru produsele 
de serie mare sau de masă, ținîndu-se 
seama de cheltuielile suplimentare 
necesare producției și desfacerii aces
tor produse. ' .

în cazul în care fabricarea unor pro
duse avînd caracter de serie mică se 
transformă in producție de serie mare 
sau de masă, prețurile se vor reduce 
corespunzător, pe măsura trecerii la 
o asemenea producție.

Art. 24 — Prețurile de producție și 
cele de livrare pentru comenzile 
ocazionale destinate investițiilor, re
parațiilor capitale sau producției, 
care depășesc limitele valorice pe 
comandă ce se vor stabili potrivit 
reglementărilor legale, se vor recal
cula pe bază de postcalcuLație. In 
cazul în care prețul efectiv realizat 
va ti diferit față de cel stabilit pe 
bază de antecalculație, prețul va fi 
modificat, iar diferența se va regu- 
-lariza cu beneficiarul în termen da 
cel mult 30 de zile.

Art. 25 — In cazuri excepționale 
In care datorită tehnologiilor noi de 
producție nu se pot determina cu 
anticipație cheltuielile de producție 
sau la care stabilirea prețurilor nu 
se poate face prin comparare cu alte 
produse, se pot stabili prețuri, cu 
acordul beneficiarului, pe bază de 
postcalculație.

Art. 26 — O dată cu stabilirea pre
țurilor se precizează și condițiile de 
livrare. ,

Pentru producția internă condiția 
de livrare este „franco producător", 
„franco depozit furnizor", „franco 
vagon stația de încărcare" sau alte 
condiții de franco similare. Furnizo
rii și beneficiarii pot conveni, prin 
contract, ca livrarea mărfurilor să se 
facă și în alte condiții de franco, cu 
decontarea cheltuielilor legale față de 
condiția de franco prevăzută în actul 
normativ de stabilire a prețului.

în cazul în care este necesar ca 
mijloacele de producție să se livreze 
prin organizațiile de aprovizionare și 
desfacere, la prețurile stabilite se va 
aplica cota legală de adaos.

Art. 27 — Ministerele, celelalte or
gane centrale și organele locale ale 
administrației de stat, centralele in
dustriale și alte unități cu statut da 
centrală, precum și organele centrale 
și organizațiile cooperatiste și alte 
organizații obștești vor elabora, edita 
și difuza cataloage, care să cuprindă 
denumirea produselor, caracteristicile 
tehnice, prețurile și condiția de li
vrare. Aceste cataloage vor fi 
completate și adaptate periodic în 
funcție de diversificarea și moderni
zarea producției sau de modificarea 
prețurilor aprobate conform legii.

CAPITOLUL IV
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor la produsele 

agricole
Art. 28 — Prețurile producătorilor 

de produse agricole sînt :
a. prețuri de producție, pentru li

vrările efectuate de unitățile agricole 
de stat la fondul central ;

b. prețuri de contractare, care se 
aplică la produsele vîndute statului 
pe baza contractelor încheiate între 
organizațiile de stat sau cooperatiste 
achizitoare și cooperativele agricole 
de producție, membrii acestora sau 
producătorii individuali.

In scopul stimulării creșterii pro
ducției agricole, al îmbunătățirii cali
tății acesteia și al valorificării unor 
cantități sporite pe bază de contrac
te, se pot acorda, în afara acestui 
preț, sporuri de preț și alte avantaje 
contractuale ;

c. prețuri de achiziție, care se a- 
plică pentru cantitățile vîndute în 
afara contractelor de cooperativele 

agricole de producție, membrii aces
tora și producătorii individuali dacă, 
potrivit alauzelor contractuale, pen
tru cantitățile respective nu se aplică 
prețuri de contractare ; prețurile de 
achiziție se aplică și la produsele 
pentru care nu sint stabilite prețuri 
conform Ut. b de mai sus.

Organizațiile de stat și cele coope
ratiste, achizitoare, vînd produsele 
agricole la prețuri de livrare.

Art. 29 — Prețul de cost al pro
duselor agricole vegetale și animale 
obținute de unitățile agricole de stat 
se determină potrivit prevederilor 
cap. II din prezenta lege, ținîndu-se 
seama de cheltuielile specifice aces
tei ramuri cum sînt cele pentru se
mințe, îngrășăminte și furaje, pentru 
efectuarea lucrărilor de mecanizare, 
plata tarifelor pentru irigații, precum 
și alte cheltuieli specifice, efectuate 
în condiții normale de organiziare, do
tare și de producție.

Ari. 30 — Evidența prețului de cost 
al produselor agricole se va extinde 
treptat la toate organizațiile agricole 
cooperatiste, ținîndu-se seama de 
prevederile articolului precedent, 
precum și de elementele specifica 
sectorului cooperatist.

Art. 31 — Prețurile produselor a- 
gricole se stabilesc avîndu-se în ve
dere :

a. creșterea producției, în special 
a acelor produse care interesează în 
mod deosebit economia națională, 
consumul populației și exportul ;

b. îmbunătățirea calității și sorta
rea produselor ;

c. posibilitățile de desfacere în 
funcție de cerere ;

d. realizarea fondului centralizat 
în condițiile și cantitățile prevăzute 
de plan ;

e. cheltuielile suportate de cătr® 
stat pentru finanțarea directă și indi
rectă a agriculturii ;

f. asigurarea corelațiilor corespun
zătoare între prețurile produselor 
vegetale și animale, între prețurile 
produselor din cadrul acestor gru
pe și în mod deosebit între prețuri
le produselor vegetale care se cul
tivă în aceleași zone de producție ;

g. valorificarea optimă a fondului 
funciar ;

h. specializarea și dezvoltarea pro
ducției agricole în zonele favora
bile ;

i. corelațiile cu prețurile produse
lor industriale destinate aprovizio
nării tehnico-materiale a • agricultu
rii, precum și consumului țărănimii;

j. nivelul prețurilor cu amănuntul 
' pentru bunurile de consum rezulta
te din prelucrarea materiilor prime 
agricole.

Art. 32 — O dată cu stabilirea pre
țurilor de producție, de contractare, 
de achiziție sau de livrare ale pro
duselor agricole, se precizează con
dițiile de livrare la care se referă 
prețul. Pentru preluarea produselor 
agricole la fondul centralizat al sta
tului. condiția de livrare este „fran
co destinație", „franco producător* ’ 
sau alte condiții similare.

Prin contracte se pot prevedea și 
alte condiții de franco decît cele 
pentru care s-au stabilit prețurile, 
cu decontarea cheltuielilor aferente.

în cazul în care produsele agrico
le se livrează în alte condiții de ca
litate decît cele stabilite, prețul se 
recalculează în funcție de calitatea 
efectivă a acestora, potrivit legii.

Secțiunea I
PREȚURILE PRODUSELOR 
LIVRATE DE UNITĂȚILE 

AGRICOLE DE STAT
Art. 33 — Prețurile de producție ale 

produselor agricole vegetale și ani
male livrate de unitățile agricole de 
stat la fondul central cuprind — pe 
lingă prețul de cost mediu pe țară 
sau pe zone — și un beneficiu deter
minat în condițiile prevăzute la cap. 
III secțiunea I din prezenta lege.

Pentru alte destinații la prețurile 
astfel stabilite se adaugă, potrivit le
gii, impozitul pe circulația mărfu
rilor.

Art. 34 — în cazul produselor vege
tale, de importanță deosebită pentru 
consumul populației sau pentru 
export, care se cultivă pe suprafețe 
mari cu fertilități mult diferențiate, 
la care unele unități agricole de stat 
realizează prețuri de cost mai ridi
cate, decontarea produselor respec
tive cu organul tutelar se poate face 
la prețurile de cost planificate ale 
unităților și un beneficiu minim. 
Prețul mediu ponderat rezultat po
trivit alineatului precedent trebuie să 
se situeze la nivelul prețului de pro
ducție unic stabilit, la care se efec
tuează livrările.

Art. 35 — Pentru a se stimula și e- 
videnția aportul fiecărei unități agri
cole de stat și al subunităților aces
tora la reducerea cheltuielilor de pro
ducție, produsele agricole se livrează 
între unitățile și subunitățile agricole 
de stat la prețurile de producție le
gal stabilite.

Secțiunea II 
PREȚURILE PRODUSELOR 

LIVRATE DE ORGANIZAȚIILE 
COOPERATISTE, MEMBRII 

Acestora și producătorii 
INDIVIDUALI

Art. 36 — Prețurile de contractare șî 
de achiziție ale organizațiilor coo
peratiste agricole, membrilor aces
tora și producătorilor individuali 
se stabilesc unice pe țară sau dife
rențiate pe zone, pe baza cheltuieli
lor de producție necesare în condiții 
normale de producție, astfel îneît să 
se asigure recuperarea acestora și 
realizarea unui anumit beneficiu. în 
unele situații, diferențierea prețurilor 
se poate face prin acordarea de spo
ruri pe zone la prețul unic pe țară 
stabilit.

La fundamentarea prețurilor pro
duselor agricole se vor avea în ve
dere producțiile normale realizate, 
cele planificate pentru perioadele ur
mătoare, precum și scăderea prețu
lui de cost față de realizările din ul
timii ani, corespunzător creșterii pro
ducției în concordanță cu dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale.

Ari. 37. — Cumpărarea produselor 
agricole de către organizațiile de stat 
și cooperatiste de la cooperativele 
agricole de producție, membrii aces
tora și producătorii individuali se 
face pe principii economice — prin 
acordul părților — la prețurile în
scrise in contract sau în documentele 
de achiziție.

Organizațiile de stat șî coopera
tiste achizitoare au obligația sa se 
încadreze în prețurile de producție 
stabilite conform dispozițiilor legale.

După semnarea contractelor, pre
țurile înscrise în acestea sînt obliga
torii atît pentru organizațiile achizi
toare, cit și pentru producători.

Secțiunea III
PREȚURILE PRODUSELOR 

LIVRATE DE ORGANIZAȚIILE 
ACHIZITOARE DE STAT 

Șl COOPERATISTE
Art. 38. — Prețurile de livrare pen

tru produsele agricole vîndute de or
ganizațiile de stat sau cooperatiste 
achizitoare se stabilesc pe baza pre
țurilor de producție, a celor de con
tractare și achiziție, a cheltuielilor 
■normate de achiziție, condiționare,; 
păstrare, însilozare și desfacere, a 
beneficiului planificat și — după caz 
— a impozitului pe circulația mărfu
rilor sau a altor prelevări la buge
tul statului.

Art. 39. — Prețurile de livrare ale 
produselor agricole preluate de uni
tățile prestatoare de servicii cu plata 
în natură se stabilesc la un nivel 
echivalent cu prețul de cost normat 
al prestațiilor și un beneficiu care 
să asigure rentabilitatea unităților 
prestatoare ce lucrează în condiții 
normale de organizare a producției 
și a muncii.

CAPITOLUL V
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor la bunurile 

de consum
Art. 40. — Pentru bunurile de con

sum, alimentare și nealimentare se 
stabilesc prețuri de producție și pre
țuri cu amănuntul. Prețurile de li
vrare se stabilesc sau se deduc din 
cele cu amănuntul, după caz.

Art. 41. — Bunurile de consum și 
alte produse destinate aprovizionării 
populației se vînd la prețurile cu 
amănuntul. Aceleași prețuri se apli
că și la vînzările prin rețeaua co
merțului cu amănuntul către unită
țile de stat, cooperatiste și alte or
ganizații obștești.

Art. 42. — Prețurile de producție 
pentru bunurile de consum indus
triale se determină pe baza prețului 
de cost și a beneficiului potrivit pre
vederilor cap. II și III secțiunea I 
din prezenta lege.

Art. 43. — Prețurile cu amănuntul 
cuprind :

— prețul de producție ;
— impozitul pe circulația mărfuri

lor sau alte prelevări la buget, sta
bilite conform normelor legale ;

-T. rabatul (adaosul) comercial.
Prețurile cu amănuntul la produ

sele agricole care nu sint supuse 
industrializării se stabilesc sau se 
formează pe baza prețurilor de livra
re ale organizațiilor achizitoare, la 
care se adaugă, după caz, impozitul 
pe circulația mărfurilor și rabatul 
(adaosul) comercial.

în cazurile în care unitățile de 
stat și ale cooperației meșteșugărești 
și de consum, producătoare, sînt au
torizate să vîndă produsele direct 

, ^populației, prin unități de desfacere 
pe 'Cjire le organizează, acestea vor 
putea practica prețuri mai mici, în 
limita prețurilor cu amănuntul sta
bilite pentru produsele respective, 
cu condiția ca aceasta să nu afec
teze realizarea indicatorilor econo- 
mico-finănciari pe unitatea respecti
vă. Pentru produsele care au prețuri 
cu amănuntul unice, unitățile produ
cătoare vor aplica aceste prețuri. Ra
batul (adaosul) comercial încasat de 
unitățile producătoare se utilizează 
potrivit dispozițiilor legale.

Art. 44. — La determinarea prețu
rilor cu amănuntul se va urmări a- 
sigurarea corelațiilor necesare între 
prețurile diferitelor produse care să 
exprime raporturile dintre valorile de 
întrebuințare, concretizate în carac
teristicile lor tehnice-funcționale, de 
durabilitate, estetice, de confort 
și alte asemenea caracteristici, ținîn
du-se totodată seama și de următoa
rele criterii :

a. la produsele de larg consum pre
țurile cu amănuntul vor cuprinde un 
beneficiu și — după caz — un im
pozit pe circulația mărfurilor, care 
să permită aplicarea unor prețuri 
accesibile pentru toate categoriile de 
consumatori.

Pentru produsele destinate exclu
siv copiilor, preturile cu amănuntul 
vor putea include impozit pe circu
lația mărfurilor mai mic decît cel 
cuprins în prețurile produselor simi
lare destinate adulților ;

b. la produsele de serie mică, cu 
caracter de noutate, comandă indivi
duală și la cele de lux se vor sta
bili prețuri corespunzătoare materii
lor prime, materialelor, manoperei și 
prezentării superioare a produselor și. 
se vor include beneficii și impozit 
pe circulația mărfurilor mai mari, în 
concordantă cu posibilitățile de pro
ducție și de desfacere.

Pe măsură ce producția acestor bu
nuri de consum se transformă în 
producție de serie mare sau de 
masă, prețurile se vor reduce cores
punzător ;

c. Ia produsele din categoriile pre
văzute la lit. a și b de mai sus, la. 
care standardele sau normele inter
ne prevăd mai multe calități, prețu
rile se diferențiază astfel îneît uni
tățile producătoare să fie stimulate 
în realizarea producției de calitate 
superioară.

în cazurile în care, temporar, pre
țurile cu amănuntul nu pot fi dife
rențiate pe calitățile prevăzute ta 
standarde sau norme interne, unită
țile producătoare vor acorda organi
zațiilor beneficiare bonificații de preț 
sau se vor vărsa Ia buget penalizări 
pentru calitățile inferioare, potrivit 
normelor Comitetului de Stat pen
tru Prețuri ;

d. in cadrul sarcinii de lărgire ia 
gamei de produse preambalate se va 
urmări apropierea prețurilor cu 
amănuntul la produsele preambalate 
de prețurile acelorași produse desfă
cute în vrac; în acest scop, pentru 
ambalaje se vor folosi materialele 
cele mai indicate din punct de vede
re comercial, in funcție de categoria 
din care face parte produsul pream- 
balat și se vor reduce cheltuielile 
de preambalare ; rabaturile comercia
le pentru produsele preambalate vor 
fi stabilite, de regulă, la un nivel maî 
mic decit la produsele în vrac, dife
rența revenind unităților producătoa
re pentru acoperirea cheltuielilor de 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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preambalare și realizarea unui bene- 
iiciu corespunzător.

Art. 45 — în vederea asigurării 
unor proporții corespunzătoare între 
categoriile de produse prevăzute la 
art. 44 și pentru îndeplinirea sarci
nilor- de diversificare și modernizare 
a bunurilor de consum în limita ni
velului planificat al prețurilor :•

a. prin planurile de stat anuale se 
vor nominaliza principalele mărfuri 
de larg consum pe grupe de produse, 
produse sau sortimente, după caz, în 
proporție corespunzătoare necesități
lor populației cu venituri mai mici.

Unitățile producătoare și organiza
țiile comerciale sînt obligate să pro
ducă, să livreze și respectiv să preia 
cu prioritate aceste mărfuri ;

b. pe baza studierii cererii de con
sum a populației, la elaborarea și 
realizarea planului se va asigura o 
structură pe sortimente a producției 
și desfacerii bunurilor de consum în 
concordanță cu evoluția puterii de 
cumpărare a tuturor categoriilor de 
consumatori. în acest scop, o dată cu 
planurile anuale se vor aproba pre
țurile medii pentru grupele și sub
grupele de produse cu pondere im
portantă în consumul populației.

Art. 46 — Unitățile producătoare au 
obligația să ridice calitatea bunurilor 
de consum existente în cadrul pre
țurilor în vigoare.

Scoaterea din producție a produse
lor și sortimentelor existente sau di
minuarea cantităților acestora în con
formitate cu cerințele și necesitățile 
pieței, se poate face — cu excepția 
celor nominalizate în planul de stat 
— numai cu acordul principalelor or
ganizații beneficiare.

Noile produse și sortimente care 
urmează a fi executate și puse în 
circulație trebuie să constituie o di
versificare și reînnoire a gamei de 
produse existente în circuitul econo
mic în conformitate cu cerințele 
populației. Este interzis să se 
stabilească prețuri mai mari pentru 
produsele și sortimentele noi care se 

. deosebesc de cele existente numai 
^,vin schimbări minime, care nu spo- 
Uc'esc valoarea de întrebuințare pentru 

consumatori.
Art. 47. — Stabilirea prețurilor cu 

amănuntul pentru sortimentele noi 
de bunuri de consum destinate lăr
girii gamei de sortimente aflate în 
circuitul comercial, sau înlocuirii u- 
nor sortimente în condițiile prevăzu
te la articolul precedent, se va face 
in limita prețurilor cu amănuntul 
determinate potrivit regulilor prevă
zute Ia art. 21 din prezenta lege.

Art. 48. — O dată cu stabilirea pre
țurilor se precizează și condițiile de 
livrare, care se aplică la livrarea bu
nurilor de consum către organizațiile 
comerciale.

Livrarea produselor de la produ
cători către organizațiile comerciale 
se face în condiția de „franco pro
ducător". în cazurile în oare natura 
produselor o impune, și în special la 
produsele alimentare perisabile, con
diția de livrare poate fi „franco des
tinație".

Furnizorii și beneficiarii pot con
veni, prin contract, ca livrarea bunu
rilor de consum să se facă și în alte 
condiții de franco, cu decontarea 
cheltuielilor legale față de condiția 
de franco prevăzută în actul norma
tiv de stabilire a prețului.

Art. 49. — La desfacerea produse
lor prin unitățile de alimentație pu
blică se aplică prețuri cu amănuntul 
stabilite ca atare sau formate pe 
bază de adaosuri, care trebuie să asi
gure :

a. acoperirea cheltuielilor de apro
vizionare cu produsele ce. se folosesc 
oa materie primă, pentru prepararea 
produselor finite, deservirea consu
matorilor, precum și a cheltuielilor 
de regie ;

b. realizarea beneficiului și a im
pozitului legal stabilit.

Art. 50. — Prețurile cu amănuntul 
ce se aplică în alimentația publică 
se determină în funcție de categoria 
de confort a unităților, precum și în 
raport cu gradul de preparare a pro
duselor ce se desfac prin unitățile de 
alimentație publică.

Pentru unitățile din categoriile su
perioare, la prețurile cu amănuntul 
determinate potrivit art. 43 se a- 
daugă remiza și, după caz, taxa de 
serviciu, potrivit dispozițiilor legale.

Ministerele, celelalte organe cen
trale și organele locale care au în 
subordine unități de alimentație pu
blică sînt obligate să asigure o pro
porție pe categorii a, acestor unități, 
corespunzătoare structurii veniturilor 
consumatorilor. încadrarea unităților 
de alimentație publică pe categorii se 
face cu acordul comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, după 
caz.

Art. 51. — Pentru meniurile fixe, 
preparatele și alte produse servite în 
cadrul cantinelor-restaurant care 
funcționează pe lîngă unitățile de 
stat, cooperatiste și alte organizații 
obștești, prețurile se stabilesc potri
vit legii.

Art. 52. — Modificarea prețurilor 
cu amănuntul se poate face numai 
cu respectarea prevederilor de plan 
privind veniturile reale ale popu
lației.

Prețurile cu amănuntul se pot re
duce definitiv sau pe timp limitat, 
la unele mărfuri sezoniere aflate în 
stoc în rețeaua comercială, în pers
pectivă de a deveni mărfuri demo
date sau depășite, precum și la alte 
mărfuri care nu mai pot fi desfăcute 
la prețurile inițial stabilite, în vede
rea soldării acestor produse.

Art. 53. — Unitățile producătoare 
și organizațiile comerciale care pre- 
ambalează bunuri de consum sînt 
obligate să asigure ștanțarea, impri
marea sau etichetarea prețului cu 
amănuntul legal și — după caz — a 
termenului de garanție.

Unitățile comerciale au îndatorirea 
să afișeze vizibil la locul de vînzare 
prețurile pe fiecare produs, iar cind 
nu este posibil, afișarea se va face 
prin liste de prețuri.

CAPITOLUL VI
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 

rabaturilor (adaosurilor) 
comerciale

Art. 54. — Rabatul (adaosul) co
mercial este destinat acoperirii chel
tuielilor normate de desfacere a măr
furilor și asigurării unui beneficiu 
organizațiilor comerciale cu ridicata 
și cu amănuntul. El se stabilește pe 
produse și grupe de produse, fiind 
cuprins în prețul cu amănuntul al 
acestora.

Art. 55. — în cazul produselor care 
se livrează prin organizațiile de a- 
provizionare și desfacere, la prețurile 
de producție sau de livrare a aces
tora, se va aplica o cotă de adaos 
care să asigure acoperirea cheltuie
lilor normate ale acestor organizații 
și un beneficiu corespunzător.

Art. 56. — Rabaturile (adaosurile) 
comerciale, adaosurile pentru alimen
tația publică, precum și cele ale or
ganizațiilor de aprovizionare și des
facere se stabilesc ca limite maxime, 

in cadrul cărora se pot practica cote 
: mai mici fără afectarea indicatorilor 

economico-financiari planificați pe 
organizație.

Art. 57. — Organizațiile comerciale 
sînt obligate ca, în condițiile îmbună
tățirii permanente a deservirii popu
lației și a unităților economice, să ia 
măsuri de ? reducere continuă a nive
lului cheltuielilor de circulație pe baza 
perfecționării activității comerciale, a 
creșterii eficienței in, folosirea mij
loacelor materiale, de muncă' și bă
nești de care dispun și a valorifică
rii rezervelor interne existente in 
sfera circulației mărfurilor.

CAPITOLUL VII
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
tarifelor la servicii

Art. 58. — Tarifele reprezintă cate
goria de prețuri care se stabilește și 
se aplică în domeniul prestărilor 
de servicii efectuate atit între unită
țile economice cit și între acestea și 
populație.

Ministerele, celelalte organe cen
trale, organele locale și unitățile eco
nomice sînt obligate să stabilească 
tarife bazate pe cheltuielile normate 
necesare efectuării serviciilor, astfel 
încît acestea să stimuleze lărgirea re
țelei de unități de servire, dezvolta
rea și diversificarea gamei de servi
cii pentru toate categoriile de bene
ficiari și în primul rlnd pentru popu
lație, precum și îmbunătățirea cali
tății și creșterea operativității în e- 
fectuarea serviciilor.

Art. 59. — Tarifele în bani și în 
natură pentru serviciile efectuate de 
către unitățile de stat și cooperatiste 
se stabilesc pe baza următoarelor e- 
lemente determinate potrivit preve
derilor prezentei legi :

a. prețul de cost exclusiv valoarea 
materialelor care sînt supuse prelu
crării și piesele de schimb ce se mon
tează ; în cazul cînd beneficiarul a- 
duce materialele auxiliare, contra
valoarea acestora cuprinsă în tarif se 
scade.

b. beneficiul și — după caz —
c. impozitul pe circulația mărfurilor 

sau alte prelevări la bugetul de stat.
Materialele care sînt supuse prelu

crării, precum și piesele de schimb ce 
se .montează, se vor deconta separat, 

■ la prețuri de producție sau de livrare, 
după caz — pentru serviciile execu
tate unităților socialiste — și la pre
țuri cu amănuntul pentru cele execu
tate populației.

Pentru materialele decontate popu
lației la prețurile cu amănuntul, raba
tul comercial încasat de unitatea 
prestatoare se utilizează potrivit dis
pozițiilor legale.

Art. 60 — La stabilirea tarifelor sa 
va ține seama și de următoarele :

a. stabilirea — la serviciile de uz 
general, care au un rol deosebit pen
tru economia națională sau ocupă un 
loc important în cheltuielile popu
lației — a unui beneficiu și — după 
caz — a unui impozit care să permită 
aplicarea unor tarife accesibile pen
tru toate categoriile de beneficiari ;

b. asigurarea unor corelații cores- 
’ punzătoare între tarifele serviciilor
asemănătoare sau care se pot înlocui 
reciproc ;

c. asigurarea unui raport corespun
zător între nivelul tarifelor în bani 
sau în natură și efectele economice 
obținute de cătfe'beneficiafii prestă
rilor de servicii ;

d. includerea la serviciile pentru 
populație din categoria celor de lux, 
a unor beneficii și impozite mai mari;

e. nivelul de execuție, confort, com
plexitatea lucrărilor ;

f. frecvența prestărilor și influența 
acesteia asupra prețului de cost ;

g. cheltuielile ocazionate de presta
rea serviciilor la sediul (domiciliul) 
beneficiarilor, in regim de urgență 
sau alte condiții speciale. In aceste 
cazuri se pot stabili tarife la un nivel 
superior sau adaosuri la tarifele în 
vigoare.

Art. 61 — Stabilirea tarifelor pen
tru servicii noi se va face cu respec
tarea regulilor prevăzute la art. 21 
din prezenta lege.

Art. 62 — Ministerele, celelalte or
gane centrale și organele locale care 
au în subordine unități prestatoare de 
servicii încadrate pe categorii sînt o- 
bligate să asigure o proporție între 
acestea, corespunzătoare structurii ve
niturilor populației. încadrarea uni
tăților prestatoare pe categorii se face 
cu acordul comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București, după caz.

Art. 63 — Pentru serviciile prestate 
organizațiilor socialiste prin unită
țile de deservire a populației se aplică 
tarifele stabilite pentru populație.

Art. 64 — Pentru serviciile noi in
troduse la care nu se poate determina 
cu anticipație prețul de cost se pot 
stabili tarife temporare.

In mod excepțional pentru serviciile 
noi executate unităților socialiste, la 
care nu este posibilă determinarea cu 
anticipație a costurilor, tarifele se pot 
stabili — cu acordul beneficiarului—• 
pe bază de postcalcul.

Art. 65 — O dată cu stabilirea tari
felor se precizează condițiile în care 
se execută serviciul, operațiile și ma
terialele auxiliare incluse în tarifele 
respective.

Art. 66 — Organizațiile prestatoare 
sînt obligate să asigure afișarea tari
felor la locuri vizibile în toate uni
tățile în care se execută prestări. In 
cazul în care afișarea tarifelor nu 
este posibilă, se vor asigura liste de 
tarife sau1 alte forme de aducere Ia 
cunoștință a tarifelor practicate.

Supraevaluarea cheltuielilor prin 
luarea în calcul a unor norme exa
gerate, includerea unor materiale cu 
prețuri mai mari decît cele reale sau 
efectuarea serviciilor prin folosirea 
unor materiale de calitate inferioară 
celor avute în vedere la stabilirea ta
rifelor, includerea unor lucrări care 
nu se execută și încadrarea lucrărilor 
sau unităților în categorii superioare 
celor reale se sancționează potrivit 
legii.

CAPITOLUL VIII
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 
prețurilor la produsele 

exportate și la cele 
importate

Art. 67. — La stabilirea prețurilor 
pentru produsele destinate exportu
lui sau importate, organele centrale, 
organele locale, precum și unitățile 
economice sînt obligate să țină sea
ma ca aceste prețuri să contribuie 
la sporirea competitivității mărfuri
lor românești pe piața externă și 
realizarea unui aport valutar ridi
cat, la raționalizarea importurilor și 
la asigurarea unei înalte eficiențe e- 
conomice a întregii activități de co
merț exterior.

Art. 82. — în activitatea de con
strucții-montaj se vor introduce trep
tat prețuri pe obiecte, părți de obiec
te, pe unități fizice și de folosință, 
diferențiate pe tipuri.

Aceste prețuri sînt prețuri limită, 
în cadrul cărora beneficiarii de in
vestiții, unitățile de proiectare și cele 
de construcții, de comun acord, pot 
aplica prețuri mai reduse.

Art. 83. — Propunerile de prețuri 
limită se elaborează de Ministerul 
Construcțiilor Industriale și de Co
mitetul de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, pentru lucră
rile de construcții-montaj care intră 
în competența lor, împreună cu .mi
nisterele, celelalte organe centrale și 
organele locale interesate.

Aceste prețuri se determină pe 
baza analizei critice a cheltuielilor 
materiale, de manoperă, de folosire a 
utilajelor și a altor cheltuieli directe 
și indirecte rezultate din cercetarea 
unui număr de lucrări reprezentati
ve, precum și a reducerii acestor 
cheltuieli prin mobilizarea tuturor 
rezervelor existente.

La costurile astfel determinate se 
vor adăuga cheltuielile normate pen
tru introducerea tehnicii noi, taxa 
asupra fondurilor de producție, pre
cum și beneficiul unităților de con
strucții, potrivit legii.

Art. 84. — Pentru obiecte de con
strucție unicate și lucrări de com
plexitate deosebită sau cu un speci
fic aparte pentru care nu se pot sta
bili prețuri limită, precum și pentru 
lucrările de reparații la construcții 
se pot stabili prețuri de deviz pe 
articole de lucrări.

Acestea pot fi unice cînd sînt de
terminate pe baza normelor de de
viz republicane sau diferențiate în 
funcție de normele de deviz specifice, 
locale.

Prețurile de deviz pe articole de 
lucrări se stabilesc pe baza norme
lor de consum de materiale, de mun
că și de folosire a utilajelor, precum 
și a prețurilor și tarifelor stabilite 
potrivit legii.

Prețuri de deviz pe articole de lu
crări se pot folosi și pentru alte lu
crări de construcții-montaj, în mod 
tranzitoriu, pînă la stabilirea prețu
rilor limită.

Art. — 85. — Prețurile limită și 
prețurile de deviz pe articole de lu
crări pot fi modificate periodic, ținîn- 
du-se seama de progresul tehnic și 
organizatoric din ramura construcții- 
montaj, precum și de modificările in
tervenite la elementele luate in cal
cul.

Art. 86. — Ministerul Construcțiilor 
Industriale, celelalte organe centrale 
și organele locale care coordonează 
unități de construcții vor elabora, 
edita și difuza cataloagele de prețuri 
limită și de deviz. Aceste cataloage 
vor fi completate și adaptate perio
dic în funcție de diversificarea și 
modernizarea producției de con
strucții-montaj.

CAPITOLUL X
Atribuții în domeniul 

stabilirii și modificării 
prețurilor și tarifelor

Ș Art. 87. — în vederea asigurării 
i unei politici unitare în domeniul pre- 
. țurilor și tarifelor, atribuțiile de sta

bilire și modificare a acestora se de- 
i limitează prin lege, potrivit funcții

lor fiecărui organ central, local sau 
unități economice, precum și în. ra
port cu importanța produselor și ser
viciilor pentru economia națională și 
nivelul de trai al populației.
A. Consiliul de Stat

Art. 88. — Consiliul de Stat :
a. hotărăște asupra nivelului gene

ral al prețurilor și tarifelor ;
b. stabilește limite maxime de pre

țuri și tarife la principalele grupe și 
subgrupe de produse și servicii, pre
cum și la obiectele de construcții ;

c. stabilește prețuri și tarife la 
produsele și serviciile importante 
pentru economia națională și nivelul 
de trai al populației ;

d. aprobă modificările de prețuri 
și tarife care sînt unice pe țară ; de 
asemenea, aprobă majorările de pre
țuri cu amănuntul — cu excepția ce
lor pentru legume și fructe — și de 
tarife pentru serviciile prestate popu
lației, din competența organelor cen
trale și a celor locale.

Consiliul de Stat va stabili prin 
decret grupele, subgrupele, produsele, 
obiectele de construcții și serviciile 
care constituie nomenclatura sa.
B. Consiliul de Miniștri

Art. 89. — Consiliul de Miniștri are 
următoarele atribuții :

a. organizează aplicarea în întreaga 
economie a politicii de prețuri și ta
rife ;

b. stabilește prețuri și tarife pentru 
sortimentele care fac parte din gru
pele și subgrupele de produse și ser
vicii cuprinse în nomenclatura Con
siliului de Stat și pe care acesta i 
le-a dat în competență ;

c. stabilește limite maxime de pre
țuri ale producătorilor, de livrare și 
cu amănuntul, precum și limite ma
xime de tarife pentru grupele și sub
grupele de produse și servicii care 
constituie nomenclatura ministerelor, 
celorlalte organe centrale și comite
telor executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București ;

d. aprobă prețurile și tarifele pen
tru produsele și serviciile din com
petența ministerelor și celorlalte 
organe centrale și comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București — 
cu excepția celor prevăzute la ărt. 
94 — dacă aceste prețuri și tarife 
depășesc limitele determinate potri
vit regulilor prevăzute la art. 21 din 
prezenta lege ;

e. aprobă modul de stabilire, mo
dificare și aplicare a prețurilor — 
în cadrul prevederilor prezentei 
legi — pentru situații specifice, pre
cum și regimul prețurilor și tarife
lor pentru produsele și serviciile cu 
plata . în valută străină ;

f. aprobă reducerile de prețuri și 
tarife, care nu sînt unice, pentru 
produsele și serviciile din competen
ța ministerelor sau altor organe 
■centrale ale administrației de stat, 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București sau centralelor industriale 
și altor unități socialiste de stat cu 
statut de centrală, dacă prin redu
cerile respective se afectează indi
catorii economici și financiari din 
planul și bugetul de stat ;

g. aprobă majorările de prețuri și 
tarife la toate produsele și servi
ciile, precum și a prețurilor de de
viz din competența organelor și u- 
nităților prevăzute la lit. f, cu ex
cepția celor prevăzute la art. 88 
lit. d.
C. Ministerele și alte or

gane centrale ale admi
nistrației de stat

Art. 90 — Comitetul de Stat pen
tru Prețuri are următoarele atri
buții principale :

a. controlează și urmărește per
manent modul în care se aplică po
litica de prețuri și informează pe-

Secțiunea I F
PREȚURILE PRODUSELOR

EXPORTATE
Art. 68. — La stabilirea prețurilor 

pentru produsele destinate în prin
cipal exportului, se vor avea în ve
dere — pe lîngă prevederile art. 16 
și 17 din prezenta lege — și corela
țiile de prețuri existente pe piața 
externă.

Art. 69. — Pentru produsele care . 
se livrează la export în condițiile de 
calitate și ambalare prevăzute în 
standarde sau norme interne se a- 
plîcă prețurile de producție ale pro
duselor industriale sau de livrare a 
produselor agricole în vigoare, cu 
excepțiile prevăzute de lege.

Pentru stimularea producției și 
creșterii exportului la produsele sau 
grupele de produse pentru care, e- 
conomia națională este interesată în 
mod deosebit se pot acorda prime 
de export peste prețurile prevăzute 
la alineatul precedent.

Art. 70. — Pentru mijloacele de 
producție și bunurile de consum des
tinate exportului, cu caracteristici 
calitative sau forme de prezentare 
diferite față de cele pentru care e- 
xistă prețuri stabilite și care nece
sită cheltuieli de producție supli
mentare, se vor stabili prețuri de 
producție corespunzătoare acestor 
condiții de calitate și forme de pre
zentare.

La produsele destinate exportului 
la care, față de condițiile prevăzute 
în standarde sau norme interne, se 
efectuează unele operațiuni pentru 
finisări, condiționări speciale, îm
bunătățiri constructive de mică 
valoare și alte asemenea operațiuni 
care nu schimbă caracteristicile de 
bază tehnice sau calitative ale pro
dusului, se stabilesc cheltuieli spe
ciale de export.

Art. 71. — Stabilirea de prețuri de 
producție și acordarea de cheltuieli 
speciale de export, în condițiile ară
tate la art. 70, se va face numai dacă 
cheltuielile suplimentare efectuate se 
recuperează prin prețurile externe 
obținute, astfel încît să se asigure cel 
puțin eficiența economică ce se reali
zează la exportul acelorași produse, 
pentru care nu se efectuează aseme
nea cheltuieli. Aceste prețuri nu pot 
fi practicate la intern decît cu res
pectarea prevederilor art. 21, din pre
zenta lege.

Secțiunea II 
PREȚURILE PRODUSELOR 

IMPORTATE
Art. 72. — Prețurile de livrare a 

produselor din import se stabilesc în 
funcție de nivelul prețurilor de pe 
piețele externe, ținîndu-se seama de 
necesitatea recuperării costului va
lutei cheltuite pentru efectuarea im
portului, precum și de natura pro
duselor, de importanța lor pentru 
economia națională și populație, de 
gradul de acoperire a necesităților 
din resurse interne, de nivelul pre
țurilor produselor din țară.

Art. 73. — Pentru materiile prime 
și materialele care provin în exclu
sivitate din import, prețurile se vor 
stabili prin corelare cu prețurile de 
producție sau de livrare ale produ
selor de fabricație internă din a- 
ceeași grupă, ținînd seama și de co
relațiile existente pe piața mondială. 
In cazuri de necesitate, la unele pro
duse din această categorie prețurile 
se vor putea stabili prin transfor
marea în lei a prețurilor externe, 
conform dispozițiilor legale.

Art. 74. — Prețurile materiilor pri
me și'materialelor care se' importă în 
Vederea Completării resurselor inter
ne și care au corespondent identic, 
sau similar în producția internă se 
stabilesc prin corelare cu prețurile 
acestora din urmă.

In cazul materiilor prime și mate
rialelor pentru care există condiții de 
lărgire a producției pe baza folosirii 
mai intense a resurselor interne și 
a capacităților de producție existen
te sau care se pot dezvolta, prețurile 
se vor stabili astfel încît să stimu
leze producția internă și raționaliza
rea importului.

Art. 75. — Mașinile, utilajele și 
instalațiile din import destinate in
vestițiilor, precum și piesele de 
schimb necesare acestora vor fi de
contate la prețuri de import rezul
tate din transformarea în lei a pre
țurilor externe, conform dispozițiilor 
îegale.

Art. 76. — Prețurile ansamblelor, 
subansamblelor și pieselor de schimb 
din import destinate producției și în
treținerii se vor stabili — cu ocazia 
primului import — prin transforma
rea în lei a prețurilor externe, con
form dispozițiilor legale. Prețurile 
astfel determinate se vor aplica pro
duselor identice importate ulterior, 
iar pentru produsele asemănătoare, 
prețurile se vor stabili prin corela
re. Aceste prețuri se vor revizui pe
riodic în funcție de modificarea pre
țurilor externe.

Art. 77. — Pentru bunurile de con
sum importate, prețurile cu amănun
tul se stabilesc în funcție de catego
ria mărfurilor importate, astfel :

a. pentru produsele de larg con
sum prețurile cu amănuntul se sta
bilesc prin corelare cu prețurile în 
vigoare pentru produsele similare din 
producția internă ;

b. pentru produsele de consum re- 
strins și cele de lux prețurile cu 
amănuntul se vor stabili prin trans
formarea in lei a prețurilor externe, 
conform dispozițiilor legale.

Lista acestor produse se stabilește 
de Ministerul Comerțului Interior sau 
de celelalte organe coordonatoare ale 
desfacerii, cu acordul Comitetului de 
Stat pentru Prețuri.

Art. 78. — Stabilirea prețurilor pro
duselor din import se face cu res
pectarea limitelor de preț determi
nate potrivit regulilor prevăzute de 
art. 21 din prezenta lege. Fac excep
ție prețurile ce se stabilesc prin 
transformarea în lei a prețurilor ex
terne, conform dispozițiilor legale.

Art. 79. — In cazurile în care sînt 
stabilite potrivit legii taxe vamale, 
acestea se adaugă la prețurile de 
import sau se includ în prețurile cu 
amănuntul, după caz.

CAPITOLUL IX
Reguli de bază pentru 
stabilirea și aplicarea 

prețurilor în construcții
Art. 80. — Prețurile producătorilor 

pentru lucrările de construcții-mon- 
taj sînt :

a. prețuri pe obiecte de construcții ;
b. prețuri pe părți de obiecte, pe 

unități fizice și de folosință ;
c. prețuri de deviz.
Art. 81. — In vederea ieftinirii lu

crărilor de construcții-montaj și de 
reparații la construcții, unitățile de 
proiectare și cele de construcții-mon
taj, ministerele, celelalte organe cen
trale și organele locale vor lua mă
suri, pentru adoptarea de soluții con
structive economice, scurtarea ter
menelor de execuție, revizuirea nor
melor de consum de muncă și de fo
losire a utilajelor, pe baza perfec
ționării tehnologiei, a introducerii de 
noi materiale de construcții și insta
lații, a organizării superioare a mun
cii pe șantiere. 

riodic și ori de cîte ori este nevoie 
Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ;

b. prezintă Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri propuneri cu 
privire la stabilirea și modificarea 
prețurilor și tarifelor și avizează 
asemenea propuneri întocmite de 
ministere, celelalte organe centrale 
sau de comitetele executive ale con
siliilor populare, la produsele și ser
viciile ale căror . prețuri și tarife se 
aprobă de Consiliul de Stat sau de 
Consiliul de Miniștri ;

c. dă acordul la stabilirea prețuri
lor și tarifelor pentru sortimentele 
care fac parte din grupele și sub
grupele de produse din nomencla
tura Consiliului de Stat și ale căror 
prețuri și tarife se stabilesc de mi
nistere, celelalte organe centrale și 
organele locale ; de asemenea, dă 
acordul asupra prețurilor și tarife
lor pentru produsele și serviciile din 
competența ministerelor, celorlalte 
organe centrale și organelor locale, 
dacă produsele și serviciile respec
tive devin importante pentru econo
mia națională și nivelul de trai al 
populației, precum și pentru corec
tarea de către aceste organe a unor 
prețuri și tarife eronat stabilite ;

d. dă acordul asupra prețurilor 
produselor noi prevăzute în studiile 
tehnico-economice ale investițiilor 
care se aprobă de Consiliul de Mi
niștri ;

e. elaborează, pe baza și în ve
derea executării legii, norme în do
meniul prețurilor și tarifelor, pre
cum și bareme și normative de cal
cul ; dă acordul asupra baremelor și 
normativelor de calcul elaborate de 
ministere, celelalte organe centrale 
și organele locale ;

f. analizează, împreună cu minis
terele, celelalte organe centrale și 
cde locale, influența prețurilor și 
tarifelor asupra dinamicii și diver
sificării producției, circulației nor
male a mărfurilor, consumului, creș
terii eficienței activității economice 
și nivelului de trai al populației, 
luînd sau propunînd — potrivit atri
buțiilor lor legale — măsurile co
respunzătoare ;

g. colaborează cu Direcția Cen
trală de Statistică și celelalte orga
ne centrale la determinarea indici
lor de prețuri-;

h. întocmește împreună cu cele
lalte ministere și organe centrale, 
precum și cu organele locale studii 
și propuneri cu privire la perfecțio
narea sistemului, nivelului și corela
țiilor de prețuri și tarife și elabo
rează proiectul de plan, precum și 
prognoze pe termen lung cu privire 
la dinamica prețurilor și tarifelor ;

i. colaborează cu celelalte organe 
centrale la întocmirea planului pre
țului de cost, la determinarea nor
melor de consum și a indicatorilor 
priivind nivelul de trai ; de asemenea, 
colaborează cu Ministerul Finanțelor 
în problemele de prețuri care sînt 
legate de realizarea veniturilor buge
tului de stat.

Art. 91 -- Organele de conducere 
colectivă ale ministerelor și celorlalte 
organe centrale ale administrației de 
stat stabilesc, potrivit legii, pentru 
produsele și serviciile cuprinse în 
nomenclatura Consiliului de Stat și 
pe care acesta le-a dat în competen
ța lor, precum și pentru cele necu
prinse în nomenclatura Consiliului 
de Stat :

a. prețuri ale producătorilor și pre
țuri de livrare pentru produsele fa
bricate, achiziționate sau importate, 
precum și tarife pentru serviciile 
prestate de către unitățile subordo
nate ;

b. prețuri cu amănuntul pentru 
produsele fabricate sau importate de 
unitățile de interes republican, ce se 
desfac prin organizațiile comerciale 
din sectoarele pe care le coordonea
ză sau care se desfac în exclusivi
tate prin organizațiile economice din 
subordine ; de asemenea, organele 
centrale coordonatoare ale desfacerii 
mărfurilor stabilesc prețuri cu amă
nuntul și la unele produse cu pon
dere mai mare în consumul popu
lației, fabricate de unitățile de inte
res local, precum și de unitățile co
operației meșteșugărești și de con
sum, potrivit nomenclaturii elaborate 
de aceste organe cu acordul Comi
tetului de Stat pentru Prețuri ;

c. prețuri pentru produsele achi
ziționate de unitățile subordonate de 
la unitățile agricole de stat, orga
nizațiile cooperatiste agricole, mem
brii acestora, meseriași sau alți pro
ducători individuali ; pentru produ
sele agricole, stabilirea prețurilor se 
face cu acordul Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor ;

d. tarife plafon, în limita cărora 
unitățile subordonate au dreptul să 
convină asupra tarifelor efective, cu 
organizațiile cooperatiste agricole, 
membrii acestora sau cu meseriașii 
particulari care prestează serviciile 
respective.

Art. 92 — Prețurile de deviz pe 
articole de lucrări, care au la bază 
norme de deviz republicane, se sta
bilesc de către organele de conducere 
colectivă ale Ministerului Construc
țiilor Industriale sau Comitetului de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală — după caz — la propune
rea ministerelor, celorlalte organe 
centrale și celor locale, cu activitate 
în ramura de construcții-montaj.

Prețurile de deviz pe articole de 
lucrări determinate pe baza norme
lor de deviz locale se stabilesc, de 
comun acord, de către unitățile de 
proiectare, de prestare, de construc
ții-montaj și beneficiari.

Art. 93 — Pentru produsele și ser
viciile mai importante, precizate cu 
acordul Comitetului de Stat pentru 
Prețuri, prețurile și tarifele stabilite 
de ministerele și celelalte organe 
centrale ale administrației de stat 
principal producătoare, importatoare, 
prestatoare sau achizitoare sînt unice 
și se aplică de toate organele, unită
țile de stat, ale cooperației meșteșu
gărești și de consum, precum și de 
alte organizații obștești, cu excepțiile 
prevăzute de lege.

Prețurile cu amănuntul ce se stabi
lesc de Ministerul Comerțului Inte
rior sau de celelalte organe centrale 
ale administrației de stat coordona
toare ale desfacerii mărfurilor sînt 
unice, cu excepțiile prevăzute de 
lege.

Art. 94 — Organele de conducere 
colectivă ale ministerelor și celor
lalte organe centrale ale administra
ției de stat pot delega centralelor in
dustriale, unităților cu statut de cen
trală și altor unități direct subordo
nate, precum și organizațiilor co
merciale coordonate, competența de 
a stabili prețuri și tarife la unele 
produse și servicii, stabilind totodată 
limite maxime de prețuri și tarife 
pe grupe și subgrupe de produse. 
Precizarea acestor produse și servicii 
se face cu acordul Comitetului de 
Stat pentru Prețuri.

Organele de conducere prevăzute 
la alineatul precedent aprobă prețu
rile și tarifele pentru produsele și 
serviciile lăsate în competența uni
tăților și organizațiilor prevăzute mai 
sus, dacă aceste prețuri și tarife de
pășesc limitele determinate potrivit 
regulilor prevăzute la art. 21 din pre
zenta lege.

Art. 95 — Organele de conducere 
colectivă ale ministerelor și celor
lalte organe centrale ale administra
ției de stat pot modifica prețurile și 
tarifele din competența lor — cu ex
cepția celor prevăzute la art. 88 lit. 
d și 89 lit. f și g — și pot corecta 

pe cele pe care le-au stabilit în mod 
eronat.
D. Organele locale ale ad

ministrației de stat
Art. 96. — Comitetele executive 

ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București stabilesc, 
potrivit legii, pentru produsele și 
serviciile cuprinse în nomenclatura 
Consiliului de Stat și pe care acesta 
le-a dat în competența lor, precum 
și pentru alte produse și servicii 
care nu sînt prevăzute la art. 93 :

a. prețuri ale producătorilor și pre
țuri de livrare pentru mărfurile 
produse,, achiziționate sau importate 
și tarife pentru serviciile prestate 
— de unitățile subordonate ;

b. prețuri cu amănuntul pentru 
mărfurile produse sau importate de 
unitățile de stat, cooperatiste și al.e 
organizații obștești, de interes local, 
care se vînd prin organizațiile co
merțului de stat ;

c. prețuri ale producătorilor pen
tru produsele achiziționate de la u- 
nitățile agricole de stat, organizații
le cooperatiste agricole, membrii a- 
cestora, meseriași și alți producă
tori individuali — de către unitățile 
subordonate ;

d. prețuri la legume și fructe, po
trivit reglementărilor legale ;

e. tarife plafon în limita cărora 
unitățile subordonate pot conveni a- 
supra tarifelor efective, cu organi
zațiile cooperatiste agricole, mem
brii acestora sau cu meseriașii par
ticulari care prestează serviciile res
pective ;

f. prețuri pentru produsele execu
tate, achiziționate sau desfăcute de 
unitățile subordonate organelor cen
trale, la solicitarea acestor organe. 
Această reglementare se aplică și 
pentru tarifele prevăzute la art. 91 
lit. d.

Art. 97. — în vederea prevenim 
tendințelor speculative, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
vor stabili prețuri maximale de 
mercurial, în limita cărora producă
torii desfac produsele pe piața ță
rănească, precum și tarife maxima
le pentru serviciile prestate popu
lației de către meseriași sau alți 
prestatori particulari ; prețurile și 
tarifele maximale vor fi modificate 
operativ, ori de cîte ori este nevoie, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare avînd obligația aducerii lor 
la cunoștința producătorilor și con
sumatorilor și de a urmări stricta 
respectare a acestora.

Art. 98. — Prețurile cai amănuntul 
stabilite de comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București se aplică de 
toate organele și unitățile de stat, 
cooperatiste iși alte organizații ob
ștești, cu excepțiile prevăzute de 
lege. Aceste prețuri pot fi aplicate și 
de organizațiile comerciale din alte 
județe care desfac aceste produse. De 
asemenea, organizațiile comerciale 
din municipiul București pot aplica 
prețurile cu amănuntul stabilite de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene.

Art. 99. — Comitetele executive 
ale consiliilor populare stabilesc pre
țuri și tarife pentru produsele și ser
viciile executate de unitățile subor
donate și care fac obiectul activități
lor economice de producție și pres
tări de servicii din comune. Stabi
lirea acestor prețuri și tarife se face 
prin învoială cu beneficiarii, potrivit 
legii.

Ărt. 100 — Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București pot delega 
competența de stabilire a prețurilor 
și tarifelor unităților subordonate, 
pentru produse și. servicii de mai 
mică importanță executate de aces
tea.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare aprobă prețurile iși tarifele 
pentru produsele și serviciile lăsate 
în competența unităților subordonate,, 
dacă aceste prețuri și tarife depă
șesc limitele determinate potrivit're
gulilor prevăzute la art. 21 din pre
zenta lege.

Art. 101 — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București pot modifica 
prețurile și tarifele din competența 
lor — cu excepția celor prevăzute la 
art. 88 lit. d. și art. 89 lit. f și g — 
și pot corecta pe cele pe care le-au 
stabilit în mod eronat.
E. Centralele industriale, 

întreprinderile și alte 
unități socialiste de stat

Art. 102 — Organele de conducere 
colectivă ale centralelor industriale, 
celorlalte unități cu statut de cen
trală, unităților subordonate direct 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat și co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, precum și cele ale organi
zațiilor oomerciale stabilesc prețuri 
și tarife, potrivit delegării făcute de 
organele care le coordonează.

Art. 103 — Organele de conducere 
colectivă ale unităților prevăzute la 
art. 102 pot delega unităților subor
donate competența de a stabili pre
țuri și tarife pentru unele produse 
și servicii, precizate cu acordul or
ganului ierarhic superior, stabilind 
totodată limite maxime de prețuri și 
tarife pe grupe și subgrupe de pro
duse.

Organele de conducere colectivă 
prevăzute la alineatul precedent a- 
probă prețurile și tarifele pentru 
produsele și serviciile lăsate în com
petența unităților subordonate, dacă 
aceste prețuri și tarife depășesc limi
tele determinate potrivit regulilor 
prevăzute la art. 21 din prezenta 
lege.

Art. 104 — Organele de conducere 
colectivă ale centralelor industriale, 
altor unități cu statut de centrală, 
unităților subordonate, precum și or
ganele de conducere colectivă ale or

ganizațiilor comerciale stabilesc pre
țuri și tarife pentru produsele și 
serviciile date în competența lor de 
către organele și unitățile ierarhic 
superioare, pe baza acordului cu be
neficiarii. Se exceptează de la aces
te dispoziții prețurile produselor im
portate care se stabilesc prin trans
formarea în lei a prețurilor externe, 
conform dispozițiilor legale.

Art. 105 — Organele de conducere 
colectivă prevăzute la art. 104 pot 
modifica prețurile și tarifele din 
competența lor — cu excepția celor 
prevăzute la art. 89, lit. f și g — pe 
baza acordului cu beneficiarii și po
trivit normelor Comitetului de Stat 
pentru Prețuri ; de asemenea, pot co
recta pe cele pe care le-au stabilit 
în mod eronat.
F. Organizațiile coopera

tiste și alte organizații 
obștești

Art. 106 — Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești și U- 
niunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum stabilesc prețuri și tarife 
pentru produse și servicii — cu acor
dul Comitetului de Stat pentru Pre
țuri — după cum urmează :

a. prețuri cu amănuntul pentru 
produsele executate, cumpărate, im
portate și desfăcute exclusiv prin 
unitățile cooperatiste din sistemul 
propriu și care nu au prețuri unice ;

b. prețuri ale producătorilor și 
prețuri de livrare pentru produsele 
executate, achiziționate sau impor
tate, precum și tarife pentru servi

ciile prestate, de către unitățile coo
peratiste din sistemul propriu și 
care nu sint cuprinse în nomencla
tura Consiliului de Stat sau în com
petența Consiliului de Miniștri.

Excepțiile de la prevederile lit. 
a—b din prezentul articol sînt cele 
prevăzute de lege.

Art. 107. — Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești și 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum pot reduce prețurile și 
tarifele care sînt în competența lor 
pentru produsele desfăcute și servi
ciile prestate de unitățile din siste
mul propriu, cu condiția de a nu se 
diminua vărsămintele datorate buge
tului de stat.

Majorarea prețurilor și tarifelor a 
căror stabilire este în competența or
ganelor centrale cooperatiste se poate 
face cu acordul Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, cu excepțiile prevă
zute de lege.

Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești și Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum pot sta
bili și modifica prețurile mijloacelor 
de producție și tarifele pentru pre
stările de servicii, executate de uni
tățile din sistemul propriu și care 
fac obiectul livrării sau prestării în 
cadrul aceluiași sistem cooperatist, 
chiar dacă produsele și serviciile au 
prețuri sau tarife stabilite de către 
organele sau unitățile de stat care 
au atribuții în acest domeniu.

Art. 108. — Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești și 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum pot delega uniunilor și 
întreprinderilor județene competența 
de a stabili și modifica prețuri și ta 
rife potrivit dispozițiilor legale. St 
bilirea și modificarea prețurilor 
tarifelor de către acestea se fac 
acordul comitetelor executive 
consiliilor populare județene s 
municipiului București, după r 
asemenea, Upiunea Centrală 
perativelor Meșteșugărești și 
Centrală a Cooperativelor de 
pot delega centralelor j 
altor unități cu statut de c 
treprinderilor și organizațiilor 
ciale, cooperativelor și unități, 
deservire a populației, din sista 
propriu, competența de a stabili 
modifica — cu acordul beneficiarilor
— prețuri și tarife, potrivit dispozi
țiilor legale. ' '

Organele și organizațiile prevăzute 
la alineatele precedente vor stabili li
mite maxime de prețuri și tarife pen
tru grupele sau subgrupele de pro
duse și servicii din competența or
ganizațiilor pe care le îndrumă sau 
coordonează în mod direct și vor pu
tea aproba — cu respectarea condi
țiilor prevăzute la art. 21 — prețuri 
și tarife care depășesc limitele pe 
care le-au stabilit.

Art. 109. — Prețurile cu amănun- 
tul stabilite de organele și organiza- 
țiile cooperației meșteșugărești sau 
ale cooperației de consum pentru pro
dusele de artizanat și artă populară 
executate de unitățile cooperatiste 
pot fi aplicate și de alte organizații 
care desfac aceste produse.

Art. 110. — Celelalte organizații ob
ștești îndeplinesc atribuțiile în dome
niul stabilirii și modificării prețurilor 
și tarifelor prevăzute la art. 106—108 
din prezenta lege.

CAPITOLUL XI
Atribuții în domeniul 

controlului 
prețurilor și tarifelor

Art. 111. — Marea Adunare Națio
nala și Consiliul de Stat controlează 
la organele centrale și locale ale ad
ministrației de stat, precum și la 
unitățile economice modul în care 
se înfăptuiește politica partidului și 
statului în domeniul prețurilor.

Consiliul de Miniștri controlează a- 
-plicarea dispozițiilor legale privind 

regimul prețurilor și tarifelor în eco
nomia națională și ia măsuri pentru 
respectarea strictă a acestora.

Pentru asigurarea respectării rigu
roase a normelor și criteriilor pri
vind modul de stabilire a prețurilor 
și tarifelor, a concordanței dintre 
prețuri și calitatea produselor și ser
viciilor, precum și pentru întărirea 
legalității și disciplinei în aplicarea 
prețurilor și tarifelor, ministerele, 
celelalte organe centrale, organele lo
cale, precum și unitățile economice 
vor exercita un control permanent, 
lumd măsuri operative de eliminare 
a deficiențelor și abaterilor consta
tate și de sancționare a celor vino- vați.

Art. 112. —— Comitetul de Stat pen
tru Prețuri are următoarele atribuții 
principale în domeniul controlului 
prețurilor și tarifelor :

a. coordonează din punct de ve
dere metodologic întreagă activitate 
de control exercitată de ministere, 
celelalte organe centrale, organele 
locale, precum și de unitățile econo
mice ;

b. exercită control asupra modului 
de stabilire, modificare și aplicare a 
prețurilor și tarifelor ;

c. verifică existența și aplicarea 
întocmai a normelor de consum și 
de folosire a utilajelor, în scopul de
terminării stricte a cheltuielilor ma
teriale și de manoperă care stau la 
baza stabilirii prețurilor și tarifelor ;

d. verifică la ministere, alte organe 
centrale și la cele locale, precum și 
la unitățile economice realizarea 
prețului de_ cost al produselor și 
serviciilor, în scopul determinării or
ganelor în drept să introducă cele 
mai eficiente măsuri care să conducă 
la reducerea acestuia ;

e. urmărește modul cum se aduc 
la îndeplinire normele legale în do
meniul prețurilor la produsele desti
nate consumului intern, pentru ex
port, la cele provenite din import, 
precum și la tarifele pentru serviciile 
prestate ; cere ministerelor, celorlalte 
organe centrale și organelor locale
— de stat, cooperatiste și altor or
ganizații obștești — precum și uni
tăților din subordinea acestora . să 
ia măsuri pentru înlăturarea defi
ciențelor și abaterilor constatate și 
pentru sancționarea celor vinovați, in- 
formind Consiliul de Miniștri, în si
tuațiile în care deficiențele sau aba
terile nu au fost eliminate ;

f. controlează și îndrumă uniunile 
centrale ale cooperativelor meșteșu
gărești și de consum să modifice sau 
să dispună organizațiilor cooperatiste 
din sistemul lor să modifice prețu
rile și tarifele stabilite de acestea și 
să sancționeze pe cei vinovați, dacă 
se constată că stabilirea lor s-a făcut 
fără respectarea normelor legale sau 
în cazurile cînd se constată că chel
tuielile de producție avute in vedere 
au fost supraevaluate.

Art. 113. — Pentru îndeplinirea 
atribuțiilor prevăzute la art. 112, in 
cadrul Comitetului de Stat pentru 
Prețuri se înființează Inspecția de 
Stat pentru Controlul Prețurilor, 
care va avea in subordine organe de 
control al prețurilor și tarifelor în ca
drul fiecărui județ, precum și in 
municipiul București. Inspecția de 
Stat pentru Controlul Prețurilor co
laborează cu Inspectoratul General 
de Stat pentru Controlul Calității 
Produselor, Inspecția Comercială de 
Stat și alte organe care au sarcini de 
control in domeniul prețurilor și ta
rifelor.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Art. 114. — Ministerul Finanțelor, 
in exercitarea controlului asupra 
activității economice și financiare a 
unităților socialiste verifică prin apa
ratul central și organele sale terito
riale de oontrol și revizie, modul în 
care se aplică normele în vigoare în 

* domeniul prețurilor și tarifelor, ur
mărind respectarea legalității în ceea 
ce privește stabilirea, modificarea și 
aplicarea acestora și ia, potrivit legii, 
măsuri pentru intrarea în legalitate 
și stabilirea răspunderilor.

Art. 115. —- Banca Națională a Re
publicii Socialiste România și băncile 
specializate controlează, la unitățile 
pe care le deservesc, aplicarea pre
țurilor și tarifelor legale și iau mă
suri, potrivit atribuțiilor ce le revin, 
pentru respectarea legalității prețuri
lor.

Art. 116. — Ministerul Construcții
lor Industriale și Comitetul de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală controlează stabilirea și apli
carea prețurilor pentru lucrările' de 
■construcții-montaj care intră in com
petența lor și iau măsuri pentru res
pectarea legalității în acest domeniu.

Art. 117. — Ministerul Comerțului 
Interior controlează respectarea pre
țurilor cu amănuntul și a tarifelor 
în relațiile cu populația, precum și 
concordanța dintre calitatea produse
lor vindute și serviciilor prestate și 
prețurile și tarifele aplicate de către 

■pni’ățile socialiste de stat, coopera
tiste și alte organizații obștești, pre
cum și de persoane fizice. De ase
menea, controlează modul de stabilire 
a prețurilor și tarifelor de către 
organizațiile și unitățile pe care le 
coordonează, luind măsuri pentru 
înlăturarea deficiențelor și abaterilor 
și sancționarea celor vinovați.

Art. 118. — Ministerul Comerțului 
Exterior controlează modul de apli- 
oare a normelor privind condițiile de 
tratare a prețurilor și tarifelor in va
lută străină pentru produsele și servi
ciile care fac obiectul tranzacțiilor 
de import-export cu partenerii străini, 
precum și eficiența acestora, luind 
măsuri de aplicare strictă a norme
lor stabilite.

Art. 119. — Organele de control 
ale miliției controlează respectarea 
normelor legale privind regimul pre
țurilor și tarifelor și iau măsuri po
trivit atribuțiilor care le revin.

Art. 120. — Celelalte ministere și 
organe centrale ale administrației de 
stat, comitetele executive ale consi
liilor populare, centralele industria
le și celelalte unități cu statut de 
centrală, uniunile centrale ale coope
rativelor meșteșugărești și ale coope
rativelor de consum, organizațiile 
centrale obștești, uniunile de coope
rative. precum și întreprinderile, 
cooperativele și alte unități econo
mice controlează și răspund de mo- 
durife’ stabilire și aplicare a prețu
rilor și tarifelor, precum și de con
cordanța dintre calitatea produselor 
și prețurile stabilite, la unitățile și 
subunitățile pe care le conduc, in- 
drumează sau ooordonează, potrivit 
legii.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București controlează modul de apli
care a prețurilor și tarifelor în cu
prinsul unităților administrativ-teri- 
toriale respective, indiferent de or
ganul sau unitatea care a stabilit 
prețurile sau tarifele.

Art. 121 — Organele de control 
obștesc vor urmări, potrivit legii, în
deplinirea obligațiilor ce revin uni
tăților producătoare, organizațiilor și 
unităților comerciale, precum și pro
ducătorilor, meseriașilor și altor pre
statori individuali în legătură cu a- 
plicarea prețurilor și tarifelor și con
cordanța dintre calitatea produselor 
sau prestării serviciilor și prețurile 
sau tarifele stabilite.

Art. 122 — Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești și U- 
niunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum, precum și uniunile de coope
rative meșteșugărești și de consum 
vor îndruma și controla organizațiile 
din sistemul lor și vor lua măsuri 
pentru înlăturarea abaterilor în do
meniul prețurilor și tarifelor și sanc
ționarea celor vinovați.

Art. 123 — Ministerele, celelalte or
gane centrale, organele locale, pre
cum și unitățile care stabilesc sau 
aplică prețuri și tarife sint obligate 
ca, la sesizările făcute de organele 
de control, să ia măsurile necesare 
pentru înlăturarea deficiențelor și a- 
baterilor și respectarea normelor le
gale în domeniul prețurilor și tari
felor.

Art. 124 — Ministerele, celelalte 
organe centrale, organele locale, pre
cum și unitățile economice vor ana
liza periodic, in colectivele lor de 
conducere, desfășurarea activității de 
prețuri și vor lua măsuri pentru per
fecționarea acesteia.

CAPITOLUL XII
Dispoziții speciale

Art. 125 — Modificarea prețurilor 
și tarifelor se poate efectua numai 
cînd intervin schimbări mai impor
tante în condițiile din economie a- 
vute in vedere la stabilirea lor, pre
cum și in nivelul - și corelațiile de 
prețuri pe piața externă.

Modificarea prețurilor de produc
ție și de livrare pe ramuri sau sub- 
ramuri, pe produse și grupe de pro
duse,, potrivit prevederilor prezentei 
legi se va face, de regulă, pînă la 
data de 1 iulie a fiecărui an, cu apli
care de la începutul anului următor, 
pentru a putea fi avută în vedere la 
încheierea contractelor economice și 
la definitivarea planurilor de către 
unități.

Modificarea prețurilor și tarifelor 
In vigoare la data aplicării prezentei 
legi, se va putea face de organele 
și unitățile în competența cărora sint 
prevăzute produsele și serviciile, po
trivit legii de față.

Art 126. — Produsele ce se vor 
executa de unitățile nou înființate și 
care nu au prețuri stabilite se vor 
lua in calcul Ia elaborarea studiilor 
tehnico-economice la prețuri provi
zorii, determinate de unitățile care 
întocmesc aceste studii, prin compa
rare cu prețurile produselor similare 
aflate în circuitul economic și cu 
acordul organului central al princi
palului beneficiar.

Stabilirea prețurilor de către mi
nistere, celelalte organe centrale, or
ganele locale, precum și de către 
unități la produsele respective la un 
nivel diferit de cel provizoriu se 
poate face numai pe baza acordului

organelor care au aprobat indicatorii 
tehnico-economici.

Art. 127 — Comitetul de Stat pen
tru Prețuri și Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie vor lua mă
suri pentru asigurarea concordanței 
dintre prevederile standardelor de 
stat sau normelor interne și nivelul 
prețurilor.

în cazul în care modificarea sau 
derogarea de la standardele de stat 
sau normele interne nu determină 
modificarea calității sau a condițiilor 
de prezentare a produselor, situație 
confirmată de principalele organe 
beneficiare, se vor menține prețurile 
în vigoare.

Art. 128 — Prețurile și tarifele in
tră în vigoare de la data stabilirii lor 
sau la o dată ulterioară prevăzută în 
actul de aprobare a prețurilor și ta
rifelor. Este interzisă introducerea 
în fabricație a produselor și presta
rea serviciilor cu caracter de serie 
sau de masă înainte de a se fi sta
bilit prețurile și tarifele legale.

Prin excepție de la prevederile a- 
lineatului precedent, organele de con
ducere ale ministerelor, celorlalte 
organe centrale și organelor locale, 
centralelor industriale și celorlalte 
unități cu statut de centrală vor pu
tea dispune :

— punerea în executare a unor 
produse și servicii noi, urmînd ca 
stabilirea prețurilor și tarifelor să 
se facă pînă cel mai tîrziu la prima 
livrare (prestare), sau

— fixarea, cu acordul beneficiaru
lui, de prețuri de producție, de li
vrare sau tarife cu caracter retroac
tiv, în situațiile prevăzute la 
art. 25.

Eventualele pagube produse prin 
aplicarea necorespunzătoare a preve
derilor de mai sus vor fi imputate ce
lor vinovați.

Este interzisă stabilirea cu efect 
retroactiv a prețurilor cu amănuntul 
și a tarifelor pentru serviciile pres
tate populației.

Art. 129 — Consiliul de Miniștri va 
stabili — pe categorii de lucrări și 
pe verigi — termenele maxime de 
stabilire a prețurilor și tarifelor la 
produsele și serviciile noi, astfel încît 
durata totală să nu depășească 30 
zile de la data propunerii de preț sau 
tarif a unității.

Art. 130 — Organele de conducere 
colectivă ale ministerelor și celorlalte 
organe centrale și locale, precum și 
ale organizațiilor și unităților — pre
văzute la art. 91, 96, 102 și 103 — pot 
delega organelor de conducere opera
tivă dreptul de a stabili prețuri și 
tarife la unele produse și servicii.

Organele de conducere operativă 
vor raporta periodic asupra îndepli
nirii acestei sarcini.

Art. 131 — Prețurile și tarifele se 
stabilesc prin acte normative emise 
de către organele și organizațiile cu 
■competență legală. Unitățile socia
liste de stat prevăzute la art. 104 
din prezenta lege și care stabilesc 
prețuri și tarife pe baza acordului 
cu beneficiarii înscriu aceste pre
țuri sau tarife în contracte.

Art. 132. — Aplicarea unor prețuri 
și tarife care se determină prin în
sumarea elementelor componente 
ale prețurilor și tarifelor se face 
numai pe baza normelor emise de 
Comitetul de Stat pentru Prețuri.

Art. 133 — Ministerele, celelalte 
organe centrale, organele locale, 
precum și unitățile socialiste de stat, 
ale cooperației meșteșugărești sau 
de consum și alte organizații obștești 
sint obligate să reexamineze prețu
rile și tarifele produselor și servi
ciilor noi, executate în serie, pe 
care le-au stabilit pe bază de ante- 
calculație, în cel mult 12 luni de la 
prima livrare sau prestare luind mă
surile care se impun. Reexaminarea 
prețurilor și tarifelor se face pe 
baza postcalculației, potrivit norme
lor Comitetului de Stat pentru Pre
țuri.

Art. 134 — Organizațiile coopera
tiste agricole, membrii cooperative
lor agricole de producție, meseriașii, 
producătorii individuali și alte per
soane fizice autorizate vînd produ
sele și prestează serviciile la pre
țuri. și tarife de învoială. Prețurile 
și tarifele de învoială practicate de 
organizațiile cooperatiste agricole, 
pentru produsele rezultate din pre
lucrări industriale, construcții, pres
tări de servicii și alte activități ne
agricole, se determină pe baza nor
mativelor date de Uniunea Națio
nală a. Cooperativelor Agricole de 
Producție, cu acordul Comitetului de 
Stat pentru Prețuri.

în toate cazurile în care — po
trivit dispozițiilor legale — se sta
bilesc prețuri și tarife maximale, de 
mercurial, pentru vinzările către 
populație, prețurile de învoială se 
vor practica în limita acestora.

CAPITOLUL XIII
Răspunderile 

și sancțiunile pentru 
încălcarea normelor 

privind regimul 
prețurilor și tarifelor

Art. 135 — încălcarea îndatoririlor 
prevăzute in prezenta lege atrage 
răspunderea disciplinară, contraven
țională, materială, civilă sau penală, 
după caz.

Secțiunea I 
ABATERI DISCIPLINARE

Art. 136 — Sancțiunile disciplinare 
Ce se aplică personalului cu atribuții 
și responsabilități ce decurg din pre
zenta lege pentru încălcarea cu vino
văție a obligațiilor de muncă sint 
cele prevăzute în legislația muncii 
sau alte dispoziții legale.

Stabilirea și aplicarea sancțiunilor 
se fac in condițiile și cu procedura 
prevăzute in regulamentele de ordine 
interioară ale unităților respective.

Sancțiunile disciplinarei ce se apli
că membrilor cooperativelor agricole 
de producție, meșteșugărești și de 
consum precum și.ai celorlalte orga
nizații obștești pentru încălcarea cu 
vinovăție a obligațiilor de muncă 
sînt cele prevăzute de reglementările 
legale. Stabilirea și aplicarea sanc
țiunilor disciplinare se fac în condi
țiile și cu procedura prevăzută în 
statute și în regulamentele de ordine 

interioară.

Secțiunea II 
INFRACȚIUNI

Art. 137 — Constituie infracțiune 
de speculă, săvîrșirea de către per
sonalul unităților socialiste sau de 
membri ai cooperativelor și ai altor ' 
organizații obștești, în cadrul însărci
nărilor de serviciu, a următoarelor 
fapte :

a. .vînzarea de mărfuri și prestarea 
de servicii, cu depășirea prețurilor 
sau tarifelor legale, cunoscînd că a- 
cestea sînt mai mici ;

b. încadrarea și plata la categorii 
de calitate inferioară celor reale, cu 
rea credință, a produselor cumpărate 
de la producătorii agricoli.

Faptele prevăzute Ia lit. a și b se 
pedepsesc cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani.

Tentativa se pedepsește.
Art. 138 — Constituie infracțiune 

de speculă calificată faptele prevă
zute la articolul 137, dacă sint săvir- 
șite în următoarele împrejurări :

a. cu ocazia unor calamități sau ■ 
profitînd de alte stări excepționale ;

b. de o persoană care cunoaște că 
bunul provine din săvîrșirea unei 
fapte prevăzute de legea penală ;

c. prin folosirea de înscrisuri false;
d. cînd fapta este săvîrșită de către 

o persoană a cărei calitate oficială 
i-a înlesnit procurarea bunurilor care 
fac obiectul speculei.

Infracțiunea de speculă calificată 
se pedepsește cu închisoare de la 2 
la 7 ani.

Tentativa se pedepsește.
Art. 139 — Constituie infracțiune 

de înșelăciune cu privire Ia calitatea 
mărfurilor următoarele fapte săvîr- 
șite de către cei prevăzuți la art. 
137 :

a. falsificarea sau denaturarea pro
duselor ;

b. substituirea unor produse eu al
tele, cunoscînd că aoestea sînt de ca
litate inferioară ;

c. expunerea spre vînzare ori vîn- 
zarea de produse cunoscînd că sînt 
falsificate, denaturate ori substi
tuite.

Faptele prevăzute la lit. a—c se. pe
depsesc cu închisoare de la 6 luni la 
3 ani.

Dacă produsele au devenit prin fal
sificare, denaturare sau substituire, 
vătămătoare sănătății, pedeapsa este 
închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepsește.

Secțiunea III 
CONTRAVENȚII

Art. 140 — Constituie contravenție 
de speculă și se sancționează cu în
chisoare contravențională de la 20 
zile Ia 3 luni sau cu amendă de ia 
200 la 2 000 lei :

a. vînzarea de către cei prevăzuți 
la art. 137 a legumelor și fructelor 
nesortate pe soiuri și calități la a- 
cele produse la care prețurile sînt 
stabilite pe soiuri și calități;

b. vînzarea cu suprapreț a bile
telor pentru spectacole sau manifes
tări culturale ori sportive.

Art. 141. — Constituie contraven
ție la normele privind regimul pre
țurilor și tarifelor faptele prevăzute 
în prezentul articol și se sancționea
ză după cum urmează :

1. cu amendă de la 100 la 1 000 lei:
a. vînzarea de mărfuri sau presta

rea de servicii cu prețuri sau tarife 
nelegale, din culpă, de către cei pre
văzuți la art. 137 ;

b. vînzarea de către producători a 
produselor cu depășirea prețurilor 
stabilite prin mercurial ;

c. clasificarea și marcarea produ
selor în alte clase de calități decît 
cele pentru care li s-au stabilit pre
țurile sau a serviciilor în alte cate
gorii decît cele pentru care li s-au 
stabilit tarifele ;

d. neafișarea în unitățile și locu
rile de desfacere sau deservire a 
prețurilor sau a tarifelor legale, lip
sa listelor de meniu, afișarea prețu
rilor sau a tarifelor în condiții ne
corespunzătoare de vizibilitate, cla
ritate sau de identificare a mărfii 
sau a serviciilor, precum și neafișa
rea categoriei de calitate a produ
selor sau a serviciilor și a catego
riei localului, în cazurile în care 
prețurile sau tarifele se aplică în 
funcție de aceste elemente ;

e. neefectuarea reducerii prețuri
lor cu amănuntul la legume și fruc
te de către angajații organizațiilor 
comerțului socialist, împuterniciți să 
aplice reduceri de prdțuri în așa fel 
încît unitățile comerțului socialist 
care desfac legume și fructe în pie
țe să practice prețuri efective cu a- 
mănuntul cel mult la nivelul prețu
rilor practicate frecvent de produ
cători la produsele de aceeași cali
tate și în aceleași condiții de pre
zentare.

2. cu amendă de Ia 200 la 1200 
lei :

a. expunerea sau desfacerea măr
furilor cu preț redus — cu excepția 
soldărilor sezoniere — fără ca a- 
cestea să poarte semnul distinctiv al 
soldării și fără a avea etichetat ve
chiul și noul preț ;

b. neaplicarea modificărilor de 
prețuri sau tarife în termenul sta
bilit ;

c. refuzul de a comunica la cere
rea organelor de control datele și 
informațiile cu privire la respecta
rea normelor legale privind stabili
rea, aplicarea sau modificarea pre
țurilor și tarifelor sau comunicarea 
din culpă a unor date și informații 
eronate ;

d. introducerea în fabricație a 
produselor și prestarea serviciilor 
cu caracter de serie sau de masă 
înainte de a se fi stabilit prețurile 
și tarifele legale, cu excepția cazu
rilor prevăzute la art. 128 din pre
zenta lege.

3. cu amendă de la 500 la 2 000 
Iei :

a. punerea în fabricație sau vîn
zarea unor produse, precum și 
prestarea unor servicii de altă cali
tate decit cea prevăzută de stan
darde, norme interne, rețete de fa
bricație sau orice alte acte norma
tive și care a fost avută în vedere 
la stabilirea prețului sau a tarifu
lui ;

b. vînzarea unor produse sau pres
tarea unor servicii pentru care s-a a- 
probat modificarea calității prevăzută 
in standarde, norme interne, rețete 
de fabricație sau orice alte acte nor
mative, fără ca prețul sau tariful să 
fi fost modificat sau confirmat, dacă 
prin aceasta se aduc prejudicii uni
tăților producătoare sau beneficiari
lor ;

c. aplicarea remizei în unitățile 
de alimentație publică, fără apro
bare sau în alte condiții decît cele 
aprobate de organele în drept ;

d. vînzarea produselor sau pres
tarea serviciilor de către meseriașii 
particulari cu depășirea prețurilor și 
tarifelor — dacă sint stabilite pre
țuri și tarife pentru activitatea lor ;

e. supraevaluarea prețului de cost 
sau includerea în calculațiile de 
preț a unor elemente mai mari de
cît cele legale, dacă • prin aceasta 
s-a determinat stabilirea unor pre
țuri sau tarife care cauzează preju
dicii persoanelor fizice sau juridice ;

f. stabilirea sau modificarea fără 
aprobare legală a unor prețuri sau 
tarife care depășesc limitele deter
minate potrivit legii, precum și sta
bilirea sau modificarea fără com
petență legală a unor prețuri sau 

tarife de către unitățile economice 
de stat, cooperatiste sau alte orga
nizații obștești, producătoare de 
mărfuri, prestatoare de servicii sau 
comerciale ;

g. nerespectarea de către angajații 
unităților de stat la stabilirea pre
țurilor cu amănuntul pentru legume 
și fructe a prețurilor plafon stabi
lite de comitetele executive ale 
consiliilor populare județene sau al 
municipiului București.

Art. 142 — Faptele prevăzute la 
art. 140 și 141 constituie contra
venții, dacă nu sînt săvîrșite în 
astfel de condiții încît potrivit legii 
penale să fie considerate infrac
țiuni.

Secțiunea IV
APLICAREA SANCȚIUNILOR 

ȘI A ALTOR MASURI 
PREVĂZUTE ÎN PREZENTA 

LEGE
Art. 143 — Persoanele care comit 

infracțiunile prevăzute de prezenta 
lege vor fi judecate, de regulă, in 
fața colectivelor de muncă din care 
fac parte sau a colectivităților care 
au avut de suferit in urma acțiuni
lor lor ilicite.

In aceleași condiții vor fi judecați 
și instigatorii, complicii, tăinuitorii 
și favorizatorii infracțiunilor de 
speculă..

Art. 144 — în cazul condamnării 
pentru infracțiunile prevăzute de 
prezenta lege, președintele instanței, 
dacă este cazul, va înștiința organele 
financiare de la domiciliul condam
natului, care, după examinarea si
tuației, in măsura în care constată 
că sint temeiuri suficiente, vor se
siza comisia de cercetare, prevăzută 
de Legea nr. 18/1968 privind contro
lul provenienței unor bunuri ale per
soanelor fizice, care nu au fost do- 
bindite în mod licit.

Art. 145. — Persoanele condamnata 
pentru infracțiunile prevăzute de 
prezenta lege nu pot fi gestionari, 
aplicindu-se în mod corespunzător 
dispozițiile art. 4 și 5 din Legea nr. 
22/1969 privind angajarea gestionari
lor, constituirea de garanții și răs
punderea in legătură cu gestionarea 
bunurilor unităților socialiste. De 
asemenea, aceste persoane nu pot 
ocupa funcții de organe de control 
financiar.

în cazul infracțiunilor săvîrșite de 
către personalul unităților socialiste 
ori de membrii cooperativelor sau ai 
altor organizații obștești în cadrul 
însărcinărilor de serviciu, cei con
damnați nu vor putea îndeplini timp 
de 3 ani de la executarea pedepsei, 
în aceeași unitate sau în alte unități, 
funcția în care erau încadrați la data 
săvirșirii infracțiunii, în măsura în 
care nu li se aplică prevederile ali
neatului precedent.

Art. 146. Hotărirea definitivă de 
condamnare va fi comunicată de in
stanța de executare spre a fi afișată 
timp de două luni, prin grija orga
nului de conducere, la locul de muncă 
din unitatea la care cel condamnat 
funcționa in momentul săvîrșirii in
fracțiunii, sau la unitatea de învă- 
țămint, dacă cel condamnat este elev 
sau student.

Dacă cel oondamnat nu a făcut 
parte din vreuna din unitățile arătate 
în alineatul precedent, hotărirea va 
.fi comunicată comitetului executiv al 
consiliului popular al localității unde 
acesta își are domiciliul, spre a fi 
afișată, în aceleași condiții, la sediul 
comitetului executiv, prin grija aces
tuia.

Art. 147. — Contravențiile privind 
încălcarea normelor referitoare la 
prețuri și tarife se constată și se 
sancționează de inspectori ,și alți lu
crători ai Comitetului de Stat pen
tru Prețuri împuterniciți în acest 
soop, persoanele cu atribuții de con
trol tehnic de calitate, economic și 
financiar din cadrul organelor cen
trale și celor locale ale administrației 
de stat și ale unităților ce le sint 
subordonate, precum și din cadrul 
organizațiilor cooperatiste și al altor 
organizații obștești, în sectoarele de 
activitate' și unitățile in care exercită 
controlul potrivit cu atribuțiile lor de 
serviciu ; inspectorii comerciali de 
stat, în sectoarele de activitate unde 
exercită controlul conform dispoziții
lor normative care reglementează 
activitatea inspecției comerciale de 
stat ; angajații oficiilor de prețuri 
și tarife din aparatul propriu al co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, împuterniciți în acest scop 
de comitetele executive ; primarii, 
ofițerii și subofițerii de miliție.

Art. 148. — Constatarea și judeca
rea contravențiilor prevăzute la art. 
140 și executarea hotărârilor se fac 
potrivit Decretului nr. 153/1970 pen
tru stabilirea și sancționarea unor 
contravenții privind regulile de con
viețuire socială, ordinea și liniștea 
publică.

Art. 149. — Prevederile art. 6, 25 
și 26 din Legea nr. 32/1968 privind 
stabilirea și sancționarea contraven
țiilor nu se aplică în cazul contra
vențiilor prevăzute la art. 140 din 
prezenta lege.

Art. 150. — Stabilirea contraven
ției, aplicarea și executarea sancțiu

ANEXA ’

Asimilarea categoriilor 
de prețuri în vigoare cu cele 
prevăzute în proiectul de lege

Categoriile de prețuri prevăzute 
în proiectul de lege

I. Prețuri ale producătorilor
a. pentru produsele industriale :
— prețuri de producție

b. pentru produsele agricole livrate de 
unitățile agricole de stat :

— prețuri de producție
c. pentru produsele agricole cum

părate la fondul de stat de la 
C.A.P., membrii acestora și pro
ducătorii individuali :

— prețuri de contractare
— prețuri de achiziție
d. pentru lucrările de construcții- 

montaj :
— prețuri pe obiecte de construcții
— prețuri pe părți de obiecte, pe 

unități fizice și de folosință
— prețuri de deviz
e. pentru produsele meșteșugă

rești sau de artizanat cumpă
rate de la C.A.P., membrii aces
tora și alți producători indivi
duali :

— prețuri de achiziție * *)

• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
o Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Regele Lear
— 20; (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Dom
nișoara de Belle Isle — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19,30.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : 
fost în zadar — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala __
Calea Victoriei) : Elefănțelul curios
— 15; 17.
• Teatrul evreiesc de stat : înțe
lepții din Helem — 19,30.
O Teatru] de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei —
19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul Globus : Parada rîsulul
— 19,30.

II. Prețuri de livrare
a. pentru produsele industriale s
— prețuri de livrare
b. pentru produsele agricole li

vrate de organizațiile achizi
toare :

— prețuri de livrare
III. Prețuri cu amănuntul
IV. Tarife

a. tarife pentru serviciile prestate 
unităților socialiste

b. tarife pentru serviciile prestate 
populației

*) Se aplică și la cumpărarea de
șeurilor. 

nii, precum și exercitarea căilor de 
atac pentru contravențiile prevăzute 
la art. 141 se fac potrivit Legii nr. 
32/1968 privind constatarea și sanc
ționarea contravențiilor.

Art. 151. —' In cazul în care echi
pele de control obștesc, în exercitarea 
atribuțiilor lor, apreciază că faptele 
constatate constituie contravenții sau 
infracțiuni, vor sesiza organele com
petente să aplice sancțiunile contra
venționale sau organele de urmărire 
penală ; dacă se consideră că faptele 
constatate constituie abateri discipli
nare sau sint de competența comi
siei de judecată, sesizează conducerea 
unității socialiste pentru a lua mă
suri corespunzătoare.

Art. 152 — în situațiile în care din 
controalele efectuate sau din posț- 
calculațiile produselor noi se consta
tă o creștere nejustificată a rentabi
lității — ca urmașe a includerii în 
caloulațiile de preț sau tarif a unor 
cheltuieli de producție supraevalua
te, a altor elemente de preț mai mari 
decit cele legale sau din cauza aba
terii de la normele de calitate și re
țetele de fabricație prevăzute în stan
dardele de stat, normele interne sau 
caietele de sarcini — unitățile de stat 
vor vărsa la buget beneficiul supli
mentar astfel realizat în anul curent, 
ca fiind necuvenit. Organizațiile coo
perației meșteșugărești sau de con
sum și celelalte organizații obștești 
vor vărsa Ia buget beneficiile supli
mentare astfel obținute numai pen
tru livrările de produse și prestările 
de servicii efectuate unităților din 
afara sistemului propriu ; pentru li
vrările sau prestările efectuate unită
ților din cadrul sistemului propriu, 
beneficiul suplimentar respectiv va 
fi vărsat organului central coopera
tist sau obștesc.

Totodată, organele și unitățile pre
văzute la alineatul precedent vor re
duced*  corespunzător prețurile și tari
fele pe care le-au stabilit greșit, re- 
calculîndu-se pentru anul în curs rea
lizarea sarcinilor de plan economic 
și financiar.

Art. 153 — Unitățile de stat, cele 
cooperatiste, precum și celelalte or
ganizații obștești sînt obligate să res
tituie celor în drept, în condițiile le
gii, sumele încasate pe nedrept ca 
urmare a aplicării unor prețuri sau 
tarife mai mari decît cele stabilite și 
sumele neachitate ca urmare a apli
cării unor prețuri mâi mici decît cele 
legale la cumpărarea produselor a- 
gricole.

Sumele provenite din surse pentru 
care nu este posibilă identificarea ce
lor îndreptățiți să le pretindă vor fi 
vărsate la buget, de îndată ce exis
tența acestor sume a fost stabilită. în 
cazul în care s-a aplicat o sancțiune 
penală sau contravențională, sumele 
se varsă la buget de îndată ce sanc
țiunea a rămas definitivă. Organele 
care au constatat existența sumelor 
încasate pe nedrept vor sesiza unita
tea bancară pentru a face decontarea 
la buget.

CAPITOLUL XIV
Dispoziții finale

Art. 154 — Ministerele și celelalte 
organe centrale ale administrației de 
stat, cooperatiste și alte organizații 
obștești vor emite — cu acordul Co
mitatului de Stat pentru Prețuri — 
bareme și normative de calcul, norme 
de stabilire, corelare și formare a 
prețurilor și tarifelor potrivit speci
ficului ramurii, subramurii, grupelor 
sau produselor și serviciilor din com
petența lor, precum și pentru produ
sele și serviciile la care competența 
de aprobare a prețurilor și tarifelor 
a fost lăsată unităților în subordine 
sau celor din sistemul propriu.

Art. 155 — Comitetul de Stat pen
tru Prețuri, împreună cu Direcția 
Centrală de Statistică, Ministerul Fi
nanțelor, Comitetul de Stat al Plani
ficării și alte organe centrale intere
sate vor urmări evoluția prețurilor și 
tarifelor potrivit unui sistem infor
mațional îmbunătățit, care va fi ela
borat și supus aprobării Consiliului 
de Miniștri în termen de 90 zile de 
la data publicării prezentei legi.

Art. 156 — Atribuțiile și normele 
de stabilire și modificare a prețuri
lor la produsele de tehnică militară 
destinate exclusiv sectorului de apă
rare se vor aproba prin Decret al 
Consiliului de Stat.

Art. 157 — Prezenta lege intră în 
vigoare în termen de 90 de zile de 
la publicare, cu excepția prevederi
lor art. 12—15 referitoare la deter
minarea beneficiului, art. 5 privind 
taxa asupra fondurilor și terenurilor 
și art. 26 privind condițiile de franco, 
care se aplică o dată cu reașezările 
de prețuri.

Pe data intrării în vigoare a pre
zentei legi se abrogă Decretul nr. 172 
din 18 aprilie 1953 pentru reorganiza
rea regimului de stabilire a prețuri
lor' ; art. 2 lit. h și i, precum și art. 3 
lit. „b din Hotărirea Consiliului de 
Miniștri nr. 2503 din 31 decembrie 
1969 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor la regulile generale 
de comerț și orice alte prevederi con
trarii prezentei legi.

Categoriile de prețuri în vigoare 
asimilate noilor denumiri

— prețuri cu ridicata ale întreprin
derii

— prețuri de livrare

— prețuri de contractare
— prețuri de achiziție

— prețuri de deviz

— prețuri de achiziție

— prețuri cu ridicata ale industriei

— prețuri de livrare
Prețuri cu amănuntul 

/
— tarife pentru serviciile prestate 

unităților socialiste
— tarife pentru serviciile prestate 

populației

COMUNISTUL
(Urmare din pag. I) 

doilea rînd, prin caracterul conștient 
în afirmarea, în toate împrejurările, 
a idealului patriotic. PATRIOTIS
MUL SOCIALIST este pentru fie
care dintre noi rezultatul su
perior, cucerirea cea mai de preț ob
ținută prin lupte încărcate de glorie, 
împotriva cotropitorilor, asupririi, 
exploatării, în lupta seculară pentru 
formarea națiunii române, a statului 
unitar. Iar comunistul este, prin în
treaga sa viață, prin munca și atitu
dinea sa, exponentul în cel mai înalt 
grad al acestui Înălțător sentiment. 
Continuînd tradițiile patriotice bo
gate, fiecare membru de partid con
sideră o datorie de onoare a sa de a 
se dovedi în toate împrejurările un 
bun patriot. Ca patriot, comunistul 
este conștient de cauza în slujba 
căreia își pune munca, viața, este a- 
nimat de dorința de a se identifica 
cu destinul socialist al patriei. Țel 
suprem al oricărei conștiințe, patrio
tismul a devenit realitate atestată 
de atîtea fapte in orânduirea noastră 
socialistă, ideal etic al întregii na
țiuni ; conștiința înalt patriotică a 
oamenilor muncii izvorînd din ade
ziunea lor lucidă, voluntară la poli
tica partidului, la idealurile socialis
mului.

Socialismul a creat cadrul optim 
de afirmare a personalității umane, 
de valorificare a energiei și talen
tului în opera de edificare multilate
rală a patriei, de manifestare in 
acest fel a dragostei tradițio
nale față de țară, de împle
tire a ei cu devotamentul față de 
cauza socialismului și comunismu
lui. Patriotismul socialist se afirmă 
ca o valoare moral-politică supe
rioară, verifieîndu-se prin contribu
ția pe care fiecare o aduce prin 
muncă la progresul societății, la 
apărarea cuceririlor revoluționare, 
prin responsabilitatea față de desti
nele patriei.

Patriotismul socialist integrează 
între trăsăturile sale devotamentul 
față de partidul comunist, față de 
politica internă și externă a acestuia. 
Unitatea de voință și acțiune a co
muniștilor, încrederea cu care ur
mează cuvîntul partidului expri
mă în modul cel mai edificator 
profunda convingere a tuturor comu
niștilor țării că platforma social-po- 
litică adoptată de Congresul al X-lea 
al partidului, înfăptuirea ei va duce 
la continua înflorire a patriei, la 
afirmarea marilor virtuți creatoare 
ale poporului. în aceasta constau forța 
și tăria comuniștilor, a partidului 
nostru, înconjurat cu încredere, cu 
hotărirea de a-i urma cuvîntul de în
tregul popor, de toți oamenii mun
cii, indiferent de naționalitate.

Sentimentul patriotic se afirmă 
prin spirit creator, prin abnegație 
și inițiativă responsabilă în muncă, 
prin aspirația continuă spre autode- 
pășire, spre îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor.

Parcurgînd meleagurile țării, luînd 
cunoștință de realizările ce se ob
țin în uzine și pe ogoare. în labora
toare de cercetări, în institute de în- 
vățămînt, pretutindeni se va impune 
cu puterea de neclintit a adevărului 
aceeași realitate. Protagoniștii unor 
asemenea convingeri, unor asemenea 
idealuri, cei ce prin munca și faptele 
lor răspund la apelativele morale ale 
patriotismului, poartă cu toții un 
nume comun, sînt membri ai marii 
familii a comuniștilor.

Comuniștii au făcut dovada pu
ternicului lor patriotism în împre
jurări grele din viața țării, au su
portat cu bărbăție amenințările și 
brutalitatea fără margini a slugilor 
vechiului regim. Cu atît mai mult 
astăzi, cînd conduc opera de con
strucție a societății năzuite de ei, 
la temelia căreia s-au clădit jertfeje 
unora dintre cei mai buni fii ai cla
sei muncitoare, fiecare comunist 
consideră o misiune de onoare să 
fie prezent în clocotul viu al muncii, 
în uzine, pe șantiere, pe ogoare, 
pretutindeni unde se hotărăsc pre
zentul și viitorul patriei socialiste.

A fi comunist a însemnat a lupta 
neobosit pentru înfăptuirea misiunii 
istorice de eliberare a clasei munci
toare, a întregii societăți din cătu
șele orânduirii inechității, inegalității 
umane. A fi comunist înseamnă a 
continua, în noile condiții, această 
luptă, a milita pentru asigurarea 
progresului neîntrerupt al societății, 
pentru dezvoltarea continuă a pro
ducției materiale, pentru un înalt 
grad de cultură, o viață spirituală 
bogată, pentru a oferi poporului 
dreptul la o viață liberă și indepen
dentă. Iar toate acestea nu sînt alt
ceva decît virtuți de seamă ale pa
triotismului socialist. Pentru că în
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cinema
o Avînt : CAPITOL — 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Frații : LUMINA — 9,30—19,30 
în continuare.
• 12 oameni furioși : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3893); 20,15 (seria de bilete —
3895), LUCEAFĂRUL — 9,30; 11,45; 
13,45; 15,45; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
0 Așteptarea : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18: 20,15.
• Nu te întoarce : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Anna celor o mie de zile : SCA
LA — 9,30; 13; 16,30; 20, FESTIVAL
— 9,30; 12,45; 16; 19,30, FAVORIT
— 9,30; 12,30; 16,30; 19,30, FERO
VIAR — 9,30; 13; 16,30; 20.
0 Spartacus (pe ecran panoramic, 
două serii) : PATRIA — 10; 16; 20.
• Mihail Strogoff : MELODIA —
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GLORIA — 9,30;
19,30, MODERN — 9: 
16: 18,15; 20,30.
0 Poveștile piticului Bimbo ; 9— 
17 în continuare, Program de scurt 
metraje românești în premieră : 
18,45—20,15 în continuare : TIM
PURI NOI.
• Oliver : EXCELSIOR — 9,30; 
12,30; 16.30; 19,30, FLAMURA — 9; 
12: 16; 19,30.
• Brigada diverse în alertă : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Castanele sînt bune : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
o Vis de dragoste : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30.
• Marele premiu : AURORA — 
9; 12; 16; 19,15, TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,30.
O Jucătorul — 10; 12; 14,15, Legea 
ospitalității — 16,30; 18,45, Adevă
ratul sfîrșit al războiului — 21: 
CINEMATECA (sala Union).
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
O Saltul : DOINA — 11,30; 13,45; 
16- 18,15; 20,30.
0 Aeroportul : GIULEȘTI — 
15,30; 19.
0 Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
0 Romanticii : VIITORUL — 16;
18; 20.

mod logic, în mod firesc, a fi comu
nist înseamnă a fi patriot. Patrio
tismul este atitudinea supremă a 
unei conștiințe, iar comunistul își 
asumă această îndatorire de onoare 
prin însuși statutul partidului din 
care face parte.

Comunistul trebuie să acționeze 
ca un om cu o conștiință înaintată, 
indiferent de locul de muncă, de 
funcția pe care o ocupă în ierarhia 
socială. Situîndu-se în fruntea co
lectivelor de muncă, neprecupețin- 
du-și eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție, militînd 
pentru introducerea spiritului de _ 
disciplină muncitorească, acționând’ 
cu responsabilitate partinică pentru 
întronarea normelor eticii și echi
tății socialiste, pentru promovarea 
noului, aflindu-se mereu acolo unde 
se hotărăște progresul vieții poli
tice, sociale, economice — așa cum 
se cere unui militant de avangardă
— comunistul se afirmă ca un om 
profund animat de idealurile socia
liste, dăruit efortului de propășire 
și prosperitate a patriei. Tot ce 
cere partidul membrilor săi — ridi
carea necontenită a pregătirii pro
fesionale, competența, cerința de a 
munci mai bine, de a pune intere
sele generale mai presus de orice, 
de a antrena pe cei din jur in 
opera de construcție, de a fi întot
deauna în fruntea maselor, de a fi 
prezenți acolo unde este mai greu
— toate aceste imperative etice pen
tru un comunist, aparent diverse, se 
întâlnesc firesc într-o singură mat
că, răspund țelului unic de a sluji 
■progresul României socialiste.

Animat de sentimentele nobile ale 
dragostei de patrie, comunistul se 
cere să fie, în același timp, și un 
militant neobosit pentru dezvoltarea 
și adincirea acestui înălțător senti
ment, pentru ca fiecare om al mun
cii să se manifeste prin munca ta, 
în toate împrejurările vieții, 
om înaintat, ca un bun patriot. N.O- 
bilizîndu-se pe sine și mobilizînd 
masele pentru înfăptuirea mărețelor 
planuri de dezvoltare economică, so
cială, comunistul își îndeplinește una 
din marile sale îndatoriri patriotice.

înarmați cu o înaltă conștiință 
politică, avînd convingerea profundă 
că patriotismul socialist este mai 
mult decît o noțiune, el fiind însăși 
condiția de existență și de demni
tate a poporului, comuniștii nu pre
cupețesc nici un efort pentru ca 
acesta să-și afle confirmare practică 
în munca de zi cu zi a fiecărui 
colectiv, a fiecărui om, pentru ca să 
se ilustreze ca „un factor generator 
de înalte valori politice și morale, 
de vitalizare a energiilor națiunii".

Totodată, dezvoltînd bogatele tra
diții ale mișcării noastre muncito
rești, comuniștii, conștiința de sine a 
națiunii noastre, sint promotori ai 
sentimentelor de solidaritate in
ternationalists. Este convingerea in
timă a fiecăruia dintre membrii par
tidului nostru că, slujind patria so
cialistă, dezvoltarea ei multilaterală, 
este slujită însăși cauza socialismu
lui, creșterea prestigiului, a forței de 
influențare a idealurilor socialiste în 
lume. Socialismul este azi o realitate 
a lumii contemporane. Privirile oa
menilor sînt îndreptate cu încredere 
și interes către țările socialiste, că
tre experiența lor.

Patriotismul socialist și internațio
nalismul proletar sînt cu adevărat 
sentimente dintre cele mai adinei ; 
ele nu pot fi gîndite decît laolaltă. 
compietîndu-se reciproc. Faptele și 
convingerile comuniștilor români 
probează cu netăgăduită forță tra
ducerea în viață a acestui mare 
adevăr, convingerea lor profundă că
— așa cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „asigurând dezvoltarea 
cu succes a operei de construcție so
cialistă în România, întărind colaboj 
rarea cu țările socialiste, militind

ta pentru întărirea unității lor, ne în
deplinim atit principala îndatorire 
față de propriul popor, cît și obliga
țiile internaționaliste față de țările 
socialiste, față de cei ce muncesc de 
pretutindeni".

Comuniștii, în munca, în activita
tea lor, sînt animați puternic de do
rința de a sluji patria, poporul, de a 
urma cu nețărmurită devoțiune par
tidul comunist. îndeplinindu-și un 
asemenea țel politic, moral, ei se 
afirmă ca adevărați patrioți, contri
buie la concretizarea, prin realizări 
durabile — atît în peisajul dinamic 
al țării, cît și în convingerile oa
menilor — a celui mai nobil senti
ment, a sentimentului fără de care 
omul nu poate năzui la o existență 
demnă, la a merita cinstirea cea mai 
înaltă. Acest sentiment este patrio
tismul socialist. Este sentimentul, este 
convingerea care unesc laolaltă con
științele, care-i animă pe comuniști, 
pe întregul nostru popor.

• Floarea de cactus : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Motodrama : MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
• Steaua de tinichea : BUZEȘTX
— 15,30; 13; 20,15, ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
• Timpul borzelor : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ritmuri spaniole : PACEA — 
15.45; 18; 20, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
> Vinovatul este în casă : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : BUCEGI — 15,45; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : UNI
REA — 11; 15,30; 19.
• După vulpe : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
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iFAPTUL] 
{DIVERS!

De la bară I 
în boxă |

ITii urma unor cercetări efec- I 
tuate nu de mult, s-a stabilit că I

I avocatul Gheorghe Florescu, de
la biroul colectiv de asistență I 
juridică din Rm. Vilcea. se spe- I 

Icializase, în relațiile cu cei ce • 
apelau la serviciile sale, în | 
„pledoarii" pentru tot felul de I 
onorarii în afara celor legale. I 

I Drept pentru care, pe baza pro- .
belor scoase la iveală in timpul I 
anchetei, s-a hotărît trimiterea I 
sa in judecată. Judecat la Tribu- * 
naiul județean Sibiu — instanță I 
la care s-a hotărît strămutarea I 
procesului — Gh. F. a fost con- I 
damnat la 4 ani închisoare. Timp ■ 
suficient pentru a se convinge I 
că putea să pledeze pentru o | 
cauză mai bună.

stitutoare, rudă apropiată a soției, a 
fost angajată să devină secretara 
directorului. Fostei titulare pe post, 
Maria Felecan, i s-a „creat" un 
loc la serviciul financiar. Atunci 
cind tînărul Chira Cornel, presator, 
din motive de sănătate, a ce
rut să fie trecut pe postul de cocă- 
tor la unul din cuptoare, a fost re
fuzat de director sub motivul că „la 
cuptoare n-are ce căuta un om fără 
calificare" ; Vasile Rusu, fratele 
Lucreției Rusu și rudă cu soția di
rectorului, a obținut insă acest post 
deși era necalificat.

Din nou — să nu fim înțeleși gre
șit : Chira Cornel poseda o califi
care — aceea de presator. Nu era 
insă calificat cocător, motiv pentru 
care cererea lui a fost respinsă, deși 
fusese avizată favorabil de șeful pro
ducției. Cel care a ocupat postul, Va
sile Rusu, n-avea însă nici un fel de 
calificare. L-am înțeles pe director 
atunci cind a refuzat ca un om ca
lificat să lucreze la un cuptor ; uti
lajul este intr-adevăr fin și riscu
rile mînuirii lui de către un neca
lificat sint mari. Criteriul „califică
rii" a fost susținut însă numai pînă 
în clipa cind a venit vorba de ruda 
soției sale, Vasile Rusu. „Dintre cei 
care lucrează astăzi la cuptoare toți 
sint calificați, au școală, în afară de 
ruda directorului" (Ion Tirnoveanu, 
secretarul organizației de partid, din 
fabrică).

Cu prilejul reorganizării parcului 
auto, toate mașinile întreprinde
rilor au fost preluate de I.T.A., 
împreună cu șoferii respectivi. Peste 
tot s-a procedat conform indicațiilor, 
numai la fabrica din Dej s-a pro
cedat altfel : fostul șofer de pe tu
rismul directorial a fost reținut. Tre
buia să i se găsească un post. Și î 
s-a găsit. A fost numit șeful servi
ciului administrativ, serviciu care, la 
data respectivă, nu exista în fabrică. 
A fost creat — evident — tocmai 
pentru a-1 putea plasa pe fostul șofer.

Veți spune : bine, dar o fabrică 
are nevoie de un serviciu adminis
trativ. De acord — vom răspunde. 
Știți câți oameni număra, Ia data a- 
ceea, respectivul serviciu ? Șapte 
persoane (două dactilografe, o cen
tralistă, patru oameni de serviciu) 
care, „în căutarea unui șef" — de 
care nu aveau nevoie — au dat pes
te... șoferul tovarășului director.

Se pune întrebarea : de ce nu au 
intervenit — așa cum s-ar fi cuvenit 
— comuniștii, secretarul organizației 
de partid din fabrică ? Pentru că, 
fostul secretar, Eugen Tamaș, avea 
și dînsul o soție, necalificată, și care 
a fost totuși angajată pe un post ce 
presupune calificare.

! „Raliul"
auto*

| cisternelor
linguri pe șoseaua interjude

țeană Moinești-Piatra Neamț,, 
conducătorii auto Toader Albu, 
de pe autocisterna 31-BC-627, și 
C. Lazăr de pe autocisterna 
31-NT-470, s-au angajat, acum 
citeva zile, într-o întrecere „care 
pe care". Apăsînd pe accelera
tor, atît unul cit și celălalt pă
reau că nu sânt preocupați de 
nimic altceva decît de... încălca
rea cit mai multor reguli de cir
culație ! Nu știm cite încălcări 
de acest gen și-a trecut fiecare 
în palmaresul său. Cert este

• însă că „raliul" inceput de ei a 
luat sfîrșit mult mai devreme 
decit se așteptau. în plină dis
pută pentru o asemenea întîie- 
tate pe șosea, ambele mașini 
B-au tamponat una de alta. în 
urma acestui accident, autocis
terna 31-NT-470, care era încăr
cată cu benzină, a luat foc. A- 
cum cei doi concurenți așteaptă 
concluziile anchetei organelor 
de resort.

„Norocul" 
celor...
într-una din zilele trecute, I 

treisprezece bărbați, între 22 și I 
37 de ani, au sosit in vizită la. ' 
prietenul lor Alexandru Oiță din | 
București, str. Nerva Traian nr. I 
93. Primind atiția „oaspeți", j 
gazda le-a oferit o masă pe care , 
noii veniți au desfăcut imediat I 
cărțile de joc. La puțin timp I 
după aceea, in imobilul respec- ’ 
tiv, au apărut cițiva lucrători I 
de miliție care i-au găsit pe cei I 
13 crai de ghindă in plină „ac- I 
tivitate". Pe masa de joc se gă- ■ 
seau nu mai puțin de 10 806 lei. I 
Două date in legătură cu cei | 
prezenți la joc — zece nu au nici 
o altă ocupație, in afara pokeru- I 
lui și a barbutului, șase au an- I 
tecedente penale. Oaspeții și • 
gazda au fost invitați să-și mute I 
domiciliul in clădirea I.M.M.B., I 
unde in prezent își așteaptă | 
„cîștigul". Cărțile sint făcute. , 
Urmează să le „taie" instanța I 
de judecată.
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FOTBAL DIVIZIA A i VOLEI

O etapă fără surprize
REZULTATE TEHNICE

DINAMO — STEAUA : 1—0 (0—0). A marcat 3 
R. Nunweiller (min. 68).

CRIȘUL — POLITEHNICA IAȘI : 0—0.
A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. ARGEȘ : 3—0 (1—0). 

Au marcat : Nagy (min. 17 și min. 68) și Szdllbsy 
(min. 71).

C.F.R. CLUJ — PETROLUL: 1-0 (1—0). A 
marcat : O. Ionescn (min. 5, din penalti).

STEAGUL ROȘU — S.C. BACAU : 2—0 (0-0). 
Au marcat: Gergely (min. 52) și Necula (min. 78).

JIUL — UNIVERSITATEA CLUJ : 3—0 (3—0). 
Au marcat : Georgescu (min. 1), Stocker (min. 8). 
ambele din lovituri de la 17 m și, respectiv, 16 m, 
și Stoian (min. 25).

FARUL — RAPID : 2—2 (1—0). Au marcat : Tă- 
nase (min. 18) și Caraman (min. 67) pentru gazde, 
iar Neagu (min. 51) și Ene (min. 80) pentru oas
peți.

Partida U.T.A. — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
se dispută astăzi, la Arad.

CLASAMENTUL

U.T.A. 11 6 4 1 22— 9 16
S. C. Bacău 12 6 3 3 20—12 15
Dinamo 12 6 3 3 19—12 15
„U“ Cluj 12 6 2 4 20—14 14
Steagul Roșu 12 5 4 3 14— 9 14
A.S.A. Tg. Murei; 12 4 6 2 12—10 14
Steaua 12 4 5 3 13—11 13
Rapid 12 5 2 5 17—15 12
F. C. Argeț 12 6 0 6 20—20 12
Farul 12 4 3 5 13—15 11
Jiul 12 3 5 4 10—14 11
Petrolul 12 5 1- 6 7—18 11
„U“ Craiova 11 3 4 4 14—14 10
Politehnica Iași 12 2 5 5 13—18 9
Crișul 12 2 4 6 5—15 8
C.F.R. Cluj 12 1 3 8 10—23 5

ETAPA VIITOARE (5 decembrie)
Universitatea Cluj — Farul ; Politehnica Iași — 

Steagul Roșu ; Universitatea Craiova — Crișul ; 
Steaua — C.F.R. Cluj ; F.C. Argeș — Jiul ; S. C. 
Bacău — Dinamo. Meciurile Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș și Petrolul — U.T.A. se vor juca la 19 de
cembrie.

Așa după cum se presupunea, ur
măritoarele imediate ale liderei cla
samentului — S.C. Bacău și Univer
sitatea Cluj — au pierdut, fiecare, 
ambele puncte pe stadioanele din 
Brașov și Petroșani, creîndu-i lui 
U.T.A. posibilitatea de a reface, as
tăzi, în meciul contra craiovenilor, 
avantajul de puncte ce-1 deținea 
înaintea înfrângerii suferite de ea, du
minica trecută, la Cluj. Se înțelege 
că in cazul unei victorii a echipei 
arădene în partida de azi, ea va a- 
duna un total de 18 puncte, fapt ce-i 
va permite să rămină in frunte, in
diferent de rezultatele adversarilor în 
etapa viitoare. Și, astfel, se va pre
găti, în liniște, pentru întrecerea- 
retur cu Vittoria Setubal. Din nefe
ricire, pentru arădeni, Universitatea 
Craiova nu este însă o echipă dinain
te învinsă și nici un oaspete dispus 
să înmineze cadouri. în eventuali
tatea că U.T.A. ar risipi punctele 
puse astăzi în joc, atunci situația 
ei s-ar complica. Dacă Steaua a de
venit mai puțin amenințătoare, fiind
că a pierdut la rînd două meciuri, 
în schimb, Dinamo, cucerind două 
victorii consecutiv, a realizat 15 
puncte, ca și S.C. Bacău și, îm
preună sau contra acesteia din urmă, 
va ataca poziția liderei clasamentu

Echipa Angliei s-a calificat în sferturile de finală 

ale campionatului european

Ieri la Atena, în fața a 40 000 de 
spectatori, echipele Angliei și Gre
ciei s-au întilnit in ultimul meci al 
grupei a III-a a campionatului euro
pean de fotbal. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 2—0 (0—0) în favoarea 
fotbaliștilor englezi prin golurile în
scrise de Hurst (min. 57) și Chivers 
(min. 89).

în urma acestei victorii, selecționa
ta Angliei a ocupat primul loc în 
grupă și s-a calificat pentru sfertu
rile de finală ale competiției alături

★

Ieri seară, în Berlinul Occidental, 
s-a disputat al doilea meci dintre 
echipele de fotbal Borussia Moen
chengladbach și Internazionale Mi
lano, încheiat cu scorul de 0—0. în 
prima repriză, Sieloif (Borussia) a 
ratat rm penalti. 

lui. Să nu mire citarea băcăua
nilor printre echipele cu pretenții la 
șefie : în aceste etape de încheiere 
a turului campionatului, Sport Club 
va juca „acasă" atît cu Dinamo, cit 
și cu U.T.A. !

Un alt element interesant al etapei 
de ieri este scorul egal pe care l-a 
dobîndit Rapid la Constanța. Pe de o 
parte, nu este încurajator faptul că 
bucureștenilor li s-au înscris două 
goluri, pe de altă parte, este îm
bucurătoare capacitatea de a reac
ționa a echipei feroviare. Condusă în 
două rînduri, aceasta a avut forța 
și a găsit soluțiile spre a egala de 
fiecare dată scorul, prin acei Înain
tași centrali, atît de oportuni în fa
zele de poartă, cum sint Neagu și cu 
Ene. Desigur, Farul nu are tăria 
unui Tottenham Hotspur, totuși, să 
considerăm acest meci-test al Ra
pidului ca fiind de bun augur pen
tru întrecerea de la Londra (unde 
va reintra și Dumitru, jucător de 
bază al formației, în adevăratul în
țeles al cuvîntului).

Semnalînd și faptul că, în cea de-a 
XII-a etapă a campionatului, C.F.R. 
Cluj a înscris prima sa victorie, e 
drept, printr-un singur gol și acela 
din penalti, să spunem, în continua
re, citeva cuvinte despre unul dintre 

de reprezentativele României, Bel
giei, U.R.S.S., R. F. a Germaniei, 
Italiei, Iugoslaviei. Cea de-a opta 
formație participantă Ia etapa sfer
turilor de finală va fi desemnată în 
urma ultimului joc din grupa a Il-a, 
meci care va opune la Sofia echi
pele Bulgariei și Franței. Lidera a- 
cestei grupe, selecționata Ungariei, 
poate pierde primul loc numai in ca
zul unei victorii Ia o diferență de 
cinci goluri a fotbaliștilor francezi !

*
Primul meci dintre cele două for

mații — care a avut loc la Milano 
— fusese ciștigat de milanezi cu sco
rul de 4—2. Pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" s-a calificat, deci, Internazio
nale. 

derbiurile Bucureștiului, meciul Di
namo—Steaua. După felul cum a ju
cat în repriza secundă, Dinamo 
merită cele două puncte. De fapt, în 
urma marcării golului — rod al unei 
acțiuni personale excelente a lui 
Radu Nunweiller — dinamoviștii au 
condus apoi deajuns de autoritar 
meciul până la încheierea lui. Ceea 
ce, firește, ne-a cam surprins, 
fiindcă ne așteptam la o reacție mai 
energică din partea steliștilor ! 
Aceștia începuseră partida mai bine 
decit adversarii lor, iar prima re
priză le aparținuse în majoritatea 
timpului. Pasele se desfășurau curgă
tor, Steaua se apropia continuu, or
ganizat și amenințător de poarta lui 
Dinamo. Nici ocaziile de a înscrie 
n-au lipsit. Totuși, după pauză, și în 
special după primirea golului, forța 
de joc a Stelei a scăzut văzînd cu 
ochii, s-a topit parcă și ambiția ju
cătorilor. (Pentru această schimbare 
la față a echipei credem că nu se 
poate invoca numai și numai absența 
lui Iordănescu, lovit și înlocuit din 
formație).

în general, meciul a atins nivelul 
spectacular pe care-1 presupune un 
derbi. Acțiunile din minutul 26 — 
atac al Stelei pînă în careul 
advers de unde Sătmăreanu II 
a salvat de pe linia porții, fază 
urmată fulgerător de un contra
atac stopat de Haidu prin plonjon 
în fața lui Dumitrescu — au încîntat 
tribunele. Din păcate, meciul, în pri
ma lui parte, a fost întinat de nu
meroase intervenții neregulamentare, 
uneori chiar brutale, cițiva jucători 
(Iordănescu, Sălceanu) primind în
grijiri minute întregi dincolo de linia 
de margine. O observație specială 
cere modul inadmisibil în care au 
jucat adversarii contra tînărului și 
talentatului internațional Iordănescu, 
pînă la urmă accidentat și scos de pe 
teren. Fără îndoială, orice jucător 
merită respectul adversarului, însă 
noi cerem arbitrilor să protejeze prin 
toate mijloacele regulamentare pc 
acei fotbaliști care se disting în rîn- 
durile echipei naționale și aduc mari 
foloase fotbalului nostru prin calită
țile lor tehnice. Arbitrul Otto An- 
derco n-a condus rău întîlnirea aceas
ta dificilă — n-a acordat hențuri în 
careu ci nd nu era cazul, sau goluri 
din poziții contestabile — însă a fost 
prea indulgent cu atacurile, repetate, 
neregulamentare din prima repriză. 
Cartonașul galben pe care l-a fluturat 
în ochii celor două echipe (în între
gime !) imediat după pauză trebuia 
scos din buzunar cu mult timp îna
inte.

Valeriu MIRONESCU

Acesta

a fost derbi?
Final de stagiune, la volei mascu

lin. Ieri după-amiază, mai bine de 
cinci ore, circa 2 000 de spectatori au 
asistat în sala Floreasca la ultimele 
meciuri din turul campionatului di
vizionar. Au fost de fapt trei me
ciuri, dintre care ultimul prezentind 
publicului, față în față, de o parte și 
de alta a fileului, pe campioana „en 
titre" — Steaua (aflată acum pe lo
cul secund în clasament) — și pe li
dera — Dinamo, formație neînvinsă 
în acest sezon. Respectînd nu numai 
ordinea cronologică (de ce ? — ne 
vom explica ulterior), vom începe 
cu citeva cuvinte despre partida inau
gurală, I.E.F.S. — Politehnica Timi
șoara. Voleibaliștii timișoreni s-au 
aflat foarte aproape de a furniza o 
surpriză ; ei conduceau cu 2—1 la 
seturi, și puteau cuceri chiar victoria. 
Echipa bucureșteană însă, aducîn- 
du-și aminte — e drept cam tîrziu — 
că are o valoare mai mare decit a 
adversarului, a egalat și a cucerit un 
succes scontat, cum spuneam, dar 
parcă estompat de nesiguranța cu 
care a început. Tot cinci seturi avea 
să “dureze și partida următoare. Cu- 
noscînd numele combatantelor res
pective, cititorul va rămîne însă sur
prins, cum de altfel au rămas sur
prinși toți spectatorii aflați aseară la 
Floreasca. Meciul „în cauză" a opus 
echipele Rapid și Tractorul Brașov. 
Prima șansă o aveau rapidiștii. Și 
totuși, victoria lor — anticipată de 
toată lumea — nu s-a concretizat 
decit după aproape două ore, Bra
șovenii ne-au făcut la început impre
sia că au sosit la București pentru 
un act de complezență (au pierdut 
primul set cu 6—15). Dar au schim
bat repede această impresie, insis- 
tînd în momentele de derută (o de
rută nemotivată, totuși !) a echipei 
giuleștene și egalînd situația. Din 
nou Rapid a luat conducerea, pen
tru ca din nou Tractorul să... ega
leze. în setul al cincilea, „setul ade
vărului", rapidiștii se impun și obțin 
o victorie cu un gust destul de amar, 
o victorie chinuită, cum se spune.

A urmat derbiul. Dar nici derbiul 
— care promitea foarte mult și care, 
cunoscînd antecedentele echipelor, 
putea furniza o dispută cel puțin pe 
durata a cinci seturi — nu a fost 
în măsură să satisfacă exigențele. Și 
pentru aceasta vina n-o poartă de
loc dinamoviștii, ei înșiși surprinși 
de lipsa totală de combativitate a 
adversarilor ; tot ceea ce și-au pro
pus să facă în atac sau în apărare, 
„cei șase" (ne referim la Udișteanu, 
Schreiber, Dumănoiu, Oros, Codoi, 
Vraniță) au reușit cu mult brio. Su
perioritatea lor în joc a fost atît de 
evidentă, încît ne întrebam dacă a- 
seară Steaua n-a înțeles să joace de
cit un rol de sparing-partener ! Că 
Dinamo a ciștigat în numai trei seturi 
nu surprinde pe nimeni, dar faptul 
că în aceste trei seturi Steaua nu a 
putut face decit 9 (nouă) puncte 
(3+4+2) apare de domeniul fante
ziei, cu totul de neînțeles. Bănuim, 
totuși, că echipa campionilor trece 
printr-o eclipsă de formă, semnala
tă poate încă la meciul cu Rapid, pe 
care l-au pierdut, după cum se știe.

Indiferent însă de riposta ce au 
primit-o ieri, ca și in celelalte eta
pe, actualii lideri ai clasamentului 
se anunță foarte îndreptățiți, să spe
re la cucerirea titlului, ceea ce n-ar 
fi deloc o mare surpriză atita vre
me cit la această oră echipa Dinamo 
are o garnitură de valoare cerță, o 
valoare pe care, credem, n-a avut-o 
niciodată pînă acum.

Ion DUM1TR1U

Delegația C. C. al P. C. R. 
la Congresul Partidului Comunist 

German s-a întors în Capitală
Miercuri după-amiază s-a înapoiat 

in Capitală, venind de la Diisseldorf, 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, formată 
din tovarășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările celui de-al

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a transmis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda, cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de la înființarea Ministerului 
Relațiilor Externe al Republicii Chile.

★
La invitația ministrului minelor, 

petrolului și geologiei, Bujor Almă- 
șan, miercuri a sosit în Capitală mi
nistrul industriei petrolului al 
U.R.S.S., V. D. Șasin, însoțit de un 
grup de specialiști. In scopul dezvol
tării și adâncirii in continuare a co
laborării dintre petroliștii români și 
cei din Uniunea Sovietică, oaspetele 
va purta discuții cu omologul său 
privind stabilirea de legături di
recte intre cele două ministere. 
Cu aceeași ocazie, vor fi întreprinse 
vizite la unele obiective din industria 
petrolului. La sosire, în Gara de 
Nord, au fost prezenți Bujor Almă- 
șan și alți membri ai conducerii

încheierea consfătuirii cu tema 

„Probleme ale arheologiei mileniului I e. n.“
Timp de cinci zile s-au desfășurat 

la București lucrările consfătuirii 
arheologilor din Republica Socialistă 
România pe tema „Probleme ale ar
heologiei mileniului I e.n.“.

Cele peste 50 rapoarte și comuni
cări, grupate în jurul a trei mari pro
bleme : procesul de romanizare pe 
teritoriul actual al României ; conti
nuitatea populației băștinașe pe teri
toriul României și Problemele pe
rioadei din secolele VI—X, au supus 
analizei și dezbaterii participanților 
rezultatele unor ample cercetări, 
prilejuind, totodată, un larg schimb 
de opinii și informații științifice pri
vind această perioadă din istoria ță
rii noastre.

Rezultatele concursului 
„Economisirea, semn al înțelepciunii"

La data de 30 noiembrie a.c., în 
prezența unui numeros public, a 
avut loc în sala clubului Fi- 
nanțe-bănci din Capitală, țrage- 

, rea la sorți a premiilor acordate 
de Casa de Economii și Consem- 
națiuni la concursul „Economisi
rea, semn al înțelepciunii".

Cele 18 premii în bani au fost 
acordate următorilor participant! 
la concurs :

Premiul I, constând intr-un li- - 
bret de economii cu o depunere., 
inițială de 5 000 lei, tov. Horo- 
mea Sava din comuna Vlădeni, 
județul Botoșani.

Cinci premii II, constînd în 
librete de economii cu depuneri 
inițiale în valoare de cite 1 000 
lei fiecare, au revenit următori
lor concurenți : Dulf loan din 
Turda, județul Cluj ; Mureșan 
Dorina din Gherla, județul Cluj; 
Zamfir Gheorghe din Ploiești, 
județul Prahova ; Pușcaș loan 
Marius din Brașov, județul Bra

II-lea Congres al Partidului Comunist 
German.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Cumpănașu, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei. Au fost de față Nikolai 
Maslennikov, însărcinatul cu afaceri, 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Marți 30 noiembrie a părăsit Ca

pitala Paul Agius, membru al Comi
tetului de organizare al Comitetului 
păcii din Malta, care a făcut o vizită 
în țara noastră in perioada 23—30 no
iembrie, la invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

Oaspetele a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Bucu
rești și din județele Argeș și Galați. 
In cadrul convorbirilor purtate la 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii s-a făcut un schimb de vederi 
și informații privind principalele 
preocupări ale mișcărilor pentru pace 
din cele două țări, relațiile de colabo
rare dintre ele, precum și unele pro
bleme actuale ale mișcării mondiale 
pentru pace.

(Agerpre»)

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de prof. univ. Miron 
Constantinescu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
care a evidențiat importanța și com
plexitatea tematicii acestei manifes
tări științifice, necesitatea concen
trării potențialului de cercetare ar
heologică asupra unor probleme ma
jore ale istoriei. Vorbitorul a insis
tat, în același timp, și asupra unei 
mai intense colaborări între institu
tele de arheologie, specialiști și mu
zee județene, care să contribuie in 
acest fel la o mai bună cunoaștere 
arheologică a zonelor geografice ale 
țării, a istoriei poporului român.

(Agerpres)

șov ; Mihail Dumitru din Galați, 
județul Galați.

De asemenea,, la tragere au 
mai . ieșit cîștigători. următorii 
doisprezece concurenți care au 
obținut fiecare cît un libret de 
economii cu depuneri inițiale în 
valoare de cite 500 lei : Fediuc 
Georgeta din Timișoara, județul 
Timiș ; Brătășanu M. loan din 
Moreni, județul Dîmbovița ; 
Szasz Eva din Gherla, județul 
Cluj ; Felea Iacob din Cîmpia 
"Turzii, județul Cluj ; Welther 
Friida din Merghindeal, județul 
Sibiu; Ruja Corina din Călărași, 
județul Ialomița ; Polgari Eva 
din Miercurea Niraj, județul 
Mureș ; Croitoru Mihaela din 
Craiova, județul Dolj ; Nicoară 
Maria din Cîmpia Turzii, jude
țul Cluj ; Boldan Adrian din 
București ; Podărița Zamfir din 
Tg. Jiu, județul Gorj, și Mun- 
teanu Eugenia din Botoșani, ju
dețul Botoșani.

Accidentul 
din tunel (Urmare din pag. I)

zi-S-a petrecut într-una din 
lele trecute în tunelul Cîrligul 
Caprei, din apropierea stației 
C.F.R. Pietrele Albe, de pe li
nia ferată Tg. Jiu — Petroșani, 
în timp ce în tunel se afla o 
echipă de muncitori din cadrul 
șantierului 71 Petroșani, aparți
nător de Trustul de construcții 
căi ferate București, a apărut 
un tren de lucru care a surprins 
pe linie o schelă metalică mo
bilă folosită la lucrările de hi-
i.-3iiolații.  Neputînd opri tre
nd, schela a fost dezmembrată 
și împinsă prin tunel pe o dis
tanță de circa 200 m. Echipa de 
lucru s-a retras în grabă lingă 
o nișă a tunelului. Cu toate a- 
cestea, patru persoane au fost 
grav accidentate, fiind internate 
în spital. Urmează ca ancheta ce 
se desfășoară în prezent să sta
bilească vinovății și răspunderi
le ce le revin pentru acest ac
cident.

Vînatul în 
căutarea... 
vînătorilor!

Acum citeva zile, prin zăvoiul 
comunei Mărunței, județul Olt, 
a ieșit la plimbare o turmă de 
porci mistreți. Fără nici o țintă 
precisă. Dar, cum la dumnealor 
nu există încă obiceiul de a-și 
anunța din vreme asemenea 
pașnice intenții, s-a întîmplat 
ca prin apropiere să se afle in 
acel moment o femeie, care 
practic era lipsită de orice apă
rare. Unul din mistreți s-a des
prins din turmă și numai dato
rită intervenției citorva lucră
tori de la I.A.S. Brebeni, consă- 
teanca lor a scăpat cu viață. Nu 
știm ce vor fi spus despre aceas
tă intimplare vinătorii de prin 
partea locului. In orice caz. alții 
au toate motivele să-i invidieze. 
Pentru că — după cum se vede 
— dacă nu se duc ei la vinat. 
vine vinatul la ei.

I.

Rubricâ redactata de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

Echipa reprezentativă de box intr-o nouă alcătuire
Duminică, la MUnchen se va des

fășura întilnirea internațională de 
box dintre echipele României și R. F. 
a Germaniei. Selecționata țării noas
tre va avea următoarea componență, 
în ordinea categoriilor (de la semi- 
muscă 
îescu, 
toniu, 
Popa,

la grea) : M. Aurel. C. Gru- 
V. Ivan, G. Pometcu, V. An- 
P. Dobrescu, I. Hodoșan, AI. 
I. Petrea, H. Stumpf și I

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I

17,30 Emisiune în limba maghiară. 
In cuprins : Tableta de joi ; 
Actualitatea în imagini ; 250 
de ani de activitate teatrală 
la Miercurea-Ciuc — repor
taj filmat Muzică ușoară ; 
Educația etică și profesiona
lă a tinerelor cadre într-o 
nouă uzină băimăreană.

muzică 
Lăcătu- 
Valeria

i y

i
18.30 Tineri soliști de 

populară : Filofteia 
șu. Florica Ungur, 
Mihăllă Ștefan Vasile.

16,50 Timp șl anotimp în agricul
tură.

19,10 Pentru sănătatea dv. „De ce 
fac copiii frecvent răceli ?" 
Invitatul emisiunii : dr. Ga
briel Vasillu.

19,20 1001 de seri. Lolek și Bolek 
în vacanță : „Braconierul".

19.30 Telejurnalul de seară.

(

( ț

Posesorii de autoturisme „Da- 
cia“-l 300 vor trebui să-și procu
re trusă sanitară de prim-a- 
jutor prm magazinele întreprin
derii de desfacere a materiale
lor sportive (I.D.M.S.). în acest 
scop, Uzina de autoturisme Pi
tești a obținut avizul Inspecto
ratului General al Miliției, pre
cum și aprobarea Ministerului 

Alexe. După cum se poate constata, 
Ion Hodoșan a luat locul lui Victor 
Silberman la categoria semimijlocie, 
iar brașoveanul Ion Petrea pe cel 
al lui Năstac la categoria mijlocie. 
Astfel, pe lingă Aurel Dumitrescu, 
alți doi campioni dispar din’ lot da
torită formei lor slabe. De asemenea, 
se remarcă absența lui Cuțov și 
G.vorfi, suspendați pentru grave aba-

20,00 Avanpremieră.
20,05 Reflector.
20,20 Tineri despre el înșiși.
at,10 Comici vestiți ai ecranului 

în lumea... sportului. Pelicu
le antologice cu Max Linder, 
Charlie Chaplin, Zigotto, 
Dodo, Lupino, Harold Loyd.

81,50 Mai aveți o întrebare 7 Bio
grafia vieții.

32,30 15 minute cu Engelbert Hum
perdinck.

32,45 Telejurnalul de noapte.

20,00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunii, di
rijor Gonzales Mantiei 
(Cuba). In program : Pream
bul, intermezzo și marș de 
Zeno Vancea ; Concertul nr. 
2 pentru pian șl orchestră de 
Saint Saens. Solistă Sofia 
Cosma. Prezintă Smaranda 
Oțeanu.

21,00 Buletin de știri.
21,05 Biblioteca pentru toți. Mihai 

Eminescu (I). Film documen
tar. Scenariul șl comentariul : 
Tudor Vianu.

31,50 Film serial : „Patru tanchiștl 
și un cîine" (III).

Sănătății privind componența 
trusei sanitare pe care o va livra 
împreună cu autoturismul res
pectiv. Cei care urmează să-și 
procure autoturisme „Dacia"- 
1 300 vor achita contravaloarea 
trusei medicale, în sumă de 171 
de lei, la casieria I.D.M.S. Suma 
respectivă nu este supusă perioa- 
dei de vechime la C.E.C.

.1
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De ce nu a intervenit inginerul-șef 

Maria • Filip ? Pentru că și tovarășa 
Filip are un soț, iar soțul avea și 
dînsul o rudă, pe loan Iolovan, că
ruia de mult ar fi trebuit să i se 
desfacă pentru repetate acte de in
disciplină contractul de muncă dacă...

Cind cineva nu mai putea suporta, 
singura soluție era să-și prezinte de
misia. Se pune întrebarea : dacă or
ganizația de partid din fabrică n-a 
intervenit (am arătat de ce), de 
ce n-a intervenit pentru curmarea 
răului Comitetul municipal Dej al 
P.C.R. ?

— Pe directorul Petre Roșu l-am 
criticat foarte des. Am propus chiar 
înlocuirea lui. Știm că este neprinci
pial, că are și alte abateri, dar Cen
trala industrială a lianților și azbo
cimentului, de care aparține fabrica, 
ne-a răspuns că „deocamdată n-au 

De ce nimeni 
nu le-a pus întrebarea ?

om“(?). Și „deocamdată" ține de cîți- 
va ani — ne-a declarat tovarășul 
Gheorghe Rada, secretar al comite
tului municipal de partid.

Are dreptate secretarul comitetu
lui municipal de partid ; este inad
misibil ca rezolvarea acestei situații 
să se tărăgăneze la nesfîrșit. Să nu 
uităm însă că Petre Roșu este și 
membru de partid. De ce nu a fost 
pus în discuția adunării generale a 
organizației de partid ? De altfel, cu 
prilejul alegerilor de partid din 
1970, comuniștii fabricii au respins 
în masă candidatura directorului. 
Nu era oare acesta un indiciu sem
nificativ ?

★
In linii mari, același profil mo

ral avea și conducerea cooperativei 
„Progresul" din Tîrgoviște (fosta con
ducere — pentru că un telefon primit 
în ultima clipă la redacție ne-a in
format că președintele a fost desti
tuit). Exista totuși o deosebire, este 
adevărat : numărul rudelor „de sin
ge" ale fostului președinte al coope
rativei, Nicolae Tănăsoiu, era mult 
mai mic —■ numai patru (Elena Mi
hai — soră ; Constantin Mihai — 
cumnat ; Gheorghe Maican — unchi ; 
Valeria Sprințara — soră).

Dar acest fapt n-a constituit o 
piedică pentru Nicolae Tănăsoiu. Ca 

să-și facă faimă de om cumsecade, 
și pentru a manevra cooperativa așa 
cum dorea dumnealui, a început să 
se înconjoare de elemente care sub 
nici un motiv să nu-i strice planu
rile, să nu-i stea împotrivă. Ce și-a 
spus : Astăzi nu-1 sancționez pe Ion 
Ivașcu pentru beție, mîine îi anga
jez soția în cooperativă și iată-1 pe 
I. I. ajuns ca și rudă cu N. T. „Spi
ța de neam" a fost mărită după 
aceleași „reguli" : azi împart niș
te prime la „excepțional" -(pen
tru a da aspect legal opera
ției de extragere a 14 500 de lei din 
fondurile de producție, hotărîrea a 
fost trecută printre rîndurile unui 
proces-verbal al unei ședințe unde 
se discutaseră... „stocurile supranor- 
mative") și ciștig „prietenia" inspec
torului de la personal și învățământ, 
Maria Ciufu, mîine „uit" să-i „tai" 

din salariu contabilului-șef Cornel 
Voinea care lipsește cel puțin o dată 
pe săptămînă (de ani întregi) și ia
tă-1 pe N. T. cu încă două... rade. 
Clanul creștea și la Tîrgoviște ! Răs- 
poimîine îi oferă posibilitatea lui 
Constantin Petrican (in calitate de 
cooperator și cap de familie) să cîș- 
tige într-o lună peste 7 500 de lei 
— și incă o „radă" etc. etc.

Nu-i mai puțin adevărat că nu cu 
toată lumea se purta președintele 
N. T. in același mod. Nu putea suferi 
„colțoșii". Chiar dacă „coițoșii" aveau 
dreptate (refuzau să semneze pro
cese verbale de recepție a unor lu
crări neexecutate). N. T. se dovedea 
„intransigent" :

— Nu faci ce-ți spun, găsește-ți alt 
serviciu !

Unul dintre „colțoși" și-a găsit — 
Ion Sărăroiu a plecat din coopera
tivă. Altul, tot „colțos", dar mai tî- 
năr, fără experiență, în cele din urmă 
a cedat și acum... este condamnat la 
un an închisoare — pe bună drep
tate, pentru fals în acte.

Cooperativa se afla în Tîrgoviște, 
dumnealui locuia la șapte km, în co
muna Aninoasa. Adevărat, folosea 
turismul cooperativei pentru navetă, 
dar ar fi avut nevoie și de un mijloc 
de comunicare mai rapid : un tele

fon, de pildă. Costa peste 7 500 de Iei 
instalarea firului ? Ei și ? N-avea 
cooperativa bani ? Și-a instalat 
omul telefon și gata! Spre binele coo
perativei ! Timp de opt luni a plătit 
cooperativa abonamentul telefonului 
lui N. T. Ce mai conta un abonament 
lunar după ce se plătiseră peste 7 000 
de lei instalarea ? Nimica toată !

Sora sa nu avea serviciu ? Ei șl ? 
A înființat un chioșc chiar în curtea 
casei sale — chioșc pe care nu l-a 
văzut nimeni, fiindcă nu a existat 
decit in acte — a făcut-o mai mare 
peste chioșc și i-a plătit citeva luni 
salariu. Din fondurile cooperativei, 
bineînțeles !

Lista abaterilor fostului președinte 
Tănăsoiu ar putea fi continuată. A- 
cestea, ca și cele dinaintea lor, 
au un vădit caracter penal. Ceea 
ce ni se pare foarte grav este însă 
faptul că, atit în cazul de la Dej, cît 
și in cel de Ia Tîrgoviște, organizațiile 
de partid respective n-au luat ati
tudine.

Mai mult : în ambele cazuri se
cretarii comitetelor de partid (Eu
gen Tamaș, la Fabrica de pro
duse refractare din Dej, și Du
mitru Dumitrescu, la „Progre
sul" din Tîrgoviște), deși au cunoscut 
toate neregulile, nu au intervenit 
pentru simplul motiv că din roadele 
lor concrete s-au împărtășit și ei. Au 
lăsat deci cu bună știință ca lucru
rile să se desfășoare în voia lor, ca 
favoritismul și nepotismul să ajungă 
Ia apogeu, încâlcind în chip grosolan 
îndatoririle ce le reveneau în calita
te de comuniști și de secretari ai 
unor organizații de partid. Mai mult: 
După ce, prin lipsă de principiali
tate ambii secretari au îngăduit, au 
contribuit chiar la crearea unui cli
mat de tolerare a tot soiul de Rega
lități, în final s-au solidarizat fățiș 
cu cei care au încercat să-i mențină 
în funcții pe principalii vinovați.

Parțial, la cooperativa din Tîrgo
viște, răul a fost curmat. Președintele 
Nicolae Tănăsoiu a fost scos din 
funcție, iar organizația de partid l-a 
sancționat cu „vot de blam cu aver
tisment". Cum rămîne însă cu celă
lalt aspect al problemei, aspectul pe
nal ? N. T. a adus nu numai pre
judicii morale cooperativei unde a 
lucrat, ci și altele, materiale. Orga
nele de anchetă penală sint chemate 
să-și facă datoria pînă la capăt.

Afirmarea în practică a echității 
socialiste este o problemă d« înțele
gere a răspunderilor, a exemplului 
personal. Echitatea socialistă, etica 
socialistă neagă hotărît, fără cruțare 
practica nepotismului, a favoritismu
lui. Oricît de mici ar fi „insulele" în 
care astfel de manifestări mai apar, 
oricît de puțini sint „guvernatorii" 
acestor insule, ei trebuie aduși la 
reali țațe in numele principiilor care 
guvernează societatea noastră.
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IA TRATATUL OE EA VARȘOVIA
VARȘOVIA 1. — Corespondentul

Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La 1 decembrie și-a încheiat 
lucrările consfătuirea miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

în cursul consfătuirii au fost dis
cutate probleme legate de pregătirea 
convocării conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și colaborare. 
A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri și informații asupra altor 
probleme internaționale.

Consfătuirea s-a încheiat prin a- 
doptarea urnii comunicat, care va fi 
dat publicității.

în aceeași zi, participanții la con
sfătuire au fost primiți de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, și Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Ministrul român al comerțului 

exterior și-a încheiat vizita 

în R. P. Chineză
PEKIN 1 — Corespondentul Ager

pres, I. Gălățeanu, transmite : Mi
nistrul comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, Cornel 
Burtică, și-a încheiat vizita în R.P. 
Chineză. în ultimele două zile, el a 
fost oaspetele orașelor Suciou«și Șan- 
hai. în seara zilei de 30 noiembrie, 
ministrul român a părăsit Șanhaiul, 
plecînd spre țară. La aeroport, el a 
fost condus de Ma Tien-sui, vice
președinte al comitetului revoluțio
nar orășenesc, Ciao Ciun-de, direc
tor în Ministerul Comerțului Exte
rior, și de alte persoane oficiale.

înainte de plecare, ministrul ro
mân a declarat corespondentului 
Agerpres că vizita sa în China se 
înscrie pe linia dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
și întrajutorare tovărășească dintre 
cele două țări. El a subliniat că dis

cuțiile pe care le-a avut cu vicepre- 
mierul Li Sien-nien, cu Pai Sian- 
kuo, ministrul comerțului exterior, 
și cu celelalte persoane oficiale chi
neze s-au desfășurat într-o atmos
fera prietenească, sinceră, în spiritul 
de înțelegere reciprocă ce caracteri
zează relațiile dintre România și 
China. Rezultatele acestor convorbiri, 
a precizat el, sînt deosebit de rod
nice și vor marca o nouă creștere a 
schimburilor comerciale și a coope
rării româno-chineze. Ministrul ro
mân și-a exprimat satisfacția că, pe 
lingă majorarea schimburilor, s-a 
ajuns și la o diversificare a nomen
clatorului de mărfuri și sînt perspec
tive de dezvoltare continuă ; s-a rea
lizat, totodată, și o lărgire a schim
burilor de mărfuri în afara protoco
lului convenit.

Forțe armate iraniene 

au debarcat pe insule 

din regiunea Golfului Persic

o. n. u. IN COMITETUL PENTRU PR0B1EMELE

ROMÂNIEI, PROIECTUL DE REZOLUȚIE INTITULAT „CON
SECINȚELE ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE CURSEI ÎNARMĂ
RILOR Șl EFECTELE SALE PROFUND DĂUNĂTOARE ASU
PRA PĂCII ȘI SECURITĂȚII ÎN LUME”

NEW YORK 1. — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Din inițiativa României, căreia i s-au 
alăturat, în calitate de coautoare, 21 
de state, a fost înaintat spre dezba
tere Comitetului pentru problemele 
politice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. un proiect de re
zoluție intitulat „Consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmărilor 
și efectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității in lume“. 
Țările coautoare sînt : Austria, Bul
garia, Canada, Chile, Cipru, Dane
marca, Etiopia, Finlanda, Franța, In
dia, Iran, Irlanda, Italia, Iugoslavia, 
Liban, Madagascar, Malaezia, Malta, 
Mexic, Maroc, Norvegia, Ruanda, 
Singapore și Tunisia.

Proiectul de rezoluție subliniază 
îngrijorarea manifestată de statele 
lumii față de • continua escaladare a 
cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare, precum și faptul că elimi
narea acestui curs periculos pentru 
pacea și securitatea întregii lumi ar 
contribui la promovarea progresului 
social și economic al tuturor țărilor 
și ar spori posibilitatea acordării unor 
resurse sporite statelor în curs de 
dezvoltare.

Documentul cheamă toate statele 
să-și intensifice eforturile în vederea 
negocierii unor măsuri efective de 
încetare a cursei înarmărilor nuclea
re, de dezarmare generală și totală.

în încheierea proiectului de rezo
luție se subliniază necesitatea ca 
problemele cursei înarmărilor și 
cheltuielilor militare să se afle în 
permanență în atenția Organizației 
Națiunilor Unite , și să fie. periodic 
analizate. Totodată, se cere ca punc
tul privind consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor să fie 
înscris pe ordinea de zi a celei de-a 
28-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

★

Comitetului pentru problemele e- 
conomice al Adunării Generale a 
O.N.U. i-a fost prezentat rapor
tul Consiliului Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.),

Raportul relevă „responsabilitatea 
esențială a statelor în curs de dez
voltare pentru concentrarea tuturor 
eforturilor și resurselor umane și ma
teriale proprii in direcția progresu
lui lor economic".

Prezentînd situația structurii ac
tuale a comerțului internațional, în

raport se apreciază că „beneficiile 
realizate ca urmare a creșterii expor
turilor țărilor în curs de dezvoltare 
au fost practic anulate de presiunile 
inflaționiste din unele țări occiden
tale, care au provocat sporirea cu 6 
la sută a prețurilor produselor finite 
pe piața mondială". Dacă, in 1960, 
procentul de participare a statelor în 
curs de dezvoltare la valoarea și vo
lumul comerțului mondial era de a- 
proape-24 'la sută, pînă în anul 1970 
acesta a scăzut la 17,6 la sută.

Subliniind faptul că problemele 
dezvoltării nu pot fi separate de ■ ce
lelalte aspecte ale vieții internațio
nale, raportul arată că „focarele de 
încordare și război constituie nu nu
mai pericole grave pentru pacea și 
securitatea lumii, ci și surse de in
stabilitate în relațiile economice in
ternaționale, obstacole în calea dez
voltării, a mobilizării totale a resur
selor naționale în folosul progresu
lui economic".

Raportul pledează pentru îmbună
tățirea relațiilor economice dintre ță
rile cu sisteme sociale diferite, pen
tru normalizarea relațiilor economice 
internaționale.

ȘEDINȚA
C.C. AL P.M.S.U.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — A- 
genția M.T.I. informează că la 1 de
cembrie a avut loc ședința Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar. în cursul ședin
ței, desfășurate sub președinția pri
mului secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Jănos Kadar, Comitetul Central a 
examinat, dezbătut și. aprobat infor
marea prezentată de Zoltan Ko- 
mocsin, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., despre 
problemele actuale ale situației inter
naționale, a dezbătut și adoptat, pe 
baza raportului prezentat de Rezso 
Nyers, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., propu
nerea privind directivele planului 
economiei naționale și bugetului de 
stat pe 1972.

Președintele Republicii Cbile 

a primit delegația M. A M
ÎNTÎLNIRE CU MEMBRI Al CONDUCERII P.C. DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 1 — Cores
pondentul nostru, E. Pop, transmite : 
Președintele Republicii Chile, Salva
dor Allende, a primii delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Mihai Dalea, președintele Comi
siei pentru politică externă a M.A.N.

La întrevedere au participat Jose 
Toha Gonzalez, ministrul de interne, 
Jacques Chonchol Chait, ministrul a- 
griculturii, și Sergio Insunza, secretar 
general adjunct al guvernului. A fost 
prezent Vasile Dumitrescu, ambasa
dorul României la Santiago de Chile.

Tovarășul Mihai Dalea. a transmis 
șefului statului chilian, din partea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj, cu urări de noi 
succese în realizarea politicii guver
nului Unității Populare.

Președintele Salvador Allende a 
mulțumit pentru mesajul președinte
lui Ceaușescu, subliniind bunele re
lații dintre Chile și România. In con
tinuare, președintele chilian a pre
zentat delegației române obiectivele 
de bază ale guvernului Unităț’i 
Popidare în etapa actuală.

în cadrul întrevederii, conducătorul 
delegației române a evocat principa
lele aspecte ale construcției econo
mice și principiile politicii externe 
a țării noastre, exprimînd convin
gerea că relațiile dintre România și

Chile vor cunoaște un curs ascen
dent.

Delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România a fă
cut apoi o vizită la sediul Congre
sului Național, unde a fost întîmpi- 
nată de Fernando Valenzuela, pre
ședintele Camerei Deputaților, și 
Patricib Allwyn, președintele Sena
tului.

în cursul întrevederilor care au 
avut loc, parlamentarii chilieni și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
vizita delegației M.A.N., au relevat 
stima și inalta apreciere de care se 
bucură România în Chile.

Răspunzind interesului manifestat 
în legătură cu activitatea M.A.N., to
varășul Miliai Dalea a făcut o pre
zentare a conținutului și formelor 
activității înaltului for legislativ al 
țării noastre.

După întrevederile de la Congresul 
Național, președintele Senatului, Pa
tricib Allwyn, a oferit un dejun în 
onoarea delegației M.A.N.

★

De asemenea, delegația M.A.N. a 
avut o întrevedere cu Orlando Millas 
și Carlos Jorquera Toledo, membri 
ai Comisiei Politice a C.C. al Parti
dului Comunist din Chile, Ives Cor
nejo și Gabriel Banchero Solari, 
membri ai C.C. al P.C.C.

în cursul Intîlnirii s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme de interes comun.

Vizita parlamentarilor 
români în Liban

BEIRUT 1 — Trimisul special A- 
gerpres, I. Pătrașcu, transmite': De
legația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele M.A.N., însoțită de vicepre
ședintele Camerei Deputaților, Nas- 
sim Majdalani, și de alți parlamen
tari libanezi, a vizitat miercuri ora
șele Saida și Tir din sudul Libanului.

La sosirea în orașul Saida, oaspeții 
români au fost întîmpinați de Henri 
Lahhoud, administratorul general al 
Libanului de sud, și de alte oficiali

tăți. După discuțiile purtate la sediul 
■administrației generale, membrii de
legației parlamentare române au vi
zitat locurile istorice din Saida și 
Tir.

în după-amiaza aceleiași zile, dele
gația M.A.N. s-a reîntors la Beirut, 
unde a avut o întîlnire cu cadrele de 
conducere de la Facultatea de științe 
a.Universității libaneze — Choueifat.

Seara, președintele Marii . Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a oferit un 
dineu în onoarea președintelui Ca
merei Deputaților, Kamel El-Assaad.

FLORENȚA

TEHERAN 1 (Agerpres). — După 
cum transmit agențiile France 
Presse și Reuter, primul minis
tru al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veyda, a anunțat in fața unei se
siuni extraordinare a Parlamentului, 
că, la 30 noiembrie, „forțele armate 
iraniene au debarcat pe insulele 
Marele și Micul Tomb, din strimtoa- 
rea Hormuz, și s-au instalat, de ase
menea, pe insula Abu-Mussa“, in 
urma unui acord încheiat cu guvernul 
Marii Britanii. El a adăugat că gu
vernul iranian a hotărit să recu
noască acordul încheiat anterior de 
emiratul Sharjah asupra exploatării 
resurselor petroliere ale insulei Abu- 
Mussa și că veniturile obținute în 
eventualitatea descoperirii de petrol 
vor fi împărțite în mod'egal de cele 
două state.

★
Un comunicat dat publicității de 

emirul Sharjahului, Khaled Ben Mo
hamed Al-Wassimi, citat de agenția 
France Presse, anunță încheierea 
unui acord cu Iranul asupra insulei 
Abu-Mussa. Acest acord, menționea
ză comunicatul, recunoaște suverani
tatea Sharjahului asupra insulei ; el 
prevede menținerea administrației ci
vile a emiratului asupra, populației 
insulei, trupe iraniene urmînd, tot
odată, să staționeze în Abu-Mussa, 
în zone stabilite de comun acord.

★
Insulele Abu-Mussa, Marele și Mi

cul Tomb, situate în regiunea Golfu
lui Persic, au fost revendicate de 
Iran, care declară, potrivit agenției 
Associated Press, că aceste insule au 
fost împrumutate Marii Britanii acum 
78 de ani. ca baze pentru lupta îm
potriva piraților din zonă. Disputa 
recentă în jurul acestor insule a sur
venit în urma hotărîrii 'Marii Britanii 
de a-și retrage trupele din regiunea 
Golfului Persic pînă la sfîrșitul aces
tui an. Insula Abu-Mussa a fost re
vendicată și de emiratul Sharjah, iar 
insulele Micul și Marele Tomb de 
emiratul Ras-Ul-Khaima.

★
BAGDAD 1 (Agerpres). — Irakul 

a -hotărit să rupă relațiile diplomati
ce cu Iranul și Marea Britanie, in

urmă debarcării trupelor iraniene în 
insulele Abu-Mussa, Marele și Micul 
Tomb, din regiunea Golfului Persic, 
anunță un comunicat oficial al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
dat publicității la Bagdad și reluat 
de agențiile Reuter, France Presse și 
Associated Press.

★
LONDRA 1 (Agerpres). —* „Guver

nul britanic regretă că autoritățile 
irakiene au hotărit ruperea relațiilor 
diplomatice cu Marea Britanie în le
gătură cu ultimele evenimente și nu 
consideră că această acțiune ar fi 
justificată",' a afirmat purtătorul de 
cuvint al Foreign Office-ului.

★
BAGDAD 1 (Agerpres). — Guver

nul irakian a dat instrucțiuni repre
zentantului său la Națiunile Unite să 
facă demersurile necesare în vede
rea convocării Consiliului de Secu
ritate „care să ia în discuție debar
carea trupelor iraniene în cele trei 
insule din Golful Persic", anunță 
agențiile Reuter și France Presse, 
reluînd un comunicat difuzat de 
Agenția Irakiană de Informații.

DECLARAȚIA M.A.E. Al R. D. VIETNAM
în legătură cu noua invazie saigoneză in Cambodgia

HANOI 1 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație in legă
tură cu noua invazie în Cambodgia, 
întreprinsă de zeci de mii de mili
tari ai regimului de la Saigon, con
duși de consilieri militari americani, 
transmite agenția V.N.A.

Condamnînd noile acțiuni agresive 
ale armatei americano-saigoneze, 
purtătorul de cuvînt al M.A.E. al 
R. Di Vietnam reafirmă sprijinul de
plin al guvernului și poporului R. D. 
Vietnam pentru atitudinea hotărîtăa 
Guvernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodgiei, ășa cum ă fost 
exprimată în declarația sa din 25 
noiembrie a.c. în spiritul poziției co
mune adoptate de Conferința la ni
vel înalt a țărilor din Indochina, po
porul vietnamez este hotărit să lupte 
umăr la umăr cu forțele de rezis
tență cambodgiene care, pînă la urmă,

vor face să eșueze aceste noi acte de 
aventurism războinic, adaugă în în
cheiere declarația.

Patrioții la porțile Pnom 
Penh-ului

PNOM PENH 1 (Agerpres). — 
După ce la sfîrșitul săptămînii trecu
te patrioții au declanșat — după cum 
apreciază agenția United Press In
ternational — cel mai puternic atac 
de la noua invazie a trupelor ame
ricano-saigoneze, provocînd unități
lor de tancuri și parașutiști ale- in- 
tervenționiștilor pierderi grele, în 
zilele de 28 și 29 noiembrie frontul 
luptelor a ajuns din nou în apro
pierea capitalei. După cum anunță 
agenția A.K.I., în cursul luptelor ce 
s-âu dat în apropiere de Pnom Penh, 
patrioții cambodgieni au s.cos din 
luptă 70 de soldați inamici și au pro
vocat intervenționiștilor pierderi 
grele în tehnică de luptă.

Noi ciocniri la frontiera 
indo - pakistaneză

DELHI 1 (Agerpres). — Agenția 
United News of India a anunțat că 
trei avioane militare pakistaneze, 
care au violat marți spațiul aerian al 
Indiei, au fost interceptate de. arti
leria antiaeriană indiană și obligate 
să se retragă.

Ministrul indian al apărării, Jagji- 
van Ram, a anunțat în parlament că 
210 militari și 145 civili indieni au 
fost uciși, de la izbucnirea inciden
telor la frontiera cu Pakistanul.

RAWALPINDI 1 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt pakistanez, citat 
de agenția Reuter, a anunțat că for
țele indiene au bombardat orașul 
Jessore, din Pakistanul de est, pro
vocînd victime in rîndul populației 
civile. Potrivit declarațiilor sale, „noi 
efective militare indiene au fost tri
mise in regiunea Rangpur — 
Dinajpur, unde s-au desfășurat 
lupte grele". El a mai anunțat că 
forțele indiene au fost obligate să 
se retragă din regiunea Comilla- 
Chittagong, din Pakistanul de est, în 
urma unui contraatac al trupelor pa
kistaneze.

Conferința internațională 
a tineretului 

în problemele 
securității europene

In „Sala albastră" a modernului 
„Palazzo dei Congressi" din Florența 
încep astăzi lucrările Conferinței in
ternaționale a tineretului pentru secu
ritatea europeană. Inițiată de un co- 
mitet italian — din care fac parte fe
derațiile de tineret ale partidelor co
munist, socialist, democrat-creștin, so
cialist al unității proletare și republi
can — conferința își propune să ana
lizeze principalele căi și metode prin 
care tinăra generație își poate spori 
contribuția la promovarea înțelegerii 
și bunei vecinătăți pe continentul 
european, la eforturile pentru înlo
cuirea neîncrederii și animozității ge
nerate și alimentate de împărțirea 
artificială a Europei în blocuri opuse 
printr-un climat de pace, securitate 
și largă cooperare între toate statele 
Europei, indiferent de orînduirea so- 
cial-politică Conferința reunește peste 
300 de delegați — de diferite con
vingeri politice, ideologice, filoz< 
fice și religioase — ai organizațiilor 
tineret din toate țările europene, c 
Federației Mondiale a Tineretului, 
Uniunii Internaționale a Studenților 
și federațiilor internaționale ale ti
neretului social-democrat, democrat- 
creștin și liberal. Din țara noastră 
participă o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de Traian 
Ștefănescu, secretar al C.C. al U.T.C.

Semnificația intîlnirii de la Florența 
este amplificată de faptul că ea are 
loc într-un moment cînd pe conti
nentul european se desfășoară o se
rie de procese pozitive, de contacte și 
consultări — a căror dominantă o 
constituie preocuparea pentru așeza
rea relațiilor dintre state, pe baze 
noi, care să permită ca toate popoa
rele să-și consacre forțele în vederea 
înaintării pe calea progresului, la a- 
dăpost de folosirea forței sau amenin
țarea cu forța, in condiții de pace și 
colaborare. „Popoarele Europei — se 
spune in apelul adresat tineretului 
european de către comitetul de or
ganizare — vor să trăiască într-un 
sistem de securitate colectivă, fără 
amestec în treburile interne, bazat 
pe respectarea deplină a independen
ței naționale, a autonomiei și suvera
nității fiecărui popor, fiecărui stat".

Avlnd ca obiectiv primordial discu
tarea căilor privind accelerarea pre
gătirilor in vederea convocării confe
rinței pentru securitate in Europa, 
reuniunea de la Florența se adresează 
tuturor tinerilor, forțelor politice și 
guvernelor, opiniei publice pentru a 
acționa ferm în această, direcție. In 
același timp, în cele patru zile de dez
bateri — în ședințe plenare și pe co
misii — strădaniile conferinței se vor 
orienta spre realizarea unui acord în
tre asociațiile de tineret participante, 
în vederea începerii unei largi con
sultări asupra celor mai importante 
și actuale probleme ce privesc nemij
locit viitorul tinerei generații, asupra 

^contribuției lor la rezolvarea pozitivă 
a acestora.

Concentrînd.u-și atenția asupra unor 
astfel de probleme esențiale și bucu- 
rindu-se de experiența unor întilniri 
anterioare ale tineretului, consacrate 
cooperării și se-urității în Europa — 
Ostia (Italia), Snagov (România), 
Helsinki (Finlanda) — conferința de 
la Florența se înscrie ca o manifes
tare constructivă, menită să demon
streze rolul important pe care este 
chemată să-l joace tinăra generație, 
răspunderea ce-i revine pentru des
tinele continentului.

Roma
N. PUICEA

agenții!© de presă transmit:
Rezultatele alegerilor din Uruguay După vizita la Moscova, 

M. Stans a sosit la Varșo
via. Mtairice Stans, ministrul' co

Banca de export-import 
a S .1). A. autorizată să 

finanțeze operațiunile 
comerciale cu România

WASHINGTON 1 (Agerpres). . — 
Președintele Nixon a autorizat Banca 
de export-import a S.U.A. să finan
țeze operațiunile comerciale cu 
România, a anunțat un purtător de 
cUvint al Casei Albe. într-o scrisoare 
adresată unor lideri din congres, pre
ședintele S.U.A. afirmă : „Am decis 
că este în interesul național ca Ban
ca să garanteze, să asigure, să acorde 
credite în legătură cu achiziționarea 
sau închirierea oricărui produs sau 
serviciu care urmează să fie folosit 
in România".

Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
o măsură similară a fost luată an
terior, în legătură cu problema schim
burilor cu Iugoslavia și Polonia.

Deși la ora cînd transmit, 
aici, la Montevideo, conti
nuă încă numărătoarea vo
turilor din ultimele citeva 
circumscripții, . rezultatele 
alegerilor prezidențiale sînt 
de-acum cunoscute : victo
ria a revenit lui Juan Mă
ria Bordaberry, actualul 
ministru al agriculturii, 

, candidatul partidului gu
vernamental, Colorado. Ul
timele cifre * oficiale, sus
ceptibile doar de modificări 
neînsemnate, indică 575 690 
voturi pentru partidul Co
lorado și 565 555 voturi pen
tru partidul Blanco (Națio
nal). Frente' Amplio (Fron
tul larg) — coaliție alcătu
it^ din comuniști, socia
liști, democrat-creȘtini și 
fracțiuni disidente din cele 
dOuă partide tradiționale 
— ă obținut 262 390 de vo
turi.

Prezența, pentru prima 
oară în istoria țării, în cursa 
prezidențială a unei ,,a 
treia forțe" — Frontul larg — 
care a prezentat o alter
nativă politică fundamen
tal diferită, a conferit ac
tualelor alegeri semnifica
ția unui eveniment de o 
deosebită însemnătate. Deși 
la prima confruntare elec
torală, rezultatul obținut de 
noua formațiune nu este 
lipsit de semnificații. In
fluența de care, se bucură 

. forțele de stingă este ilus
trată și de faptul că la 
Montevideo, unde se con
centrează aproape jumătate 
din populația țării, Frente 
Amplio s-a situat pe locul 
al doilea ca număr de vo
turi. în același timp, Hugo 
Villar, candidatul Frontu
lui pentru importanta func

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
LA MONTEVIDEO

ție de primar general al 
capitalei, a obținut cel mai 
mare număr de voturi (in
suficient însă, datorită unor 
prevederi ale legii electo
rale, pentru a fi ales în a- 
ceastă funcție, întrucît nu a 
depășit voturile pe. ansam

legată de cercurile rurale, 
într-o declarație făcută 
presei, Bordaberry a reafir
mat intenția sa de a urma 
în esență linia actualului 
guvern în relațiile externe 
și de a crea condiții pentru 
o mai accentuată dezvol

e Partidul Colorado își menține prepon
derența ® Pentru prima dată în ultimul 
secol, pe scena politică se impune o „a 
treia forță" viabilă, grupînd partidele 

de stînga

blu ale candidaților parti
dului Colorado).

Candidatura la funcția 
prezidențială a lui . Juan 
Maria Bordaberry a fost 
concepută ca o variantă în 
ipoteza în care referendu
mul privind modificarea 
constituției (pentru a per
mite realegerea actualului 
președinte Jorge Pacheco 
Areco) nu ar fi întrunit nu
mărul necesar de voturi, 
ceea ce s-a și întimplat. 
Prin urmare, alegerea lui 
Bordaberry este privită ca 
fiind menită să asigure 
continuitatea actualei poli
tici uruguayene. Președin
tele ales are 44 de ani și 
este o personalitate politică

tare economică a Urugua- 
yului, concomitent cu asi
gurarea ordinii constituțio
nale.

Deși rivale, cele două 
partide tradiționale, Colo
rado și Blarico, și-au unit 
eforturile pentru a împie
dica o victorie a Frontului 
larg. Așa se face că aceste 
partide au ajuns la situația 
inedită de a organiza re
uniuni electorale comune, 
unde preocuparea oratorilor 
era de a bloca orice avans 
al Frontului. Candidatul 
Frontului larg, generalul 
Liber Seregni, a denunțat 
în termeni energici mane
vrele partidelor tradițio

nale. Realitatea arată că, cu 
toate. aceste manevre, 
Frente Amplio a sfărîmat 
caruselul bipartit reprezen
tat de aproape un secol de 
formațiile Colorado și Blan
co, care urmau una alteia la 
putere, printr-un sistem de 
rotație. Chiar dacă nu a ob
ținut victoria, Frente Am
plio s-a impus ca o forță 
cil puternică aderență in 
rîndul maselor, cu perspec
tive largi de viitor — și a- 
ceasta constituie aspectul 
cel mai important al alege
rilor, care vin astfel să con
firme tendințele pozitive, 
înnoitoare ce se manifestă 
în viața întregului conti
nent latino-american.

După publicarea rezulta
telor scrutinului, candida
tul Frontului la președinție, 
Liber Seregni, a declarat : 
„Sîntem, neîndoielnic, o re
voluție în marș și nici o 
revoluție nu se face in 8 
luni, ci este o sarcină pen
tru întreaga viață. Viitorul 
este al nostru". „Frontul 
larg — a subliniat, la rîn
dul său, ' deputatul Jose 
Luis Massera, membru în 
conducerea Frontului — a 
susținut de la început că 
nu este doar o forță electo
rală, ci in primul rînd o 
mișcare politică de pers
pectivă, destinată să aducă 
țării transformări profunde, 
pentru a îmbunătăți con
dițiile de trai ale întregului 
popor. De aceea, lupta nu 
se termină o dată cu ale
gerile, ci va continua și se 
vă aprofunda. Prin urmare, 
cuvîntul nostru de ordine 
este «înainte»".

V. OROS

merțului al . S.U.A., a părăsit Mos
cova, după o vizită oficială în U.R.S.S. 
Agenția T.A.S.S. relatează că Stans 
este purtătorul scrisorii de răspuns 
adresate de Alexei Kosîghin, preșe
dintele • Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., lui Richard Nixon, preșe
dintele S.U.A. în scrisoare se arată, 
printre altele, că „extinderea în con
tinuare a relațiilor comerciale și a 
cooperării economice dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. ar corespunde intereselor 
ambelor țări".

Pe de altă parte, agenția P.A.P. 
anunță că ministrul comerțului al 
S.U.A. a sosit la Varșovia, unde a 
avut o întrevedere cu Kazimierz 
Olszewski, ministrul comerțului ex
terior al R.P. Polone. Cu acest pri
lej,'a avut loc un schimb de păreri 
asupra volumului actual și structurii 
livrărilor reciproce de mărfuri, păr
țile manifestîndu-și interesul pentru 
sporirea acestor livrări și pentru co
laborarea în industrie. Volumul 
schimburilor comerciale dintre Po
lonia și S.U.A., menționează agenția 
P.A.P., s-a cifrat în anul 1970 la circa 
150 milioane dolari.

fini grei de temniță pen
tru comuniștii spanioli. Zia- 
rul „I’Humanita" informează că 
procurorul Tribunalului ordinii pu
blice din Madrid a cerut condamna
rea la 18 ani închisoare și o amendă 
de 327 000 pesetas a lui Luis Lucio 
Lobato Espronceda, membru al Co
mitetului Executiv al P.C. din Spa
nia ; la 6 ani închisoare și o amendă 
de 40 000 pesetas a lui Enrique Gar
cia Crespo și la 5 ani închisoare și 
12 000 pesetas amendă a lui Sanchez 
Hernandez, toți trei acuzați de „aso
ciere ilegală si publicarea de mate
riale de propagandă".

Cea de-a treia sesiune a
Zilelor juridice 
franceze, consacrate

române
unor pro

bleme de actualitate din domeniul
dreptului penal, civil și internațional, 
au luat sfîrșit la Paris. Sesiunea s-a 
desfășurat în cadrul acordurilor de 
colaborare culturală româno-franceză.

Lucrările Comisiei mixte 
chino-mongole pentru tra
ficul feroviar de frontieră 
au avut loc intre 24 și 30 noiembrie, 
în localitatea Huhehot, după cum in
formează agenția China Nouă. Cu 
acest prilej, cele două părți au sem
nat un protocol.

„Marte-2" pe orbită de satelit

artificial al „planetei roșii"

Primul secretar al C.C. al
P.S.U.G., Erich Honecker, a avut 
o întrevedere cu secretarul general 
al P.C. din Marea Britanie, John 
Gollan. care a întreprins o vizită în 
R. D. Germană, informează agenția 
A.D.N.

Tratative G. Kohrt - U. 
Miiller. La Berlin au continuat 
miercuri tratativele dintre Giinter 
Kohrt, secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Germane, 
și Ulrich Miiller, reprezentant al Se
natului din Berlinul occidental, in
formează agenția A.D.N. Tratativele 
vor continua joi.

MOSCOVA 1 (Ager
pres). — Stația automa
tă sovietică „Marte-2" 
plasată pe o traiectorie 
interplanetară la 19 mai 
1971, după ce a parcurs 
470 milioane kilometri, 
s-a plasat pe o orbită 
de satelit artificial al 
planetei Marte. In pe

rioada de după lansare, 
aparatele de la bordul 
stației au realizat un 
complex de cercetări în 
spațiul interplanetar. 
Actuala traiectorie a 
stației „Marte-2“ se 
află la distanța de 
1 250 kilometri de su
prafața planetei al că

rei nume îl poartă, trans
mite agenția T.A.S.S.

In momentul apropie
rii stației de Marte, de 
ea s-a desprins o 
capsulă care a trans
portat. pe planetă o efi
gie reprezentind stema 
U.R.S.S.

„ Phobos" pe peliculă
PASADENA 1 (Ager

pres). — La „Jet Pro
pulsion Laboratory" a 
fost recepționată la 30 
noiembrie, spre surprin
derea specialiștilor de 
la Pasadena, o fotogra
fie a celui de-al doilea 
satelit marțian, „Pho
bos", transmisă de „Ma- 
riher-9". Inițial se cre

dea că, datorită unei e- 
rori in orientarea came
rei de luat vederi, 
,.Phobos" n-a putut fi 
prins în obiectiv. Pur
tătorul de cuvint al 
centrului spațial de la 
Pasadena a declarat că 
această fotografie, deo
camdată unică, este 
foarte clară. „Phobos",

aflat in acel moment la 
o distanță de 16 093 ki
lometri, apare ca un 
disc de mărimea unei 
monede, jumătate din 
suprafața sa vizibilă pe 
imagine fiind luminată 
de Soare. Se pot dis
tinge anumite forme de 
relief, care par să re
prezinte marginile unor 
cratere.
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