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• Legea privind apărarea secretului de

stat în Republica Socialistă Romania

® Legea organizării contribuției bănești

și în muncă pentru efectuarea unor afacerilor externe al Luxemburgului

Adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri

care a avut

în dezvoltarea democrației
muncitorești Ministrul geologiei din U.R.S.S

(Continuare în pag. a Vl-a)

Ministrul afacerilor externe
al Luxemburgului, Gaston Thorn

ADUCE SATULUI PROSPERITATE

LA UZINA DE PRODUSE SODICE OCNA MUREȘ

Noi capacități de producție

(Continuare în pag. a Vl-a)

COMUNA ARATA CUM MUNCEȘTE PRIMARUL

Lăzăreanu, 
în Luxem-

Președintele Consiliului de Stat

Ion NISTOR
corespondentul „Scînteii

de 
po- 

am- 
co-

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vi
neri după-amiază, pe ministrul a- 
facerilor externe al Marelui Ducat

• Legea cetățeniei Romane

comunele județului 
desprins cu claritate

— intr-adevăr de mare
— a mobilizat întreaga 
Primarul s-a ocupat* indea- 
atît de stabilirea obiectivelor.

marxist-leni- 
partidului, de 

“ de 
lor 
în

Co-
Central al 

Comunist 
tovarășului

PĂMlNTUL BINE GOSPODĂRIT

Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂf
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Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național

Convorbiri între delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și delegația Partidului Comunist din Austria,

Lucrările Marii Adunări Naționale 
au continuat vineri dimineața cu 
dezbaterea celorlalte proiecte de legi 
înscrise pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni.

în sală se aflau deputății, precum 
și numeroși invitați — conducători 
din instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții economice, 
științifice și' culturale, ziariști

Printre invitați erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București și corespondenți ai pre
sei străine.

La sosirea în sala de ședințe, de
putății și invitații au întîmpinat cu 
puternice aplauze pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu. Paul Niculescu-Mi
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănăla- 
che. Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vilcu, care au luat 
loc in loja din dreapta.

în loja din stingă se aflau membrii 
Consiliului de Stat.

După deschiderea lucrărilor ședin
ței, președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, a 
dat cuvîntul deputatului Iosif Banc, 
.vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul agriculturii. Indus
triei alimentare, silviculturii și ape
lor, care a prezentat expunerea Ia 
proiectul de lege a viei și vinului. 
Raportul corniștilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale care au exa
minat acest proiect de lege a fost 
prezentat de deputatul Dumitru

Coliu, președintele Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură.

La discuția generală au luat cuvîn- 
tul deputății Iohan Schuster, preșe
dintele cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Aței, județul Si
biu, și Dumitru Damian, șef de fer
mă la întreprinderea agricolă de stat 
— Odobești, județul Vrancea.

Proiectul de lege a fost discutat 
apoi pe articole și supus votului se
cret. Marea Adunare Națională a a- 
probat cu amendamente Legea viei 
și vinului.

După cum se știe, proiectul de lege 
a viei și vinului a fost publicat in 
presă și supus dezbaterii publice. 
Legea viei și vinului, aprobată de 
Marea Adunare Națională în actuala 
sesiune, va fi publicată în Buletinul 
Oficial.

La următorul punct de pe ordinea 
de zi, deputatul Angelo Miculescu, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor. a 
prezentat expunerea la proiectul de 
lege pentru organizarea producerii 
și folosirii raționale a resurselor de 
nutrețuri, iar deputatul Vasile Marin, 
vicepreședinte al Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură, a prezentat 
raportul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale care au 
examinat acest proiect de lege.

A urmat apoi discuția pe articole a 
proiectului de lege. Prin vot secret, 
Marea Adunare Națională a aprobat 
Legea pentru organizarea producerii 
și folosirii raționale a resurselor de 
nutrețuri.

în ziua de 17. decembrie a.c., 
Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste s-a întrunit în ședință de 
lucru, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Exprimînd deplinul său acord cu 
hotărîrea Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român de instituire a 
unui fond de solidaritate și spriji-

nire a luptei popoa-ahw împotriva 
imperialismului, pentru libertate și 
progres social, independență națio
nală și pace, Biroul Executivi a ho- 
tărît să adreseze un apel, către toți 
cetățenii patriei noastre, pentru a 
contribui la constituirea acestui 
fond. Apelul va fi dat publicității.

Biroul Executiv a stabilit ca în 
luna februarie 1972 să fie convo
cată plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Vineri după-amiază, la sediul 
Comitetului Central au început 
convorbirile între delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, și delegația Partidului 
Comunist din Austria, condusă de 
tovarășul Franz Muhri, președin
tele Partidului Comunist din Aus-

(Continuare in pag. a V-a)

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

le reveneau in

Din partea austriacă au partici
pat tovarășii Karl Zenker, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.A., președintele organizației din 
landul Austria de Jos, și Franz Ei- 
genbauer, membru al C.C. al P.C.A.

Din partea română au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar

al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească.

lucrări de interes obștesc
a

Un moment important 
in viața sindicatelor,

Mișcarea sindicală din țara noastră este confruntată tn aceste săp- 
tămini cu un moment de deosebită importanță in viața și activitatea 
ei ; între 20 noiembrie și 30 decembrie se desfășoară adunările gene
rale și conferințele pentru dări de seamă și alegeri la grupele sindi
cale, comitetele de secții și comitetele sindicatelor. Deosebita impor
tanță a acestei ample acțiuni de mare rezonanță politico-socială constă 
în aceea că acestea reprezintă primele adunări și conferințe organizate 
după plenara C.C. al P.C.R. din februarie 1971 și Congresul U.G.S.R., 
care au stabilit un cuprinzător ansamblu de măsuri vizind creșterea ro
lului și atribuțiilor sindicatelor în societatea noastră, corespunzător ce
rințelor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Reunind in rîndurile lor clasa 
muncitoare, milioanele de oameni ai 
muncii din țara noastră, sindicatele 
sînt chemate să ofere, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la Congresul 
U.G.S.R., „cadrul organizatoric în 
care aceștia să-și exercite atît drep
turile, cit și obligațiile ce le revin ca 
producători și proprietari. In sindi
cate, clasa muncitoare, celelalte ca
tegorii de salariați trebuie să gă
sească terenul cel mai propice Pen
tru a participa, sub conducerea parti
dului comunist, la conducerea tre
burilor economice și sociale, la gu
vernarea țării".

Elementele calitative noi tn desfă
șurarea alegerilor sindicale din acest 
an constituie un pas important în 
aplicarea indicațiilor principiale ale 
conduceri! partidului privitoare la 
crearea condițiilor favorabile largii 
manifestări a democrației muncito
rești. A fost introdusă practica reco
mandării și discutării, de către adu
nările grupelor sindicale, a candida- 
ților pentru comitetul organizației 
sindicale de secție, comitetul sindi
catului și pentru comisia de cenzori ; 
listele cu propunerile nominale res
pective sînt afișate cu cel puțin 10 
zile înainte de data ținerii alegeri
lor. De asemenea, se trece pentru 
prima dată la alegerea direct pe 
funcție de către adunarea generală 
sau conferință a președintelui comi
tetului sindical de secție, iar la comi
tetele sindicatelor — a președintelui 
și a vicepreședintelui. Se cuvine re
levată, în același timp, importanța 
aplicării criteriului de vechime in a- 
ceeași întreprindere, ce va fi luat în 
considerare la propunerea candida
turilor pentru organele de conducere. 
Aplicarea acestor elemente noi ale 
procesului de dezvoltare a democra
ției muncitorești creează condițiile 
adecvate pentru promovarea îh orga
nele de conducere sind'cale a unor 
oameni puternic legați de mase, care 
cunosc bine opinia lor, exponenții cei 
mai autorizați, mandatați să Ie fie 
purtătorii de cuvin! in organele de 
conducere colectivă, să militeze pen
tru afirmarea punctului de vedere

al oamenilor muncii in aceste orga
nisme.

Modalitățile no! de desfășurare a 
alegerilor sindicale răspund cerinței 
unanime formulate de participanții 
la dezbaterea publică a documente
lor pentru congresul U.G.S.R., anu
me că pentru a-și îndeplini funcția 
ce le revine — de cadru organizat al 
participării clasei muncitoare și 
a celorlalți oameni al muncii la con
ducerea societății noastre socialiste, 
la dezbaterea și rezolvarea tuturor 
problemelor privind dezvoltarea eco
nomică și social-culturală, la înfăp
tuirea politicii partidului — sindica
tele trebuie să înceapă prin perfec
ționarea întregii lor activități, dezvol
tarea democrației și autonomiei sin
dicale, întărirea legăturii cu masele.

Desfășurîndu-se în atmosfera de 
puternică efervescență politică, de en
tuziasm și elan creator generate de 
aplicarea programului educării comu
niste a maselor inițiat și elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adună
rile și conferințele de dări de seamă 
și alegeri sindicale se afirmă pretu
tindeni ca un prilej de mobilizare a 
tuturor membrilor mișcării sindicale 
la realizarea sarcinilor însuflețitoare 
ale planului cincinal, la înfăptuirea 
programului de dezvoltare economică 
și socială a României socialiste adop
tat de Congresul al X-lea al P.C.R.

Este firesc că, pornind de la dubla 
calitate ă oamenilor muncii de pro
ducători și de proprietari ai mijloa
celor de producție, adunările și con
ferințele sindicale pun pe primul 
plan al preocupărilor problemele 
complexe ale economiei, ale realiză
rii în condiții optime a sarcinilor 
cincinalului. Avînd loc aproape de 
sfîrșitul anului, adunările și confe
rințele de dări de seamă prilejuiesc 
o analiză exigentă a aportului sindi
catelor la îndeplinirea și depășirea 
planului de stat pe 1971, la crearea 
condițiilor necesare unui demaraj bun 
al producției încă din primele zile, 
din primele săptămîni ale anului 1972 
Merită relevat faptul că dezbaterile 
purtate la nivelul grupelor sindicale, 
comitetelor de secții și comitetelor 
sindicatelor de la întreprinderea

„Textila“-Galați, Exploatarea minieră 
Voievozi-Bihor, Fabrica de confecții 
Vaslui, Institutul de cercetări tehno
logice pentru construcții de mașini 
din Capitală, Șantierul nava! Galați, 
au avut în centrul lor problemele le
gate de ridicarea productivității mun
cii prin folosirea cit mai eficientă a 
capacităților de producție, forței de 
muncă și a fondului de timp ; temei
nica organizare a muncii și produc
ției, Întărirea ordinii și disciplinei.

Extstă — in unele cazuri — o înțe
legere greșită a răspunderii pe care 
primăria, primarii le au pentru re
zolvarea problemelor legate de dez
voltarea economică a comunei, a va
lorificării mai bune a resurselor lo
cale și, în primul rînd, a potențialului 
ei agricol. Uneori lucrurile se judecă 
cam așa : cooperativa agricolă de 
producție are conducerea sa, există 
foruri agricole superioare de specia
litate... Ce oare ar mai putea face în 
aceste condiții primăria ? Evident, 
departe de activitatea economică, 
oricum, ea nu poate să stea. Atunci? 
S-a acreditat ideea că „în general“ 
trebuie să ajute, „să se intereseze", 
„să impulsioneze"! Dar acestea nu sînt 
decît formule generale, care de fapt 
ascund lipsa de intervenție a prima
rilor în sectorul economic, lipsa unei 
activități concrete în sensul dezvol
tării potențialului economic al satu
lui. Or, în realitate, lucrurile trebuie, 
normal, să stea cu totul altfel Pri
marul, primăria trebuie să răspundă 
nemijlocit de modul in care este lu
crat pămîntul, cum sînt întreținute 
pășunile, animalele, cum sint gospo-

al Luxemburgului, Gaston Thorn, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră. Ministrul de externe lu
xemburghez a fost însoțit de Paul 
Hslminger; șeful Diviziei N.A.T.O,- 
U.E.O.

La întrevedere a participat Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și Alexandru 
ambasadorul României 
burg.

în cadrul convorbirii
loc cu acest prilej a fost relevată

evoluția favorabilă a relațiilor din
tre Republica Socialistă România 
și Marele Ducat al Luxemburgului, 
dorința de a extinde aceste relații 
pe, planuri multiple în interesul, 
celor două state, al bunei convie
țuiri între popoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației inter
naționale, ale securității pe conti
nentul european.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.încă patru județe — MUREȘ, CLUJ, BOTO

ȘANI și MEHEDINȚI — au raportat îndeplini
rea sarcinilor de producție care 
cursul acestui an.

în telegrama trimisă, 
cu acest prilej, ~ 
mitetului ~ 
Partidului 
Român, 
Nicolae Ceaușescu, oa
menii muncii din ju
dețul Mureș se anga
jează ca, pînă la sfîrși
tul anului, să realizeze 
peste plan o producție 
industrială în valoare 
de 340 milioane lei,

„Recunoscători pentru 
tot ce anii socialismu
lui au clădit în peisajul 
acestui minunat colț de 
țară, pentru viitorul și 
mai luminos prefigurat 
de actualul plan cinci
nal, se scrie în înche
ierea telegramei, co
muniștii, toți oamenii 
muncii din județul Mu
reș — români, ma
ghiari, germani — în
frățiți în muncă și 
idealuri, asigură și cu 
acest prilej conducerea 
partidului, pe dum
neavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de atașa
mentul lor profund față 
de politica internă și

externă 
nistă a 
hotărirea lor fermă 
a-și pune întreaga 
energie creatoare 
slujba înfloririi patriei 
comune — România so
cialistă".

în telegrama trimisă 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, oa
menii muncii din jude
țul Cluj scriu .intre al
tele că, pe baza rezulta
telor obținute, sînt ho- 
tărîți să realizeze pină 
la sfîrșitul anului o pro
ducție marfă suplimen
tară în valoare de a- 
proape 400 milioane 
lei.

întreprinderile din 
județul Botoșani vor 
obține, de asemenea, 
pînă la sfîrșitul anului 
o producție suplimen- ■ 
tară față de plan în 
valoare de circa 90 mi
lioane lei, adică de 3 
ori mai mult decît fu
sese prevăzut în anga
jamentul asumat.

Intr-o altă tele-

gramă adresată Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul 
județean Mehedinți al 
P.C.R. raportează înde
plinirea înainte de ter
men a sarcinilor econo
mice trasate prin pla
nul de stat al anului 
1971 de către toate uni
tățile din județ.

Ca rezultat al or
ganizării superioare a 
procesului de producție, 
al valorificării rezer
velor interne, sar
cinile de plan pe a- 
nul 1971 au fost înde
plinite cu două săptă
mîni mai devreme, ur- 
mind ca pînă la finele 
anului să se realizeze 
în plus 110 milioane lei 
la producția globală in
dustrială și 80 milioane 
lei la producția marfă.

Constructorii hidro
centralei de la Por
țile de Fier încheie 
acest an sub semnul 
datoriei împlinite, reu
șind să pună în paralel 
la sistemul energetic 
național agregatele hi
droenergetice înainte de 
termenele prevăzute in 
planul de stat.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, vi
neri. pe A V. Sidorenko, ministrul 
geologiei din U.R.S.S., care face o 
vizită în țara noastră. A participat 
Bujor Almășan, ministru) minelor, 
petrolului și geologiei. A fost de

față V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au fost abordate posibilitățile 
de lărgire a cooperării și colaboră
rii in domeniul geologiei dintre cele 
două țări.

dărite Investițiile cu caracter econo
mic. Spunem direct pentru că este 
firesc să fie așa, pentru că în toate 
aceste domenii economice există 
legi și reglementări clare, iar pri
marul, ca reprezentant al obștei, al

Astăzi, 
despre experiența 

vrîncenilor

pu terii de stat, trebuie să urmărească, 
să supravegheze traducerea în viață 
a acestor legi.

în cele ce urmează vom încerca 
să descifrăm cum se concretizează a- 
cest mod rațional de a gîndi și a ac
ționa, referindu-ne, de această dată, 
doar la cîteva fapte concrete.

Din numeroasele convorbiri pa

care le-am avut cu primari, cu coo
peratori din 
Vrancea s-a 
convingerea că prosperitatea satului 
este indisolubil legată de buna gos
podărire a pămîntului. în Suraia, de 
pildă, in 1969 au fost inundate 1 600 
hectare de teren arabil. Și în anii 
trecuți excesul de umiditate diminua 
simțitor producțiile de cereale. „Nu 
mai puteam sta nepăsători" — ne 
spune Ion Hangara, primarul comu
nei. Ne-am consultat cu specialiștii, 
cu oamenii mai în vîrstă și am ho- 
tărît să începem o acțiune vastă de 
apărare a pămîntului împotriva aces
tor calamități".

Din cele spuse tn continuare 
primar am înțeles că acțiunea 
menită 
ploare 
mună 
proape

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, vineri la amiază, pe ministrul 
afacerilor externe al Marelui Du
cat al Luxemburgului, Gaston 
Thom, care face o vizită oficială 
în țara noastră.

La întrevedere au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Alexandru Lăzărea
nu, ambasadorul României în Lu
xemburg. Au luat parte Pieter 
Veecken Putman-Cramer, ambasa
dorul Olandei la București, care 
reprezintă interesele Luxemburgu
lui în România, Roger Hastert, di
rectorul protocolului și al servi-

ciului juridic, Paul Helminger, șe
ful Diviziei N.A.T.O.—U.E.O.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind evoluția relațiilor 
dintre România și Luxemburg, a- 
nalizîndu-se posibilitățile de dez
voltare continuă a acestora în vii
tor. Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale de 
interes comun, îndeosebi cele pri
vind securitatea europeană.

După întrevedere, carei s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Consiliului de Miniș
tri i-a reținut pe oaspeți la dejun.

(Ăgerpres)

ALBA IULIA. — (Corespon
dentul „Scînteii", Șt. Dinică). 
Uzina de produse sodice din 
Ocna Mureș cunoaște în actua
lul cincinal o puternică dezvol
tare. Aici a intrat în funcțiune 
o nouă capacitate de producție 
de 50 000 tone carbonat de so
diu brut După cum ne-a infor
mat ing. Aurel Lazăr. directo-

ral uzinei din Ocna Mureș, pen
tru ca noua capacitate să intre 
în producție la termenul fixat 
s-au realizat în unitate, cu forțe 
proprii, utilaje și instalații în 
valoare di aproape 800 000 lei, 
obținîndu-se totodată impor
tante economii la fondul' de in
vestiții.
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PRIVIND APĂRAREA SECRETULUI DE STAT IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Făurirea societății socialiste multi

lateral dezvoltate în patria noastră, 
amploarea cercetării științifice, ca și 
participarea mai largă a României 
socialiste la schimbul de valori pe 
pian mondial impun măsuri mai fer
me pentru apărarea secretului de 
stat.

Păstrarea secretului de stat, cerin
ță de seamă a apărării orînduirii 
noastre socialiste, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale 
a României, constituie totodată o con
diție a progresului pe toate planurilA 
vieții economice și sociale ale patriei 
noastre.

Conștient de răspunderea pe care o 
poartă pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, fiecare 
cetățean al Republicii Socialiste 
Romania are obligația să păstreze cu 
strictețe secretul de stat și să-și spo
rească vigilența și combativitatea 
împotriva tuturor celor care, pe o cale 
sau alta, încearcă să afle, să divulge 
sau să transmită date cu caracter 
secret de stat.

Transmiterea secretelor de stat unei 
puteri sau organizații străine ori a- 
genților acestora constituie, act de 
trădare și se pedepsește potrivit legii 
penale ca fiind o acțiune deosebit de 

.gravă îndreptată împotriva securită
ții statului.

Miniștrii și ceilalți conducători ai 
organizațiilor de stat sau obștești răs
pund de asigurarea secretului de 
stat, precum și de securitatea obiec
tivelor și sectoarelor pe care le con
duc. Ei trebuie să acorde o atenție 
deosebită dezvoltării la toți salariațil 
sau membrii organizațiilor socialiste 
ce lucrează cu date sau documente 
secrete a răspunderii personale pen
tru apărarea acestora, educindu-i în 
spiritul vigilenței revoluționare și al 
combativității față de orice abatere 
de la prevederile legii.

Consiliul Securității Statului răs
punde față de conducerea partidului 
și statului pentru aplicarea întocmai 
a prevederilor prezentei legi.

In scopul îmbunătățirii reglemen
tărilor legale cu privire la apărarea 
secretului de stat, în raport cu cerin
țele actuale ale dezvoltării societății 
în patria noastră,

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale

Art. 1. — Apărarea secretului de 
•tat este o îndatorire patriotică, o 
obligație de onoare a tuturor cetățe
nilor Republicii Socialiste România 
— muncitori, țărani, intelectuali și 
alte categorii de oameni ai muncii — 
prin care aceștia își aduc contribuția 
la apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului român, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale 
a statului nostru.

Art. 2. — Constituie secrete de 
stat, potrivit prevederilor Codului pe
nal, informațiile, datele și documen
tele care prezintă în mod vădit acest 
caracter, precum și cele declarate sau 
calificate astfel prin hotărire a Con
siliului de Miniștri.

Transmiterea sau divulgarea in
formațiilor, datelor și documentelor 
ce constituie secrete de stat, pierde
rea. deținerea în afara îndatoririlor 
de serviciu, distrugerea,;.alterarea ori 
sustragerea documentelor cu un ase
menea caracter, neglijența care a 
avut drept urmare una din aceste 
fapte sau care a dat posibilitatea 
altei persoane să intre în posesia unor 
informații, date sau documente de 
natură să pună în pericol interesele 
economice, tehnico-științifice, milita
re sau politice ale statului, precum 
și orice alte încălcări ale normelor 
privind apărarea secretului de stat 
constituie fapte deosebit de grave și 
sint pedepsite de legea penală.

Conducătorii și salariații organiza
țiilor socialiste, precum și orice alte 
persoane care iau cunoștință despre 
săvîrșirea unei fapte privind pierde
rea, alterarea, distrugerea ori sustra
gerea documentelor ce constituie se
crete de stat sau despre transmiterea 
ori divulgarea unor informații sau 
date avînd un astfel de caracter au 
obligația să sesizeze de îndată șefii 
ierarhici, precum și organele Consi
liului Securității Statului.

Art. 3. — In funcție de importanța 
lor, informațiile, datele și documen
tele ce constituie secrete de stat se 
clasifică astfel : strict secrete de im
portanță deosebită, strict secrete și 
secrete.

Informațiile, datele și documentele 
care se încadrează in una din cate
goriile prevăzute la alineatul prece
dent se stabilesc prin hotărire a Con
siliului de Miniștri.

Art. 4. — Informațiile, datele sau 
documentele care, potrivit prezentei 
legi, nu constituie secrete de stat, 
dar nu sint destinate publicității, sint 
secrete de serviciu și nu pot fi di
vulgate.

Art. 5. — Publicarea sau difuzarea 
prin presă, radio, televiziune sau 
prin orice alte mijloace a datelor 
referitoare la planurile de producție, 
investiții, forțe de muncă și mijloace 
de producție, precum și a datelor 
referitoare la capacitățile de produc
ție în funcțiune sau perspectivă, al
tele decît cele cuprinse in statisticile 
oficiale, se face, de regulă, în pro
cente, iar atunci cînd este necesar, și 
îp cifre absolute cu aprobarea scrisă 
a conducătorilor organelor centrale 
sau a președinților comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene, respectiv al municipiului Bucu
rești, inclusiv pentru organizațiile so
cialiste subordonate acestora.

Se interzice scoaterea, difuzarea sau 
publicarea în străinătate a lucrărilor 
sau scrierilor de orice fel care ar 
putea prejudicia interesele statului 
român.

CAPITOLUL II 
Obligații cu privire 

la apărarea secretului de stat 
SECȚIUNEA I

Obligațiile organizațiilor socialista 
și ale conducătorilor acestora

Art. 6. — Răspunderea pentru lua
rea măsurilor de apărare a secretu
lui de stat o au miniștrii și conducă
torii celorlalte organe centrale, pre
ședinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, conducătorii 
organizațiilor economice, întreprinde
rilor și instituțiilor, precum și șefii 
misiunilor diplomatice și oficiilor 
consulare ale Republicii Socialiste 
România.

Conducătorii organizațiilor socia
liste vor asigura un control perma
nent asupra păstrării și manipu
lării documentelor ce constituie se
crete de stat, pentru prevenirea și 
descoperirea oricăror pierderi, alte
rări. distrugeri, sustrageri ori trans
miteri sau divulgări ale acestora.

Semestrial, organele de conducere 
prevăzute la alineatul 1 vor analiza 
modul cum se asigură păstrarea se
cretului de stat, atît la organul cen
tral, cît și în întreprinderile, orga

nizațiile economice și instituțiile 
subordonate și vor lua măsuri pen
tru aplicarea riguroasă a prevederi
lor prezentei legi.

Art. 7. — Conducătorii organizații
lor socialiste sînt obligați să țină e- 
vidența persoanelor care au primit 
aprobare să lucreze cu informații, 
date sau documente secrete de stat 
ori în sectoare unde se execută 
lucrări cu un asemenea caracter. E- 
vidența lor se va ține și după des
facerea contractului de muncă, timp 
de 3 ani.

Art. 8. — Conducătorii organiza
țiilor socialiste sînt obligați să men
ționeze, după caz, în adresa de so
licitare a vizei sau pe cererea sala
riatului care urmează să plece în 
străinătate în interes de serviciu ori 
personal, dacă acesta lucrează sau a 
lucrat cu informații, date și docu
mente secrete de stat, dacă lucrează 
la invenții sau inovații cu caracter 
deosebit, exprimîndu-și totodată pă
rerea asupra garanțiilor moral-poli- 
tice pe care le prezintă.

Persoana care a lucrat cu docu
mente strict secrete de importanță 
deosebită nu poate pleca definitiv 
din țară decît după cel puțin 3 ani 
de la data cînd a încetat să mai 
lucreze cu astfel de documente.

SECȚIUNEA A ll-A 
Obligațiile Consiliului 

Securității Statului

Art. 9, — în vederea apărării se
cretului de stat, Consiliul Securității 
Statului are următoarele obligații :

a) controlează periodic la ministere, 
celelalte organe centrale sau alte or
ganizații socialiste, modul de aplicare 
a dispozițiilor legale privind apăra
rea secretului de stat, stabilind mă
suri obligatorii pentru înlăturarea 
deficiențelor constatate ;

b) stabilește împreună cu conducă
torii organizațiilor socialiste obiec
tivele și locurile în care sînt inter
zise fotografierea, filmarea sau exe
cutarea de lucrări de arte plastice ;

c) sprijină organizațiile socialiste 
în vederea organizării activității pri
vind evidența, păstrarea și manipu
larea documentelor secrete de stat 
și asigură instruirea necesară pentru 
aplicarea unitară a prevederilor pre
zentei legi.

Președintele Consiliului Securității 
Statului va informa periodic Con
siliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
asupra modului de aplicare a dispo
zițiilor legale privind apărarea secre
tului de stat.

SECȚIUNEA A III-A 
Obligațiile persoanelor fizice

Art. 10. — Persoana căreia îi sînt 
încredințate date sau documente ce 
constituie secrete de stat este direct 
răspunzătoare pentru asigurarea secu
rității acestora.

Art. 11. — Este interzis ca salaria
tul care are acces la informații, date 
sau documente ce constituie secrete 
de stat, precum și persoana care, 
prih natura serviciului sau profesiei, 
află asemenea date, să divulge sub 
orice formă conținutul acestora, atît 
față de cetățenii români, cît și față 
de cei străini. Interdicția este obli- 
gatorirf'și după1 încetarea 1 raporturi
lor de' muncă în cadrul cărora per
soana respectivă a luat cunoștință 
despre informații, date sau docu
mente ce constituie secrete de stat.

Art. 12. — Persoana care nu lu
crează cu informații, date și docu
mente ce constituie secrete de stat, 
dar care află de conținutul acestora 
sau intră în posesia lor, este obligată 
să anunțe ori. după caz, să le predea 
de îndată organelor Consiliului Secu
rității Statului.

Art. 13. — Salariatul care deține 
informații, date ori documente ce 
constituie secrete de stat sau des
fășoară activitate în locuri unde se 
execută lucrări cu un asemenea ca
racter nu poate stabili relații de 
serviciu cu organizațiile interna
ționale, reprezentanțele și organiza
țiile străine, fără aprobarea prea
labilă a conducătorului organizației 
socialiste din care face parte.

Stabilirea relațiilor în interes de 
serviciu cu străinii care nu au do
miciliu în Republica Socialistă Ro
mânia. de către persoana prevăzută 
la alineatul precedent se poate face 
numai cu apiobarea prealabilă a con
ducătorului organizației socialiste din 
care aceasta face parte. în cazul în 
care cererea de aprobare prealabilă 
nu a fost posibilă, salariatul va in
forma în termen de 24 ore pe condu
cătorul organizației socialiste despre 
relațiile stabilite.

Se interzice ca salariatul care de
ține informații, date ori documente 
ce constituie secrete de stat să stabi
lească relații personale cu străinii 
care nu au domiciliu în Republica 
Socialistă România, dacă acestea a- 
fectează interesele statului român.

Art. 14. — Se interzice cetățenilor 
români de a avea orice fel de le
gătură cu posturile de radio sau te
leviziune ori cu organe de presă 
din străinătate care prin acțiunile 
lor. desfășoară o activitate de defăi
mare sau contrară intereselor statu
lui român.

Art. 15. — Acordarea de interviuri 
organelor de presă, agențiilor de 
știri ori posturilor de radio sau tele
viziune străine de către cetă+enii 
români, în țară sau pe timpul cit se 
află în străinătate in interes de 
serviciu sau personal, pentru pro
bleme ce privesc interese politice, 
social-economice, de apărare și teh
nico-științifice ale statului român, se 
va face numai cu aprobarea condu
cătorului organului central în sub- 
ordinea căruia se află organizația 
din care face parte cel în cauză sau, 
după caz. a președintelui comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean ori al municipiului Bucu
rești.

SECȚIUNEA A IV-A
Sarcini cu privire la activitatea 

de educare a cetățenilor în spiritul 
apărării secretului de stat

Art. 16. — Conducătorii organizații
lor socialiste vor lua toate măsurile 
ce se impun pentru educarea salaria- 
ților în spiritul păstrării secretului de 
stat, al vigilenței, cinstei și demni
tății în relațiile cu străinii.

Radioul, televiziunea, presa centra
lă și locală, revistele și publicațiile 
periodice vor acorda o atentie deo
sebită dezvoltării la toți cetățenii a 
simțului răspunderii pentru păstra
rea cu strictețe a secretului de stat, 
precum și pentru sporirea vigilenței 
și combativității împotriva tuturor 
celor care prin pălăvrăgeală, lăudă
roșenie sau negliiență aduc prejudi
cii securității statului român.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, împreună cu uniunile de 
c>-eatie vor stimula realizarea și pu
blicarea unor lucrări menite să con
tribuie la educarea cetățenilor pentru 
apărarea și păstrarea secretului de 
stat.

CAPITOLUL III 
Organizarea activității 

de apărare a secretului 
de stat

SECȚIUNEA I
Evidența, păstrarea, manipularea 

ți multiplicarea documentelor 
secrete de stat

Art. 17. — Ministerele și celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare, organizațiile 
economice, întreprinderile și institu
țiile vor asigura evidența, păstrarea 
și manipularea datelor și documente
lor ce constituie secrete de stat șl 

. a celor care constituie secrete de 
serviciu, separat de documentele ne
secrete.

Art. 18. — La organizațiile socia
liste cu un volum mare de infor
mații, date și documente cu caracter 
secret de stat se organizează com
partimente speciale pentru eviden
ța, păstrarea și manipularea acesto
ra,. în cadrul numărului de posturi și 
al fondurilor de salarii existente la 
data prezentei legi. Acolo unde vo
lumul de documente secrete nu jus
tifică înființarea unor asemenea com
partimente, conducătorul organiza
ției socialiste va desemna un sala
riat care, pe lîngă atribuțiile ce îi 
revin potrivit funcției sale, va în
deplini și astfel de sarcini, făcîii- 
du-se mențiune în acest sens în sta
tele de funcții.

Compartimentele speciale prevăzu
te la alineatul precedent vor fi în
ființate de conducerea organului cen
tral sau de comitetul executiv al con
siliului popular județean ori al mu
nicipiului București, cu acordul Con
siliului Securității Statului.

înființarea compartimentelor pre
văzute la alineatul 1 în cadrul Mi
nisterului Forțelor Armate și Mi
nisterului Afacerilor Interne se face 
numai cu aprobarea conducătorilor 
acestor organe centrale.

Angajarea sau numirea salariați- 
lor ce vor încadra compartimentele 
speciale, precum și desemnarea ce
lor care vor exercita și atribuții cu 
privire la evidența, păstrarea șl 
manipularea informațiilor, datelor și 
documentelor cu caracter secret de 
stat se fac cu avizul Consiliului 
Securității Statului.

Art. 19. — In afara programului 
de lucru, documentele cu caracter se
cret de stat se păstrează la compar
timentul special sau la salariatul care 
exercită și atribuții cu privire la e- 
vidența, păstrarea și manipularea in
formațiilor, datelor și documentelor 
cu caracter secret de stat.

Se interzice scoaterea din incinta 
organizației socialiste a documente
lor ce conțin secrete de stat pentru 
a fi duse la domiciliu sau în alte 
locuri neautorizate.

Șefii ori secretarii de cabinete de 
la Marea Adunare Națională, Con
siliul de Stat, Consiliul de Miniștri, 
de la miniștri, ceilalți conducători ai 
organelor centrale și adjuncții aces
tora, de la președinții comitetelor 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
precum și secretarii conducătorilor 
centralelor industriale , și marilor în
treprinderi ' sînt considerați - sala
riați care. îndeplinesc și atribuții le
gate de evidența, păstrarea., și ma
nipularea documentelor cu caracter 
secret de stat.

Art. 20. — Multiplicarea documen
telor ce constituie secrete de stat se 
face numai de către persoane care 
au aprobare să lucreze cu astfel de 
documente, păstrîndu-se o evidehță 
strictă a exemplarelor multiplicate.

Se interzice multiplicarea docu
mentelor strict secrete de importan
ță deosebită primite de la alte or
ganizații. socialiste.

SECȚIUNEA A ll-A
Accesul la informații, date 

și documente ce constituie secrete 
de stat

Art. 21. — Persoana. care se an
gajează la o organizație socialistă și 
urmează să-și desfășoare activitatea 
într-un loc de muncă unde se exe
cută lucrări cu caracter secret de 
stat, va fi încunoștiințată de speci
ficul activității și i se va cere să 
semneze un angajament cu privire 
la păstrarea cu strictețe a secretu
lui de stat. Un astfel de angajament 
va fi semnat și de salariatul care, 
la data prezentei legi, execută sau 
are acces la asemenea lucrări.

Fac excepție de la prevederile a- 
lineatului precedent cadrele perma
nente ale forțelor armate care s-au 
angajat în acest sens prin jurămîn- 
tul militar.

Salariatul care, pentru îndeplini- ■ 
rea atribuțiilor de serviciu, trebuie să 
lucreze sau să consulte date și do
cumente ce constituie secrete da 
stat, urmează să aibă o aprobare spe
cială în acest scop.

Aprobarea prevăzută la alineatul 
precedent se dă de către :

a) conducătorul organizației socia
liste pentru categoria strict secret 
de importanță deosebită și strict se
cret ;

b) locțiitorul conducătorului orga
nizației socialiste, împuternicit în a- 
cest scop, pentru categoria secret.

Aprobarea dată pentru accesul la 
o categorie superioară de documente 
permite accesul și ia o categorie in
ferioară.

Persoanelor care fac practică la 
organizațiile socialiste sau în locu
rile de muncă tinde se află informații, 
date și documente ce constituie se
crete de stat ori se execută lucrări 
cu un astfel de caracter li se aplică 
același regim ca și salariaților, în ce 
privește apărarea secretului de stat.

SECȚIUNEA A III-A
Accesul în organizațiile socialiste, 
precum și în locurile în care se află 
informații, date sau documente ce 
constituie secrete de stat ori se exe
cută lucrări cu un asemenea caracter

Art. 22. — Accesul în organizațiile 
socialiste este admis pe bază de legi
timații,  . permise sau bilete de intrare, 
după distincțiile prevăzute în prezen
ta secțiune.

Dispozițiile alineatului precedent 
nu se aplică compartimentelor orga
nizațiilor socialiste care prestează 
servicii publice.

Art. 23. — Este interzis accesul cu 
aparate de fotografiat sau filmat în 
locurile în care se află documente 
ce constituie secrete de stat ori unde 
se execută lucrări cu un asemenea 
caracter.

Art. 24. — Conducătorii organiza
țiilor socialiste vor stabili reguli cu 
privire la circulația și ordinea inte
rioară în incinta unităților, astfel in
cit accesul în locurile și sectoarele 
în care se află informații, date sau 
documente ce constituie secrete de 
stat sau unde se execută lucrări cu 
un astfel de caracter să nu fie posi
bil decît pentru persoanele care au 
primit aprobare, potrivit prevederilor 
art. 32, 34 și 35.

Art. 25. — Accesul ocazional pentru 
intervenții tehnice, reparații și alte 
asemenea activități, in locurile pre

văzute la art. 32, este permis pe baza 
unui bilet de acces nominal, eliberat 
de șeful sectorului unde se execută 
lucrarea.

Art. 26. — Pentru a distinge sala
riații care au acces în diferite locuri 
de muncă sau sectoare de producție, 
aceștia vor purta, după caz, diferen
țiate pe sectoare de muncă sau spe
cialități, insigne, ecusoane, bandero
le, bonete sau echipamentul de pro
tecție ori de lucru în culori diferite.

Pe echipamentul de protecție ori de 
lucru, salariații vor avea cusut ecu
sonul pe care este menționat numele 
și prenumele acestuia, precum și lo
cul de muncă,

Salariații care nu au dreptul la 
echipament de protecție sau de lu
cru, vor purta, pe ținuta de serviciu, 
insigne, banderole sau, în mod vizi
bil, legitimația de serviciu.

Determinarea locurilor de muncă 
sau sectoarelor de producție, modelul 
insignelor, ecusoanelor, banderolelor, 
culoarea echipamentului de protecție 
sau de lucru, repartizarea și modul 
de purtare a acestora se vor stabili 
prin regulamente de ordine interi
oară.

Art. 27. — Pătrunderea sau facili
tarea pătrunderii unui salariat în
tr-un sector pentru care nu are 
aprobare de acces, nepurtarea echi
pamentului specific sectorului de 
muncă sau, după caz, a insignei ori 
a altor semne distinctive ce au fost 
stabilite prin regulamentele de or
dine interioară sînt considerate aba
teri de la disciplina muncii, aplicîn- 
du-se, în raport cu gravitatea fapte
lor, sancțiuni potrivit legii.

Art. 28. — In cazurile în care din 
cercetările administrative rezultă că 
salariații în cauză — prin nerespecta- 
rea regulilor de acces menționate în 
prezenta secțiune — au urmărit sau 
înlesnesc săvîrșirea unor infracțiuni, 
conducerea organizației socialiste va 
informa de îndată organele Consiliu
lui Securității Statului.

Art. 29. — Salariatul care își pier
de echipamentul, legitimația, insig
na sau un alt semn distinctiv este 
obligat să anunțe de îndată pe șeful 
său ierarhic.

Cazurile de înstrăinare a echipa
mentului, a legitimației, insignei ori 
a altor semne distinctive sau de 
pierdere a acestora vor fi cercetate 
de către șefii sectoarelor în care lu
crează cei ce le-au avut în primire, 
informând de îndată șefii lor ierar
hici și organele Consiliului Securită
ții Statului.

Evidența legitimațiilor pierdute 
sau furate va fi ținută la organul ce 
le-a emis. Acesta va comunica per
sonalului însărcinat cu controlul Ia 
intrările în incinta organizațiilor so
cialiste care sînt legitimațiile pierdu
te sau furate, pentru a se preveni 
folosirea lor de către alte persoane.

A. Accesul salariaților proprii
Art. 30. — Accesul fiecărui sala

riat în incinta organizației socialiste 
în care lucrează este admis pe baza 
legitimației de serviciu, prevăzută 
cu fotografie și semnată de conducă
torul acesteia, sau de către alte per
soane anume desemnate, care fac 
parte din colectivul de oonducere a 
unității.. Accesul se face prih intrări 
anume stabilite,.. în funcțje de întin
derea, ..nevoile’. serviciului și măsuri
le de asigurare a securității pfgâpi-;.. 
zației socialiste.

Art. 31 — Legitimațiile de serviciu 
vor fi clasificate pe locuri de mun
că, prin aplicarea pe acestea a unor 
litere sau a altor semne distinctive. 
Pe ele se va menționa poarta pe 
unde are acces salariatul în incinta 
organizației socialiste. Legitimațiile 
se vizează semestrial.

Salariaților care au pierdut legiti
mațiile de serviciu li se vor elibera 
permise provizorii de acces, pînă la 
emiterea unor noi legitimații.

La încetarea angajării, legitimații
le de acces vor fi ridicate și anu
late.

Art. 32. — Este interzis accesul 
altor persoane în afara salariaților 
care au legitimații de serviciu cu 
fotografie și cu mențiunea prevăzu
tă la art. 31, în locurile în care se 
află informații, date și documente 
cu caracter secret de stat sau care, 
deși nu au un asemenea caracter, nu 
sînt destinate publicității, în stațiile 
pilot, în sectoare ale căror procese 
tehnologice reprezintă secret de fa
bricație, în cele în care încep ori se 
experimentează tehnologii de produc
ție cu elemente considerate noutăți 
tehnico-științifice, precum și în orice 
alt loc unde se execută lucrări cu 
caracter secret de stat. Accesul al
tor salariați decît al acelora care lu
crează în aceste locuri de muncă 
este admis numai cu aprobarea con
ducătorului organizației socialiste 
sau, în lipsa acestuia, a înlocuitoru
lui său.

Legitimațiile de serviciu prevăzute 
cu fotografii ale persoanelor care 
lucrează în locurile de muncă stabi
lite la alineatul precedent se poartă 
de către acestea, în timpul progra
mului de lucru, la loc vizibil. Aceeași 
obligație revine și salariaților care 
îndeplinesc sarcini privind evidența, 
păstrarea și manipularea datelor și 
documentelor cu caracter secret de 
stat.

B. Accesul salariaților altor orga
nizații socialiste în interes de ser
viciu.

Art. 33. — Accesul în incinta or
ganizațiilor socialiste al salariaților 
sau membrilor altor organizații so
cialiste, în interes de serviciu, este 
admis numai cu bilet de intrare, eli
berat pe baza buletinului de identi
tate, cu aprobarea șefului comparti
mentului competent.

Art. 34. —> Accesul salariaților șan
tierelor de construcții în incinta or
ganizațiilor socialiste în care se află 
asemenea șantiere se face cu permise 
de intrare eliberate de conducătorii 
acestor organizații socialiste sau de 
către alte persoane din conducerea 
acestora, la cererea conducătorilor 
unităților de construcții.

Permisul se eliberează cu Valabili
tate pe întreaga durată a executării 
lucrărilor și se vizează trimestrial. 
La terminarea lucrărilor, el se resti
tuie emitentului.

Art. 35. — Aprobarea accesului sa
lariaților altor organizații socialiste, 
în interes de serviciu, în locurile 
unde se află informații, date și docu
mente ce constituie secrete de stat 
sau se execută lucrări cu un astfel 
de caracter, se dă de către conducă
torul organizației socialiste căreia i 
se solicită accesul sau locțiitorul a- 
cestuia, pe baza unei delegații sem
nate. de conducătorul organizației so
cialiste din care face parte salariatul 
delegat. Pe delegație se vor mențio
na datele și documentele ce vor fi 
consultate ori locurile unde urmează 
să aibă acces.

Art. 36. — în unitățile și locurile 
de muncă de importanță deosebită; 
accesul salariaților altor organizații 
socialiste în interes de serviciu este 
permis numai pe baza aprobării 
conducătorului organului central sau 
înlocuitorului acestuia.

Art. 37. — Aprobarea prevăzută la 
art. 35 și 36 se poate acorda pentru 
a avea acces o singură dată sau pen
tru o perioadă care să nu depășească 
o lună.

Art. 38. — Salariații organizațiilor 
socialiste care, potrivit legii, au sar
cini permanente de control, vor avea 
acces în unitățile și locurile de 
muncă în care se află secrete de stat 
sau se execută lucrări cu un aseme
nea caracter pe baza legitimației sau 
delegației speciale semnată de con
ducătorul organului cu sarcini de 
control din care face parte salariatul.

Pentru accesul în unitățile și locu
rile de muncă de importanță deose
bită, legitimațiile sau delegațiile 
speciale de control vor fi semnate 
de conducătorul organului central în 
subordinea căruia se află organul de 
control și vor . fi valabile timp de 
un an.

C. Accesul altor persoane
Art. 39. — Persoanele aflate la 

practică în organizațiile socialiste, 
precum și îndrumătorii și suprave
ghetorii acestora din afara unității 
au acces numai în sectorul în care 
sînt repartizați, pe baza permisului 
de intrare eliberat cu respectarea 
prevederilor din prezentul capitol.

Art. 40. — Persoanele din afara or
ganizațiilor socialiste care vin pen
tru angajări, audiențe, cereri, recla- 
mații, sesizări și propuneri nu au 
acces în incinta organizației. Aces
tea pot avea acces numai în pavi
lioanele administrative, pe baza bi
letului de intrare,' eliberat cu apro
barea șefului compartimentului com
petent și vor fi primite, de regulă, 
în încăperi special amenajate.

Primirea în audiență la conduce
rea organizațiilor socialiste se poate 
face și în birourile de lucru ale a- 
cesteia. în asemenea cazuri, cei care 
vin în audiență vor fi însoțiți atît la 
venire, cît și la plecare.

Art. 41. — Vizitarea unor unități 
sau sectoare de producție, altele de
cît cele de importanță deosebită, se 
poate face numai cu aprobarea con
ducătorilor organizațiilor socialiste 
respective, care vor stabili în acest 
scop traseele de acces și persoanele 
care vor însoți pe vizitatori.

CAPITOLUL IV
Condiții de fotografiere, 

filmare și executare a unor 
lucrări de arte plastice

Art. 42. — Fotografierea, filmarea 
sau executarea de lucrări de arte 
plastice pe teritoriul Republicii So
cialiste România, fără autorizație 
specială eliberată de către Consiliul' 
Securității Statului, este interzisă 
dacă privește :

a) întreprinderile industriale sau 
secțiile acestora unde se execută pro
duse interesînd apărarea națională, 
ori încep sau se experimentează teh-

• nologii de producție cu elemente 
considerate noutăți tehnico-științi- 
fice, precum și stațiile pilot ;

b) armamentul militar și tehnica 
de luptă, cu excepția celor scoase la 
paradele militare ;

c) construcțiile militare de orice 
natură, poligoanele, aerodromurile și 
porturile- militare, cu excepția celor 
ce.se. vor, stabili;de Ministerul ^or- ;, 
țelor Armate și Ministerul Afacerilor 
Interne împreună cu Consiliul Secu
rității Statului.

Aceste dispoziții se aplică și în 
cazul în care obiectivele enumerate 
la alineatul precedent sînt în curs de 
construire.

Obiectivele și mijloacele prevăzute 
la literele a, b și c pot fi filmate și 
fotografiate.de către personalul mili
tar, pentru nevoile interne . ale Mi
nisterului Forțelor Armate, Ministe
rului Afacerilor Interne și Consiliu
lui Securității Statului, pe baza unei 
aprobări ; aceasta poate • fi dată de 
către ministrul forțelor armate, mi
nistrul afacerilor interne și pre
ședintele Consiliului Securității Sta
tului sau de împuterniciții lor, fie
care pentru mijloacele din dotarea 
ori obiectivele din administrarea or
ganului central respectiv.

Art. 43. — Trupele Ministerului 
Forțelor Armate, Consiliului Secu-, 
rității. Statului sau ale Ministerului.. 
Afacerilor Interne aflate pe cîmpul 
de instrucție sau de aplicații pot fi 
fotografiate sau filmate în scopuri 
educative și de pregătire militară cu 
aprobarea miniștrilor sau a adjunc- 
ților acestora, respectiv a președin
telui sau ’ vicepreședintelui Consiliu
lui Securității Statului, fără autori
zație specială.

Art. 44. — Se interzice, indiferent 
de obiectiv, fotografierea și filmarea 
din avion.

Astfel de operații se pot executa 
numai în interes de serviciu de per
soane ce posedă autorizații speciale 
eliberate de organele competente 
ale Consiliului Securității Statului..

Militarii de specialitate pot executa 
misiuni de serviciu de aerofotogra- 
metrie pe baza ordinului de serviciu 
eliberat de către organele militare.

Art. 45. — Cererea adresată Con
siliului Securității Statului pentru e- 
Fberarea unei autorizații de filmare, 
fotografiere sau de executare a lu
crărilor de arte plastice va cuprinde 
obligatoriu menționarea obiectului 
acestora, data sau perioada de timp 
în care urmează a se executa, nu
mele persoanei care o va efectua, 
precum și avizul organizației socia
liste în a cărei administrare opera
tivă se află obiectul respectiv.

Titularii autorizațiilor emise în baza 
prezentei legi sînt obligați a se pre
zenta, înainte de începerea lucrări
lor, la conducătorii organizațiilor so
cialiste unde vor executa lucrările, 
pentru a se pune de acord, cu aceștia.

Art. 46. — Fotografierea ori filma
rea sau executarea de lucrări de arte 
plastice în incinta organizațiilor so
cialiste ce nu sînt prevăzute în art. 
42 este permisă numai cu încuviin
țarea conducătorilor organizațiilor 
socialiste respective.

Art. 47. — Obiectivele, părțile din 
obiective și zonele în care accesul, 
precum și fotografierea, filmarea sau 
executarea de lucrări de arte plas
tice sînt interzise, vor fi marcate cu 
indicatoare de interdicție în acest 
sens.,

Indicatoarele svor fi instalate prin 
grija organizațiilor socialiste, respec
tiv a consiliilor populare în a căror 
administrare operativă se află obiec
tivele. sau zonele prevăzute la alinea
tul precedent.

CAPITOLUL V
Reguli privitoare Ia străini
Art. 48. — Străinii care desfășoară 

activități pe bază de contracte au ac
ces în organizațiile socialiste benefi
ciare cu aprobarea scrisă a conducă
torilor organizațiilor socialiste res
pective sau a înlocuitorilor acestora, 
numai în secțiile sau sectoarele de 
producție în care prezența lor este le
gată de îndeplinirea obFgațiilor con
tractuale, precum și în pavilioanele 
administrative.

Art. 49. — Străinii care vin în or

ganizațiile socialiste în scopul efec
tuării unor tranzacții comerciale au 
acces numai în pavilioanele adminis
trative și în expoziții. In cazuri justi
ficate, accesul acestora va putea fi 
admis și în secțiile de producție al că
ror proces tehnologic nu constituie 
secret de stat sau de fabricație, cu 
aprobarea conducătorului organului 
central căruia îi este subordonată or
ganizația socialistă.

Art. 50. — Accesul străinilor în or
ganizațiile socialiste, în scopul docu
mentării tehnico-științifice, este ad
mis numai cu aprobarea scrisă a 
conducerii organului central în a că
rui subordine se află organizația res
pectivă și este limitat la comparti
mentele strict necesare documentării 
pentru care au primit aprobare și 
unde nu se găsesc date și documente 
ce constituie secret de stat.

Art. 51. — în unitățile și locurile 
de muncă de importanță deosebită, 
accesul străinilor este admis numai 
cu aprobarea, după caz, a președin
telui Consiliului de Stat sau a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri.

Lista unităților și locurilor de mun
că prevăzute la alineatul precedent 
va fi întocmită de președintele Con
siliului Securității Statului și va fi 
supusă spre aprobare președintelui 
Consiliului de Stat.

Art. 52. — Străinii prevăzuți la art. 
48—51, pe timpul cît se află în se
diul organizației socialiste, vor purta 
semne distinctive, diferite de cele fo
losite de salariații proprii, puse la dis
poziție de această organizație.

Pe timpul vizitei, străinii vor fi în
soțiți de persoane anume desemnate 
de conducerea organizației socialiste.

Art. 53. — Este interzis accesul ce
tățenilor străini și persoanelor fără 
cetățenie la informații, date și docu
mente ce constituie secrete de stat.

Art. 54. — Dispozițiile art. 53 nu se 
aplică străinilor care vin în țară 
pentru a coopera la executarea unor 
lucrări sau pentru schimb de expe
riență, în baza convențiilor, proto
coalelor, contractelor și a altor ase
menea înțelegeri încheiate de către 
statul român sau organizațiile socia
liste române în ce privește informa
țiile, datele și documentele în legă
tură cu obiectul cooperării ori al 
schimbului de experiență. în acest 
caz, aprobarea de acces va fi dată de 
către conducătorul organului central 
tutelar, cu avizul Consiliului Securi
tății Statului.

Art. 55. — Străinii, inclusiv mem
brii misiunilor diplomatice acreditate 
în Republica Socialistă România, pot 
fotografia, filma sau executa lucrări 
de arte plastice pe teritoriul Repu
blicii Socialiste România avînd ca 
subiecte edificii, monumente și obiec
tive de interes cultural și artistic, 
precum și valori din orașe și peisaje 
dacă acestea nu privesc obiectivele 
arătate la art. 42 și 43 sau obiective 
situate în zonele în care străinii nu 
au acces.

Străinii pot executa lucrări de fo
tografiere, filmare sau de arte plas
tice privind obiectivele indicate la 
art. 42, precum și acelea situate în 
zonele în care nu au acces numai 
dacă posedă autorizații speciale eli
berate de către Consiliul Securității 
Statului.

De asemenea, străinii pot executa ’ 
lucrări de fotografiere, filmare sau de 
arte'plastice în’timpul deplasării cu 
avionul numai dacă posedă autoriza
ții speciale eliberate de către Con
siliul Securității Statului.

CAPITOLUL VI 
Transportul datelor 

și documentelor 
secrete de stat

Ărt. 56, — Consiliul Securității Sta
tului organizează și răspunde, potri
vit dispozițiilor legale, de colectarea, 
transportul și distribuirea corespon
denței cu caracter secret de stat.

Art. 57. — Documentele care cons
tituie secrete de stat, precum și cele 
care nu sînt destinate publicității, nu 
pot fi transportate în străinătate de 
către delegațiile sau salariații organi
zațiilor socialiste decît cu aprobarea 
ministrului sau conducătorului orga
nului central, respectîndu-se și nor
mele legale stabilite cu privire la 
transportul și păstrarea corespon
denței diplomatice.

Documentele strict secrete de im
portanță deosebită nu pot fi transpor
tate în străinătate de către delegațiile 
sau salariații organizațiilor socialiste 
fără aprobarea președintelui Consi
liului de Miniștri.

Aprobările prevăzute la alineatele 
precedente se vor da numai pentru 
acele documente care sînt strict ne
cesare și numai dacă în exterior 
există condiții pentru păstrarea se
cretului lor.

Art. 58. — Documentele ce consti
tuie secrete de stat care se transportă 
în străinătate vor fi predate șefului 
delegației sau salariatului ce pleacă 
în străinătate numai prin comparti
mentul special pentru evidența, păs
trarea și manipularea documentelor 
secrete, pe bază de proces-verbal.

La înapoierea din străinătate, do
cumentele respective vor fi restituite 
compartimentului special tot pe bază 
de proces-verbal.

CAPITOLUL Vil 
Sancțiuni

Art. 59. — Nerespectarea dispozi
țiilor legale privind apărarea secre
tului de stat constituie o faptă deo
sebit de gravă și se pedepsește po
trivit legii penale, dacă sînt întrunite 
elementele vreunei infracțiuni.

Faptele de încălcare a normelor 
privind apărarea secretului de stat 
care nu întrunesc elementele infrac
țiunii atrag, după caz, răspunderea 
administrativă ori disciplinară, ma
terială sau civilă.

Art. 60. — Constituie contravenții 
la normele privind apărarea secre
tului de stat următoarele fapte, dacă 
nu au fost săvirșite în astfel de con
diții îneît, potrivit legii penale, sînt 
considerate infracțiuni :

a) nerespectarea dispozițiilor pre
văzute la art. 12, 23, 24, 29 alin. 1 și 
art. 35, de către cei cărora, potrivit 
legii, le revin astfel de obligații ;

b) nerespectarea dispozițiilor pre
văzute la art. 30, 31, 33, 34 și 39—41, 
de către cei cărora, potrivit legii, le 
revin astfel de obligații :

c) nerespectarea dispozițiilor pre
văzute la art. 7, 18 alin. 4, ari. 19 
alin. 1 și 2, art. 20, 21, 25, 32, 48—53, 
57 și 58, de către cei cărora, potrivit 
legii, le revin astfel de obligații ;

d) nerespectarea dispozițiilor pre
văzute la art. 42—46, 55 alin. 2 și 3, 
de către cei cărora, potrivit legii, le 
revin astfel de obligații ;

e) nerespectarea dispozițiilor art. 2 
alin. 3, art. 4, 5, 11, 13, 14. 15, 36, și 38 
și neglijența care a dat posibilitatea 
unei persoane neautorizate să cu
noască sau să posede date și docu
mente secrete de stat, precum și di
vulgarea secretului de stat atunci 
cînd nu constituie o infracțiune ori 
divulgarea de informații sau date 
care, deși nu constituie secrete de 
stat, nu sînt destinate publicității ;

f) nerespectarea normelor cu privi

re la evidența, întocmirea, multipli
carea, manipularea și păstrarea da
telor și documentelor cu caracter se
cret de stat.

Contravențiile prevăzute la literele 
a, b și f se sancționează cu amendă 
de la 200 la 400 lei, cele prevăzute 
la literele c și d cu amendă de la 
400 la 1 000 lei, iar cele prevăzute la 
litera e cu amendă de la 1 000 la 
5 000 lei.

Art. 61. — Contravențiile prevăzute 
Ia art. 60 se constată de ofițeri de 
securitate, iar cele de la art. 60 litera 
b și de ofițerii și subofițerii de mi
liție.

Contravențiile prevăzute la art. 60 
litera d se constată și de ofițerii a- 
nume împuterniciți de Ministerul 
Forțelor Armate sau Ministerul Afa
cerilor Interne.

Contravențiile prevăzute la art. 60 
literele a. b, c, d și f, săvirșite de 
angajații organizațiilor socialiste la 
locul de muncă sau de alte persoane 
în incinta organizațiilor socialiste se 
constată și de către conducătorul 
compartimentului din care face parte 
contravenientul sau al celui unde s-a 
produs contravenția.

Art. 62. — împotriva procesului- 
verbal de constatare a contravenții
lor se poate face plîngere în termen 
de 15 zile de la data comunicării ; 
aceasta se rezolvă după cum ur
mează :

a) în cazul contravențiilor prevă
zute la art. 60 litera e, constatate de 
ofițerii de securitate — de către pre
ședintele, primul vicepreședinte sau 
vicepreședinții Consiliului Securității 
Statului ;

b) în cazul contravențiilor prevă
zute la art. 60 literele a, b, c, d și f, 
constatate de ofițeri sau subofițeri 
— de către comandantul unității din 
care face parte ofițerul sau subofi
țerul constatator ;

c) în cazul contravențiilor consta
tate de conducătorul compartimentu
lui din care face parte contravenien
tul — de către conducătorul organi
zației socialiste respective.

Ârt. 63. — Dispozițiile art 60—62 se 
completează cu prevederile Legii nr. 
32/1968 privind stabilirea și sancțio
narea contravențiilor, in măsura în 
care prezenta lege nu dispune altfel.

CAPITOLUL VIII 
Dispoziții iinale

Art. 64. — în unele organizații so
cialiste de importanță deosebită se 
vor organiza servicii, secții sau bi
rouri subordonate conducătorilor a- 
cestora,' care vor avea următoarele 
atribuții :

a) controlează aplicarea și respec
tarea de către toți salariații a norme-, 
lor privind apărarea secretului de 
stat ;

b) asigură paza și securitatea in
vențiilor și inovațiilor din obiective ;

c) îndrumă și controlează activi
tatea tuturor salariaților in proble
mele de relații și protocol ;

d) organizează accesul și circulația 
în interiorul obiectivelor și asigură 
respectarea regulilor de ordine inte
rioară ;

e) elaborează planurile de pază și 
securitate a obiectivelor și controlea
ză modul de aplicare a lor ;

f) , organizează și controlează paza 
contra incendiilor. •

înființarea serviciilor, secțiilor sau 
birourilor prevăzute in prezentul ar
ticol se aprobă de către organul cen
tral respectiv, cu acordul Consiliului 
Securității Statului și al Ministeru
lui Afacerilor Interne, în limita nu
mărului de posturi și a fondurilor de 
salarii existente la data prezentei 
legi.

Art. 65. — Organizațiile obștești de 
.orice • fel sînt obligate să aplice nor
mele .prevăzute în prezenta lege cu 
privire la apărarea secretului de stat.

Art. 66. — Organizarea, inventarie
rea, expertizarea și predarea docu
mentelor secrete de stat la fondul 
arhivistie se fac în conformitate cu 
normele privind evidența, păstrarea 
și folosirea Fondului arhivistie na
țional al Republicii Socialiste Româ
nia.

Arț. 67. — Nomenclatura funcțiilor, 
condițiile de studii și vechime, pre
cum și salariile tarifare ale perso
nalului însărcinat cu evidenta, păs
trarea și manipularea datelor și do
cumentelor ce constituie secrete de 
stat, precum și ale personalului din 
serviciile, secțiile sau birourile pre
văzute la ari. 64 se stabilesc de către 
Ministerul Muncii, prin asimilare cu 
salariile tarifare în vigoare ale 
funcțiilor corespunzătoare din com
partimentele de personpl și admi
nistrativ, la, care se adaugă un spor 
de importanță , de 5—25%, calculat 
la salariul tarifar de încadrare. Acest 
spor se include în salariul tarifar.

Procentul de calcul al sporului pe 
funcții și compartimente de activi
tate se' stabilește diferențiat, în ra
port cu importanța și condițiile spe
cifice fiecărei unități, pe baza pro
punerilor ministerelor, celorlalte or
gane centrale și ale comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
cu acordul Consiliului Securității 
Statului și cu avizul Ministerului 
Muncii.

Art. 68. — In cadrul Ministerului 
Forțelor Armate, Ministerului Aface
rilor Interne și Consiliului Securității 
Statului aprobările prevăzute la 
art. 21, 34 și 41 se dau de către co
mandanții (șefii) de unități, respectiv 
de locțiitorii acestora.

Al t. 69. — Consiliul de Miniștri va 
emite norme cu privire la evidența, 
întocmirea, multiplicarea, manipu
larea și păstrarea datelor și docu
mentelor cu caracter secret de stat 
și a celor care constituie secrete de 
serviciu, în înțelesul prezentei legi.

Art. 70. — Prezenta lege intră in 
vigoare în termen de 60 zile de la 
publicare.

Art. 71 — Decretul nr. 430/1969 pri
vind apărarea secretului de stat, de
venit Legea nr 29/1969, Decretul 
nr. 332/1958 privind reglementarea 
condițiilor de executare a unor lu
crări de fotografiere, filmare și de 
arte plastice pe teritoriul Republicii 
Socialiste România. Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 2293/1969 pen
tru stabilirea și sancționarea contra
vențiilor la normele privind executa
rea unor lucrări de fotografiere, 
filmare și de arte plastice pe terito
riul Republicii Socialiste România, 
prevederile art. 15—23 din Instruc
țiunile privind organizarea și funcțio
narea pazei civile la instituții, între
prinderi, organizații economice de 
stat și cooperatiste, modul de acces 
în aceste unități, precum și condi
țiile de angajare a paznicilor civili și 
a personalului care controlează ac
cesul în instituții, întreprinderi, or
ganizații economice de stat și coope
ratiste. aprobate prin Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 1270/1958 și 
prevederile art. 1 lit. C din Hotărî
rea Consiliului de Miniștri nr. 2286/ 
1969 pentru stabilirea și sancționarea 
contravențiilor la normele privind 
paza civilă la organizațiile socialiste, 
paza obștească în comune și paza de 
cîr. p, precum și orice alte dispoziții 
contrare, se abrogă.

fotografiate.de
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și in muncă pentru efectuarea
unor lucrări de interes obștesc

Pentru continua dezvoltare a lo
calităților rurale și urbane, în pla
nurile de dezvoltare a economiei na
ționale se alocă fonduri însemnate 
care asigură schimbarea radicală a 
înfățișării tuturor unităților adml- 
nistrativ-teritoriale, progresul și pro
pășirea fiecărei localități.

Creșterea aportului maselor la so
luționarea multiplelor probleme pe 
care le ridică modernizarea, buna 
gospodărire și înfrumusețare a co
munelor și orașelor constituie însă 
o condiție esențială de care depinde 
în mare măsură înfăptuirea acestor 
planuri pentru satisfacerea necesită
ților de viață civilizată ale populației. 
Pătrunse de un înalt patriotism, ma
sele populare în adunări hotărăsc în 
mod liber consimțit să participe cu 
contribuție bănească și în muncă la 
ridicarea nivelului edilitar-gospodă- 
resc, înfrumusețarea și înnobilarea 
peisajului nostru rural și urban, la 
îmbogățirea vieții culturale a oame
nilor muncii din comunele, orașele 
și municipiile patriei noastre.

Venind în intîmpinarea propuneri
lor făcute de organele locale ale pu
terii și ale administrației de stat, 
precum și de masele largi de oa
meni ai muncii, de a se asigura în 
mai mare măsură extinderea și in
tensificarea inițiativei cetățenești în 
activitatea de conducere a treburilor 
obștești, prin participarea nemijlocită 
a acestora la ridicarea de noi edifi
cii social-culturale și a altor lucrări 
de interes obștesc cu caracter local,

Adunarea hotărăște, prin vot des
chis, cu majoritatea voturilor dele- 
gaților împuterniciți de locuitorii 
circumscripțiilor electorale, lucrările 
propuse a se executa prin contribu
ția în bani și în muncă, stabilind 
suma ce revine pe fiecare familie, 
numărul de zile ce urmează a fi 
efectuat de fiecare locuitor și cu 
fiecare mijloc de transport proprie
tatea acestora, precum și termenele 
de încasare a sumelor și executare 
a lucrărilor din contribuția băneas
că și in muncă.

Hotărîrea adunării delegaților este 
obligatorie pentru toți locuitorii co
munei, orașului, municipiului sau 
sectorului municipiului București.

Art. 6. — Comitetul executiv 
consiliului popular județean și ----- .1..: r.------- în ,

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Locuitorii comunelor, 
orașelor, municipiilor și sectoarelor 
municipiului București pot hotărî să 
contribuie cu bani și prin muncă la 
efectuarea lucrărilor de interes ob
ștesc. prevăzute în prezenta lege.

Ari. 2. — Contribuția 
poate fi hotărîtă pentru efectuarea 
următoarelor lucrări 
obștesc cu caracter local : construcții, 
amenajări sau reparații, după caz, 
de școli, internate școlare, cămine de 
copii, ateliere-școală, cămine cultu
rale, case de cultură, cluburi, creșe, 
grădinițe de copii, dispensare, case 
de nașteri, băi populare, străzi, dru- 
nuri, poduri, acoperiri cu îmbrăcă- 
minți asfaltice ușoare a drumurilor 
locale, îndiguiri, fîntîni, alimentări 
cu apă, canalizări, spații verzi, baze 
sportive, turistice și de agrement, 
precum și alte lucrări cu caracter 
urbanistic, edilitar-gospodăresc și so
cial-cultural de asemenea natură, ca. 
și pentru procurarea de inventar 
necesar funcționării unităților social- 
culturale de interes local.

De asemenea, oontribuția bănească 
poate, fi hotărîtă și pentru efectua
rea unor lucrări de artă monumen
tală-, statui, busturi, plăci memoriale 
și alte lucrări de asemenea natură, : 
precum și pentru restaurarea și pu
nerea în valoare a monumentelor 
Istorice.

Lucrările cu caracter urbanistic și 
edilitar-gospodăresc, altele decît cele 
prevăzute în mod expres în alinea
tul 1, precum și cele prevăzute în 
alineatul 2, care urmează să se pro
pună spre analizare și pronunțare 
adunărilor locuitorilor din comune, 
orașe, municipii sau ale sectoarelor 
municipiului București, se supun, în 
prealabil, spre aprobare comitetelor 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
care au obligația ca în termen de 
30 de zile de la primirea propunerii

bănească
de interes

30 de zile de lă primirea 
să se pronunțe asupra ei.

Art, 3. — Contribuția 
poate fi hotărîtă pentru executarea 
unor lucrări de interes local constînd 
în construirea, modernizarea, repa
rarea și întreținerea drumurilor pu
blice, a lucrărilor de artă, accesorii 
sau anexe ale acestora, precum și 
executarea lucrărilor de regularizări 
de albii și consolidări de maluri, în 
scopul apărării comunelor, orașelor 
sau municipiilor împotriva efectelor 
dăunătoare ale apelor. •

Contribuția bănească, și în muncă 
se hotărăște o dată pe an.

Art. 4. — Propunerea de a se efec
tua anumite lucrări prin contribuția 
bănească și în muncă poate fi făcută 
de către deputați, comisiile 
nente ale consiliilor populare 
către organizațiile socialiste, 
către un grup de locuitori.

Comitetul executiv al consiliului 
popular al comunei, orașului, muni
cipiului sau al sectorului municipiului 
București, după caz, este obligat să 
analizeze propunerea în cel mult 30 
de zile de la depunere. Dacă con
stată că lucrarea este de interes 
obștesc și că sînt condiții pentru 
efectuarea ei, decide convocarea lo
cuitorilor pe circumscripțiile electo
rale. Convocarea cuprinde data și lo
cul adunării și se aduce la cunoș
tința locuitorilor din circumscripția 
electorală prin afișare la sediul con
siliului popular, precum și prin orice 
alt mijloc de publicitate.

Adunarea locuitorilor pe circum
scripția electorală lucrează valabil 
în prezența a cel puțin două treimi 
din numărul locuitorilor care au îm
plinit vîrsta de 18 ani și hotărăște 
prin vot deschis cu majoritatea vo
turilor locuitorilor din circumscrip
ția electorală. Iri cadrul unei circum
scripții electorale se pot organiza 
una sau mai multe adunări.

Adunarea locuitorilor din fiecare 
circumscripție electorală analizează 
propunerile făcute de comitetul exe
cutiv al consiliului popular cu pri
vire la : lucrările ce urmează a fi 
făcute, precum și cuantumul contri
buției bănești și numărul de zile de 
muncă necesare efectuării lucrărilor, 
se pronunță cu privire la propune
rile făcute și împuternicește 3—5 de
legați pentru a participa la aduna
rea delegaților pe comună, oraș, mu
nicipiu sau sector al municipiului 
București, pentru a dezbate și lua 
hotărîri în condițiile prevăzute de 
prezenta lege cu privire la lucrările 
propuse a fi executate, precum și la 
sumele și numărul zilelor de muncă 
necesare efectuării acestor lucrări.

Art. 5. — Adunarea delegaților lu
crează valabil în prezența a cel pu
țin două treimi din numărul dele
gaților împuterniciți de locuitorii 
circumscripțiilor electorale.

în muncă

perma- 
sau de 
ori de

al
.al 

municipiului București, în cazul 
cînd constată că hotărîrea nu a fost 
luată cu respectarea legii, este obli
gat ca în termen de 20 zile de la 
ținerea adunării să dea îndrumări 
scrise comitetului executiv al con
siliului popular respectiv, cu privire 
la măsurile ce trebuie luate pentru 
respectarea prevederilor legale.

Locuitorul1 nemulțumit de felul 
cum adunarea delegaților i-a stabilit 
contribuția în bani și contribuția în 
muncă poate face sesizare la comi
tetul executiv al consiliului popular 
comunal, orășenesc, municipal sau 
al sectorului municipiului București, 
în termen de 10 zile de la primirea 
comunicării.

Comitetul executiv este obligat să 
soluționeze sesizarea în termen de 
10 zile și să comunice rezultatul ce
lui în cauză, decizia sa fiind defini
tivă.

Art. 7. — Prin contribuția băneas
că se efectuează lucrări care se pot 
executa în mare parte din resurse 
locale și care pot fi date în func
țiune în termen de cel mult 3 ani.

Pentru sprijinirea construcțiilor 
prevăzute în alineatul precedent, 
care nu pot fi executate numai din 
resurse locale, în planul de stat se 
vor prevedea în mod distinct, pe 
fiecare județ, materialele respective. 
Materialele vor fi plătite la prețu
rile cu ridicata, plus cota organiza
ției de aprovizionare.

Data începerii lucrărilor poate fl 
stabilită, după caz, de către comite
tul executiv al consiliului popular al 
comunei, orașului, municipiului sau 
al sectorului municipiului București, 
după ce s-au strîns bani și mate
riale în proporție de cel puțin 50 la 
sută, cu excepția construcțiilor de 
școli, internate școlare, creșe, grădi
nițe de copii, cămine culturale și de 
unități sanitare, la care proporția va 
fi de cel puțin 30 la sută din costul 
total al lucrărilor.

Art. 8. — Contribuția bănească se 
stabilește pe familii și. ea. nu poate 
fi. mai mare de 300 lei, . ... .

Sumele reprezentînd oontribuția 
bănească se stabilesc de adunarea 
delegaților în raport cu costul lu
crării ce urmează a fi efectuată, 
ținîndu-se seama de veniturile ce le 
realizează fiecare familie..

Dacă după stabilirea contribuției 
veniturile unor familii se diminuea
ză datorită pierderii capacității de 
muncă a unor persoane sau altor 
cauze obiective, acestea pot cere a- 
dunării delegaților reevaluarea con
tribuției în bani și în muncă. Adu
narea delegaților este, obligată să 
soluționeze sesizarea și să comunice 
rezultatul celui în cauză, decizia sa 
fiind definitivă.

Sumele încasate din contribuția 
bănească nu se includ în bugetul 
local și pot fi folosite numai pentru 
efectuarea lucrărilor aprobate de 
adunarea delegaților. Aceste sume se 
păstrează la unitățile Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia sau ale Casei de Economii și 
Consemnațiuni.

Art. 9. — In cazul în care comu
nele, orașele, precum și satele ce 
aparțin de orașe sau municipii nu 
dispun din contribuția bănească de 
mijloace suficiente pentru construi
rea de școli, cămine culturale, case 
de cultură și unități sanitare, se
poate acorda de la bugetul de stat 
sprijin bănesc nerambursabil, în
limita fondurilor prevăzute anual 
In planul de stat, pînă la valoarea 
integrală a materialelor de 
strucții, fără a se depăși 40 la 
din costul total al lucrărilor.

Acordarea sprijinului bănesc 
face la propunerea comitetelor 
cutive ale consiliilor populare jude
țene sau al municipiului București 
cu avizul, după caz, al Ministerului 
Invățămîntului, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste sau al Mi
nisterului Sănătății.

Art. 10. — Delegații locuitorilor 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București 
pot hotărî în adunări,? în condițiile 
prezentei legi, dacă. unitățile admi
nistrativ-teritoriale sînt învecinate, 
să contribuie prin bani sau muncă, 
după caz, la efectuarea unor lucrări 
de interes comun ca : licee, inter
nate, unități sanitare, drumuri, po
duri și îndiguiri. Executarea unor 
asemenea lucrări se face cu apro
barea comitetului executiv al consi
liului popular județean sau al mu
nicipiului București, . care este și 
coordonatorul acestor lucrări.

Art. 11. — Pentru construirea de 
școli, internate școlare, grădinițe de 
copii, cămine culturale, case de cul
tură și cluburi, dispensare și case 
de nașteri din contribuția bănească, 
Banca de Investiții poate acorda 
credite rambursabile pe termen lung 
în limita plafoanelor anuale, apro
bate prin planul de stat.

Aceste credite se acordă dacă sînt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
art. 7 alin. 3.

Creditele bancare se rambursează 
din contribuția bănească a populației 
în termen de 1—5 ani de la data 
terminării lucrărilor respective. La 
creditul bancar acordat se percepe o 
dobîndă de 4 la sută pe an. In ca
zul cînd ratele nu se depun la timp, 
suma de plată se consideră restan
ță și pe tot timpul cît este în a- 
ceastă situație se calculează o do
bîndă de 6 la sută pe an.

Art. 12. — In cazul în care după 
executarea lucrărilor stabilite au 
rămas sume necheltuite sau mate
riale neconsumate, sau din diferite 
motive lucrările programate nu se 
pot executa, adunarea delegaților 
poate hotărî ca aceste sume să fie 
folosite pentru alte lucrări de na
tura celor prevăzute la art. 2.

Art. 13. — Contribuția în muncă 
se efectuează:

con- 
sută

se 
exe-

a) cu brațele, de bărbați și de 
mei de la vîrsta de 18 ani pînă 
vîrsta de 55, respectiv 50 ani ;

b) cu mijloace de transport 
tracțiune animală sau mecanică, 
excepția autoturismelor 
locuitorilor, indiferent de vîrsta a- 
cestora.

Art. 14. — Adunarea delegaților 
poate hotărî pentru fiecare locuitor 
efectuarea unui număr de maximum 
6 zile contribuție în muncă pe an. 
Numărul de zile reprezentînd con
tribuția în muncă se stabilește în 
raport cu vîrsta și volumul lucră
rilor care urmează a fi efectuate.

De asemenea, adunarea delegaților 
poate hotărî ca persoanele fizice, 
proprietare ale mijloacelor de trans
port, să efectueze un număr de ma
ximum 6 zile anual contribuție în 
muncă cu fiecare mijloc de transport, 
stabilind totodată volumul anual al 
lucrărilor care urmează a fi execu
tate cu aceste mijloace.

Art. 15. — întreprinderile agricole 
de stat, întreprinderile pentru meca
nizarea agriculturii și celelalte orga
nizații economice de stat care își au 
sediul sau își desfășoară activitatea 
în mod permanent sau temporar în 
comune, orașe, municipii și sectoa
rele municipiului București, contri
buie cu bani la lucrările ce se efec
tuează prin contribuția în muncă.

Contribuția în bani se stabilește 
pe fiecare mijloc de transport cu 
tracțiune animală sau mecanică, au- 
tocamionete, autocamioane, tractoare 
rutiere cu remorcile și semiremorcile 
aferente, deținute cu orice titlu de 
organizațiile de stat prevăzute în ali
neatul precedent.

Valoarea anuală a acestei contri
buții se stabilește pentru fiecare or
ganizație economică de stat de către 
comitetul executiv ai consiliului 
popular județean sau al municipiului 
București și va fi echivalentă cu 
suma aferentă folosirii timp de 4 
zile a unui mijloc de transport de 
același fel, pentru unitățile care își 
au sediul sau își desfășoară activita
tea în mod permanent în localitatea 
respectivă și de minimum 2 zile pen
tru cele care desfășoară o activitate ‘ 
temporară de cel puțin 90 de zile pe 
an, în acea localitate. Valoarea con
tribuției se calculează conform tari
felor prevăzute la art. 22.

Art. 16. — Unitățile prevăzute la 
art. 15, alin. 1, pot închiria comitete
lor executive ale consiliilor populare, 
la tarifele de transport în vigoare, 
mijloace de transport pentru efec
tuarea lucrărilor de interes obștesc 
prevăzute de dispozițiile prezentei 
legi, dacă transportul nu poate fi a- 
sigurat cu mijloacele de transport 
auto aparținînd parcului de deservire 
generală al Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

Art. 17. — Cooperativele agricole 
de producție, celelalte-L-organizații . 
cdoperătiste. precum și orice orga
nizații obștești, care își au sediul 
sau își desfășoară activitatea în co
mune, orașe, municipii sau în sec
toarele municlpiuluJ București sînt 
obligate să efectueze, cu mijloace de 
transport, contribuția in muncă la 
lucrările de interes obștesc, stabilite 
de adunările delegaților, în aplica
rea art. 3.

Contribuția în muncă se efectuează 
cu toate mijloacele de transport cu 
tracțiune animală sau mecanică (au- 
tocamionete, autocamioane, tractoare 
rutiere cu remorcile și semiremorcile 
aferente) pe care organizațiile le de
țin cu orice titlu.

Numărul zilelor de contribuție în 
muncă este pe fiecare mijloc de 
transport de maximum 6 zile anual 
și se stabilește împreună cu volu
mul lucrărilor, pentru fiecare orga
nizație socialistă, după caz, de comi
tetul executiv al consiliului popular 
comunal, orășenesc, municipal sau al 
sectorului municipiului București. 
Programarea mijloacelor de transport 
pentru executarea contribuției în 
muncă la lucrările de interes obștesc 
se face de comitetele executive ale 
consiliilor populare, de acord cu con
ducerea organizațiilor respective.

Art. 18. — Persoanele fizice pro
prietare ale mijloacelor de transport 
și organizațiile prevăzute la art. 17 
deținătoare de mijloace de transport 
asigură pe timpul efectuării contri
buției în muncă lubrifianții, com
bustibilul. hrana animalelor, precum 
și conducătorii mijloacelor de trans
port

Art. 19. — Comitetul executiv al 
consiliului popular poate propune 
adunării delegaților scutirea totală 
sau parțială de plata contribuției bă
nești a unor familii și de efectuarea 
contribuției în muncă cu brațele a 
unor persoane, în cazuri bine justi
ficate.

Art. 20. — O dată cu aprobarea lu
crărilor din contribuție, adunarea 
delegaților alege cite un comițet de 
cetățeni pentru fiecare lucrare ce ur
mează a fi executată. Comitetele de 
cetățeni au sarcina de a sprijini co
mitetul executiv în încasarea sume
lor și mobilizarea cetățenilor la efec
tuarea lucrărilor. Ele lucrează sub 
îndrumarea comitetului executiv al 
consiliului popular și prezintă împre
ună, în mod periodic, informări în 
fața adunării delegaților, asupra în
casării suinelor, mersului lucrărilor 
și la receptionarea acestora.

Art. 21. — Contribuția în muncă se 
efectuează pe bază de norme de lu
cru, diferențiate, pe categorii de lu
crări și mijloace de transport, stabi
lite de Comitetul de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală, 
Ministerul Finanțelor, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
și Ministerul Muncii.

Art. 22. — Contravaloarea muncii 
neefectuate de locuitori, cooperati
vele agricole de producție, celelalte 
organizații cooperatiste, precum și de 
orice organizații obștești se calcu
lează, după cum urmează :

a) pentru o zi de muncă cu bra
țele, 25 lei ;

b) pentru o zi de muncă cu atela
jele cu un trăgător, 50 Iei, iar cu 2 
trăgători, 100 lei ;

c) pentru o zi de muncă 
rul de transport sau. orice 
transport cu tracțiune 
avînd o capacitate de pînă 
300 lei, iar pentru o zi muncă cu 
autotractorul sau cu orice mijloc de 
transport cu tracțiune mecanică, 
avînd o capacitate de peste 4 tone, 
500 lei.

Art. 23. — Tn baza hotărîrii adu
nării delegaților prin care s-a stabi
lit contribuția, sumele neplătite în

te
ta
cu 
cu 

aparținînd

cu tracto- 
mijloc de 
mecanică, 
la 4 tone,

termenele fixate, precum și contra
valoarea muncii neefectuate se înca
sează potrivit normelor de urmărire 
a veniturilor statului.

Contravaloarea muncii neefectuate 
de către organizațiile cooperatiste și 
celelalte organizații obștești cu mij
loacele de transport se execută din 
contul acestora.

Sumele încasate drept contravaloare 
a muncii neefectuate, precum și con
tribuția în bani a organizațiilor de 
stat prevăzute la art. 15, se consti
tuie ca mijloace speciale extrabuge
tare la dispoziția comitetelor execu-

tive ale consiliilor populare respec
tive și se folosesc numai la execu
tarea lucrărilor ce se efectuează prin 
contribuția în muncă.

Art. 24. — Pentru lucrările care 
necesită contribuția bănească sau în 
muncă a locuitorilor pe 2—3 ani, 
adunarea delegaților poate hotărî 
contribuția totală ce urmează să fie 
plătită de fiecare familie, suma a- 
nuală și termenele de plată a aces
teia, respectiv numărul de zile ce 
urmează să fie efectuate' de fiecare 
locuitor cu brațele și cu mijloacele 
de transport proprietatea acestora.

Art. 25. — în cazul în care, în lo
calitățile unde s-a hotărît construirea 
din contribuție bănească a unor o- 
biective social-culturale de natura 
celor prevăzute la art. 2, există spre 
vînzare clădiri proprietatea persoa
nelor fizice, a unităților cooperatiste 
sau obștești, care cu mici amenajări 
pot satisface scopul urmărit, adunarea 
delegaților poate aproba cu acordul 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean sau al municipiului 
București, cumpărarea unor aseme
nea imobile dacă valoarea acestora 
este mai mică decît a unor construc
ții noi.

Art. 26. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, orășe
nești, municipale și ale sectoarelor 
municipiului București răspund de

gestionarea iudicioasă a sumelor în
casate și a materialelor 
precum și de calitatea 
cutate din contribuția 
muncă a locuitorilor.

Pentru obiectivele 
mare de lucrări care 
regie proprie, adunarea _ , 
poate împuternici unul sau mai mulți 
cetățeni care să supravegheze perma
nent executarea lucrărilor.

Art 27. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București sprijină comite
tele executive ale consiliilor populate 
ierarhic inferioare în organizarea a- 
dunărilor locuitorilor pe circumscrip
ții electorale și a adunărilor delega
ților în cursul trimestrului IV al fie
cărui an pentru anul următor. De a- 
semenea, asigură îndrumarea și spri
jinirea permanentă a comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare din 
unitățile administrativ-teritoriale in 
care s-a aprobat efectuarea de lucrări 
prin contribuția bănească și în muncă, 
astfel încît să se asigure folosirea cu 
eficiență maximă a resurselor locale, 
a fondurilor materiale și bănești, exe
cutarea la timp și de bună calitate a 
lucrărilor.

Elaborarea proiectelor pentru lucră
rile ce se execută din contribuția bă
nească a locuitorilor, ori adaptarea 
proiectelor tip pentru lucrări de ase-

procurate, 
lucrărilor exe- 
bănească și în

cu
se

un volum 
execută în 
delegaților

menea natură, se asigură de comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului Bucu
rești, prin contribuția în muncă a spe
cialiștilor din institutele de proiectări 
subordonate sau din alte unități din 
cuprinsul județului sau al municipiu
lui București.

Art. 28 — în aplicarea prezentei 
legi, prin familie se înțelege soțul, so
ția, copiii necăsătoriți, părinții soțu
lui sau ai soției și alte persoane, dacă 
gospodăresc împreună ; prin comune 
se înțeleg și comunele suburbane, iar 
prin circumscripții electorale se înțe
leg circumscripțiile electorale , comu
nale, orășenești, municipale și ale 
sectoarelor municipiului București.

Art. 29. — Prevederile prezentei 
legi se aplică începînd cu stabilirea 
contribuției pentru anul 1972.

Pe data de 1 ianuarie 1972 se abrogă 
Decretul nr. 922/1965 privind contri
buția voluntară a locuitorilor pentru 
efectuarea de lucrări de interes ob
ștesc. Decretul nr. 978/1968 pentru a- 
plicarea unor prevederi ale Decretu
lui nr. 922/1965 privind contribuția 
voluntară a locuitorilor pentru efec
tuarea de lucrări de interes obștesc și 
la lucrările de regularizări de albii 
și consolidări de maluri, cu caracter 
local, în scopul apărării localităților 
rurale împotriva efectelor dăunătoare 
ale apelor, precum și orice alte dis
poziții contrare prezentei legi.

Legea
Republica Socialistă România — stat 

suveran, independent și unitar — 
asigură și garantează tuturor cetă
țenilor săi exercitarea deplină a 
drepturilor și libertăților, partici
parea lor conștientă și activă la în
treaga viață economică, socială, po
litică și culturală a țării. Stabilirea 
drepturilor și îndatoririlor cetățe
nilor români, a modului de dobîndire 
și de pierdere a cetățeniei constituie 
un atribut exclusiv al statului socia
list român.

Cetățenii României socialiste, legați 
trup și suflet de glia străbună, de 
tradițiile și idealurile poporului nos
tru,. uniți prin interese și aspirații 
comune, ca fii ai aceleiași patrii, sînt 
membri egali ai societății, statul 
ocrotindu-i deopotrivă, fără nici o în
grădire sau deosebire pe temeiul na
ționalității, rasei, sexului sau reli
giei, ori a modului de dobîndire a 
cetățeniei înaltul titlu de cetățean 
român impune devotament și fideli
tate nezdruncinată față de patria so
cialistă, slujirea cu abnegație a in
tereselor poporului, a cauzei socia
lismului, îndatorirea de a-și pune în
treaga energie și capacitate de mun
că în folosul societății, precum și în
deplinirea cu simț patriotic a tuturor 
obligațiilor înscrise în Constituție și 
legile țării.

Toți cetățenii români au aceleași 
drepturi și îndatoriri și sînt deopo
trivă răspunzători pentru dezvoltarea 
economică și socială a României, pen
tru apărarea cuceririlor revoluționa
re ale clasei muncitoare, ale întregu
lui popor, a suveranității și indepen
denței naționale.

Deținători ai puterii, stăpîni ai tu
turor bogățiilor țării, cetățenii români 
participă la conducerea treburilor de 
stat și obștești, își exprimă liber 
opinia asupra problemelor fundamen
tale ale politicii interne, și; externe, 
au dreptul de a alege 41. a fi. aleși 
în organele; • supreme și . locale 'ale' 
puterii de stat.

Cetățenilor români li se garantea
ză în mod real dreptul la muncă și 
odihnă, Ia învățătură și obținerea u- 
nei pregătiri profesionale, culturale și 
științifice, libertatea, demnitatea și 
afirmarea multilaterală a personali
tății umane.

Afirmarea energiei creatoare, a ca
pacității și talentului fiecărui cetă
țean este /trîns legată de munca și 
aspirațiile clasei muncitoare, ale în
tregului popor, de progresul material 
și spiritual al societății românești, de 
înflorirea continuă a României so
cialiste.

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

privind cetățenia română
Art. 1. — în Republica Socialistă 

România, stat suveran, independent 
și unitar, cetățenia română reprezin
tă expresia relațiilor social-economi- 
ce, politice și juridice dintre per
soanele fizice și statul socialist ro
mân. constituind un atribut de o- 
noare, de mare responsabilitate ci
vică. Cetățenia română dovedește a- 
partenența cetățeanului la statul so
cialist român.

Cetățenii români, continuînd legă
tura statornicită din generații în ge
nerații cu pămîntul strămoșesc, tra
dițiile sacre de luptă ale poporului 
român pentru apărarea ființei sale 
naționale, pentru neatîrnare, liber
tate și progres social, participă prin 
întreaga lor activitate la dezvoltarea 
și înflorirea patriei socialiste, la a- 
părarea independenței, suveranității 
și integrității sale.

Art. 2. — Toți cetățenii patriei, 
membri ai marii familii a României 
socialiste, întemeiată pe unitatea mo- 
ral-politică a întregului popor, sînt 
cetățeni români, egali în drepturi și 
îndatoriri, fără nici o îngrădire sau 
deosebire pe temeiul naționalității, 
rasei, sexului sau religiei, ori al mo
dului de dobîndire a cetățeniei.

Cetățenii români se bucură de 
drepturi politice, economice și socia
le, precum și de celelalte drepturi și 
libertăți consacrate de Constituție și 
legile țării. Statul asigură libertatea 
și demnitatea cetățenilor săi, afir
marea multilaterală a personalității 
lor ; de asemenea, ocrotește pe cetă
țenii români care se află vremelnic 
în afara frontierelor țării sau domi
ciliază în străinătate.

Cetățenii români au îndatorirea să 
fie devotați patriei și s-o apere, la 
nevoie, chiar cu prețul vieții, să lup
te pentru ridicarea prestigiului ei în 
lume, să-și pună întreaga ior energie 
și capacitate de muncă în slujba in
tereselor generale ale poporului, să 
contribuie la apărarea și creșterea 
avuției naționale, la întărirea și dez
voltarea orînduirii socialiste, să res
pecte normele de conviețuire socială, 
să nu divulge secretul de stat și să 
îndeplinească toate celelalte obligații 
prevăzute de Constituție și legile 
țării.

De asemenea, au îndatorirea să 
participe la acțiunile cetățenești de 
interes comun pentru înfrumuseța
rea, buna gospodărire și dezvoltare a . 
localităților în care trăiesc și își des
fășoară activitatea.

Art. 3. — Stabilirea drepturilor și 
îndatoririlor cetățenilor români, a 
modurilor de dobîndire și de pierdere 
a cetățeniei române constituie un 
atribut exclusiv al statului român.

în cazul în care un cetățean român 
este considerat de legea unui stat 
străin ca avînd cetățenia acelui stat, 
prevederile legii străine sînt fără 
efect față de dispozițiile legii române.

Art. 4. — încheierea căsătoriei între 
un cetățean român și un străin nu

A
i române

produce nici un efect asupra cetă
țeniei soților.

Schimbarea cetățeniei unuia dintre 
soți nu produce,.mici un efect asupra 
cetățeniei române a celuilalt soț.

Declararea nulității, anularea sau 
desfacerea căsătoriei nu produc nici 
un efect asupra cetățeniei soțului 
care a dobîndit cetățenia română in 
timpul căsătoriei.

CAPITOLUL II 
Dobindirea cetățeniei române

A. Prin naștere
Art. 5. — Ca expresie a legăturii 

dintre părinți și copii, a continuită
ții neîntrerupte pe pămîntul strămo
șesc a generațiilor care au luptat pen
tru împlinirea idealurilor de libertate 
socială și națională, cei născuți din 
părinți de cetățenie română pe teri
toriul Republicii Socialiste România 
sînt cetățeni români.

Art. 6. — Este, de asemenea, cetă
țean român acela care :

a) s-a născut pe teritoriul statu
lui român, chiar dacă numai unul 
dintre părinți este cetățean român ;

b) s-a născut în străinătate și am
bii părinți sau numai unul dintre 
ei are cetățenia română.

Copilul găsit pe teritoriul statului 
român este cetățean român dacă nici 
unul dintre părinți nu este cunoscut.

Prin repatriereB.
— Persoana care a pierdut 
română o redobîndește ca 
repatrierii dacă, dorind să

Art. 7. 
Cetățenia 
efect al . 
se integreze în societatea românească 
socialistă Ji cerut și a obținut auto
rizație de repatriere.

Copilul minor al repatriatului do- 
bîndește cetățenia română pe data 
redobîndirii acesteia de către părin
tele său repatriat, în afară de cazul 
în care 'domiciliază în străinătate'îm
preună cu'celălalt părinte. «8 ei

In vederea'realizării unității fami
liei celui care se repatriază, soțul ce
tățean străin sau fără cetățenie al 
persoanei care se repatriază dobîn- 
dește cetățenia română dacă, odată cu 
cererea de repatriere a soțului său, 
a declarat că renunță la cetățenia 
străină și că voiește să dobîndească 
cetățenia română.

Persoanele care dobîndesc cetățe
nia română în condițiile alineatelor 
1 și 3 sînt obligate să depună jură- 
mîntul prevăzut la art. 13. Cetățenia 
română se dobindește pe data depu
nerii jurămîntului.

acordă cetățenia română potrivit art. 
10 depune jurămîntul de credință și 
loialitate față de Republica Socialistă 
România.

Jurămîntul are următorul conținut : 
„Eu..............jur că voi fi devotat

patriei socialiste, poporului român și 
conducerii de stat a Republicii So
cialiste România. Jur că voi respecta 
cu sfințenie Constituția și legile ță
rii și că voi îndeplini cu cinste toate 
îndatoririle de cetățean, punînd în
treaga mea capacitate de muncă în 
slujba întăririi și apărării orînduirii 
sociale și de stat a Republicii Socia
liste România".

Art. 14. — Jurămîntul se depune 
în termen de 3 luni de la data pri
mirii comunicării decretului prin care 
s-a acordat cetățenia română, la se
diul consiliului popular județean sau 
al municipiului București pe raza că
ruia domiciliază cel ce depune jură
mîntul.

Solemnitatea depunerii jurămîn
tului are loc în fața unui membru al 
Consiliului de Stat, a președintelui și 
secretarului comitetului executiv al 
consiliului popular respectiv.

Obligația de a depune jurămîntul 
de credință și loialitate revine și per
soanei prevăzute la art. 11 dacă își 
va stabili domiciliul în țară ; în acest 
caz, jurămîntul va fi depus în termen 
de trei luni de la data stabilirii aces
tui domiciliu.

Pentru motive temeinice, Consiliul 
de Stat poate prelungi termenul pre
văzut în alineatele precedente, la ce
rerea persoanei interesate.

Art. 15. — Cetățenia română se 
dobindește pe data depunerii jură
mîntului ; în cazul prevăzut de art. 
11, cetățenia română se redobîndește 
pe data decretului prin care a fost 
acordată.

Art. 16. — Copilul care nu a Îm
plinit vîrsta de 18. ani, născut din 
părinți cetățeni străini sau fără ce- ; 
tățenie, dobindește..cetățenia română 
dacă domiciliază în Republica 
cialistă România împreună cu 
puțin unul dintre părinți, iar acesta 
dobindește cetățenia română.

^Copilul dobindește cetățenia româ
nă. în condițiile alineatului prece
dent, pe aceeașit dată cu părintele 
său.

E. Dovada cetățeniei

ani țicare a împlinit vîrsta de 18 
care :

a) se obligă, prin declarație 
tică, să nu săvîrșească, după 
derea cetățeniei române, fapte 
natură să aducă atingere intereselor 
statului și poporului român ;

b) nu este învinuit sau inculpat 
într-o cauză penală ori nu are de 
executat o pedeapsă penală ;

c) nu are obligații patrimoniale 
față de stat sau față de persoane ju
ridice ori fizice din țară sau, avînd 
asemenea obligații, le îndeplinește 
ori prezintă garanții corespunzătoare 
pentru îndeplinirea lor.

Cererea de aprobare a renunțării 
la cetățenia română se face indivi
dual, cu arătarea motivelor și do
vezilor ce se invocă în sprijinul ei.

Prevederile art. 20 se aplică în 
mod corespunzător și în cazul apro
bării renunțării la cetățenia română.

Art. 23. —. Pierderea cetățeniei ro
mâne prin aprobarea renunțării la 
cetățenie nu produce nici un efect 
asupra cetățeniei soțului sau copii
lor.

Cu toate acestea, în cazul cind 
ambii părinți obțin aprobarea re
nunțării la cetățenia română, iar co
pilul minor se află împreună cu ei 
în străinătate ori părăsește împreună 
cu ei țara, copilul pierde cetățenia 
română odată cu părinții sau, dacă 
aceștia au pierdut cetățenia română 
la date diferite, pe ultima dintre a- 
ceste date. Copilul minor care, pen
tru a domicilia în străinătate, pără
sește țara după ce ambii părinți au 
pierdut cetățenia română, pierde ce
tățenia română pe data plecării sale 
din țară.

Dispozițiile alineatului precedent 
se aplică în mod corespunzător și în 
cazul în care numai unul dintre pă
rinți este cunoscut sau în viață. .
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a cetățeniei române

auten- 
pier- 

de

So- 
cel

C. Prin înfiere
Art. 8. — Cetățenia română se do- 

bîndește de către copilul cetățean 
străin sau fără cetățenie, prin înfiere, 
dacă cel puțin unul dintre soții care 
înfiază este cetățean român, sau, a- 
tunci cînd înfierea se face de o sin
gură persoană, dacă aceasta este ce
tățean român, iar, în toate cazurile, 
înfiatul nu a împlinit încă vîrsta de 
18 ani.

Art. 9. — în cazul declarării nuli
tății sau anulării înfierii, copilul care 
nu a împlinit vîrsta de 18 ani este 
considerat că nu a fost niciodată ce
tățean român dacă domiciliază în 
străinătate sau dacă părăsește țara 
pentru a domicilia în străinătate.

în cazul desfacerii înfierii, copilul 
care nu a împlinit vîrsta de 18 ani 
pierde cetățenia română, pe data cînd 
înfierea a fost desfăcută, dacă acesta 
domiciliază în străinătate sau dacă 
părăsește țara pentru 
străinătate.

Art. 17. — Dovada cetățenie! ro
mâne se face prin buletinul de iden
titate.

Cetățenia copilului pînă la vîrsta 
de 14 ani se dovedește cu certificatul 
său de naștere însoțit de buletinul 
de identitate al oricăruia dintre pă
rinți sau, în cazul în care copilul 
este înscris în buletinul de identitate 
al unuia dintre părinți, numai cu 
acest buletin.

Dacă dovada cetățeniei copilului 
pînă la vîrsta de 14 ani nu se poate 
face în condițiile alineatului prece
dent, dovada se va putea face 
certificatul eliberat de organele 
evidență a populației.

Dovada cetățeniei copiilor găsiți 
face, pînă la vîrsta de 14 ani, 
certificatul de naștere.

Art. 18. — Actul valabil de trecere 
a frontierei emis de autoritățile ro
mâne face dovada. în străinătate, că 
titularul este cetățean român, afară 
de cazul în care acest act cuprinde 
o mențiune contrară.

în caz de nevoie, misiunile diplo
matice sau oficiile consulare ale Re
publicii Socialiste România elibe
rează _ dovezi de cetățenie pentru 
cetățenii români aflați în străinătate.

cu
de
se 
cu

a domicilia în

Ia
de Stat poate

cerereD. Prin acordare
Art. 10. — Consiliul 

acorda cetățenia română, la cerere, 
cetățeanului străin sau persoanei fără 
cetățenie care :

a) s-a născut și domiciliază la data 
cererii pe teritoriul României ori, deși 
nu s-a născut pe acest teritoriu, do
miciliază pe teritoriul statului român 
de cel puțin 5 ani sau de cel puțin 
3 ani în cazul în care este căsătorit 
cu un cetățean român. Pentru motive 
temeinice, aceste termene pot fi re
duse ;

b) dovedește prin comportarea și a- 
titudinea sa fidelitate față de statul 
și poporul român, că s-a integrat în 
viața economică și socială a țării, este 
gata să-și aducă contribuția la apă
rarea independenței și suveranității 
Republicii Socialiste România și este 
demn a deveni cetățean român, asu- 
mindu-și toate obligațiile ce decurg 
din această calitate ;

c) a împlinit vîrsta de 18 ani ;
d) depune o muncă utilă pentru 

societate ori, dacă este 
litate de a munci, are 
existență asigurate ;

e) renunță, printr-o declarație în 
formă autentică, Ia cetățenia străină, 
precum și — chiar dacă nu are nici 
o cetățenie — la orice angajament, 
obligație de fidelitate sau la vreun 
alt legămînt față de un stat străin ; 
totodată in declarație va arăta că a 
luat cunoștință de conținutul jură- 
mîntului. angajîndu-se să-l depună, 
potrivit legii, in cazul în care i se 
va acorda cetățenia română.

Art. 11. — Consiliul de Stat poate 
acorda cetățenia română persoanei 
care a avut această cetățenie și care 
cere redobîndirea ei. cu păstrarea do
miciliului în străinătate, dacă înde
plinește, în mod corespunzător, con
dițiile prevăzute la art. 10.

Art. 12. — Cel care solicită cetățe
nia română va arăta. în cererea adre
sată Consiliului de Stat, că întrunește 
condițiile legale pentru acordarea ce
tățeniei, anexind actele necesare 
a dovedi îndeplmirea condițiilor 
văzute la art. 10 lit. a. c, d și e.

Art. 13. — Persoana căreia

în imposibi- 
mijloace de

spre 
pre-

i W

CAPITOLUL 111
Pierderea cetățeniei române

A. Prin retragerea cetățeniei
Art. 19. — Cel care, rupîndu-se de 

țară, își încalcă îndatorirea de fideli
tate față de patrie, trădează intere
sele poporului, acționează împotriva 
unității, suveranității și independen
ței statului sau săvîrșește orice alte 
acte dușmănoase sau de natură a 
știrbi bunul renume al României .de
vine nedemn de a purta înaltul titlu 
de cetățean român.

Ca urmare. Consiliul de Stat poate 
retrage • cetățenia română aceluia 
care :

a) aflîndu-se în străinătate, se face 
vinovat de fapte ostile față de Repu
blica Socialistă România sau de na
tură a aduce știrbire bunului ei re
nume ;

b) aflîndu-se în străinătate, se în
rolează în forțele armate ale unui 
stat străin ori. fără autorizarea or
ganelor competente ale Republicii 
Socialiste România, ocupă o funcție 
publică în serviciul unui alt stat ;

c) pleacă din țară în mod clandes
tin sau fraudulos ;

d) a obținut cetățenia 
mod fraudulos ;

e) este considerat, prin 
gii străine, că a dobîndit 
străină și nu a făcut, potrivit art. 22, 
cerere de aprobare a renunțării la ce
tățenia română sau. făcind o aseme
nea cerere, ea nu i-a fost aprobată.

Art. 20. — Cetățenia 
pierde pe data decretului 
gere, în afară de cazul în 
acel decret s-a stabilit o

Art. 21. — Retragerea 
române nu produce nici un efect a- 
supra soțului sau copiilor persoanei 
căreia i s-a retras cetățenia.

română în

efectul le- 
o cetățenie

română se 
de retra- 
care prin 
altă dată, 
cetățeniei

căreia
B. Prin aprobarea renunțării 

Ia cetățenie
Art.

pentru 
de Stat poate aproba renunțarea la 
cetățenia română cetățeanului român

22. — în mod excepțional, 
motive temeinice. Consiliul

Art. 24. — Copilul minor cetățean 
român, înfiat de un cetățean străin, 
pierde cetățenia română dacă înfie- 
torul solicită aceasta în mod expres 
și dacă înfiatul este considerat, po
trivit legii străine, că a dobîndit o 
cetățenie străină.

în cazul declarării nulității sau 
anulării înfierii, copilul care nu a 
împlinit vîrsta de 18 ani este con
siderat că nu a pierdut niciodată 
cetățenia română, dacă domiciliază 
în țară sau dacă se reîntoarce pen
tru a domicilia în țară.

în cazul desfacerii înfierii, copilul 
care nu a împlinit vîrsta de 18 ani 
redobîndește cetățenia română pe 
data cînd înfierea a fost desfăcută, 
dacă domiciliază în țară sau dacă se 
reîntoarce pentru a domicilia în 
țară.

Art. 25.. — în cazul prevăzut de 
art. 6 alin. 2, copilul găsit pierde 
cetățenia română dacă, mai înainte 
de a împlini vîrsta de 18 ani, filiația 
sa a fost stabilită față de ambii pă
rinți, iar aceștia sînt de cetățe
nie străină și dacă, potrivit legii 
naționale a acestora, copilul este 
considerat ca avînd aceeași cetă
țenie cu părinții sau cel puțin cetă
țenia unuia dintre ei. în aceleași 
condiții, copilul pierde cetățenia 
română dacă filiația sa a fost sta
bilită numai față de un părinte ce
tățean străin, iar celălalt părinte a 
rămas necunoscut.

Cetățenia română se pierde. In 
condițiile alineatului precedent, pe 
data stabilirii filiației copilului.

CAPITOLUL IV 
Dispoziții finale 

și tranzitorii
Art. 26. — Sînt și rămîn cetățeni 

români toți cei care au dobîndit și 
păstrat această cetățenie potrivit le
gilor anterioare.

Art. 27. — în cazul prevăzut de 
art. 2 lit. b al Decretului nr. 33 din 
24 ianuarie 1952. dacă acordul părin
ților nu a intervenit pînă la data in
trării în vigoare a prezentei legi, 
copiii sînt cetățeni români.

Art. 28. — Lucrările pregătitoare 
privind acordarea și pierderea cetă
țeniei române se întocmesc de Mi
nisterul Afacerilor Interne.

Cererile de dobîndire a cetățeniei 
române sau de aprobare a renunțării 
la această cetățenie se depun, în 
țară, la inspectoratele miliției jude
țene sau al municipiului București, 
iar în străinătate la misiunile diplo
matice sau la oficiile consulare ale 
Republicii Socialiste România.

Comitetele executive ale 'consilii
lor populare județene și al -munici
piului București vor trimite inspec
toratelor miliției arătate în alineatul 
precedent dovezi cu privire la depu
nerea jurămîntului 
art. 13.

Eliberarea dovezilor 
potrivit art. 18 alin. 2 
condițiile stabilite de 
facerilor Externe și Ministerul Afa
cerilor Interne.

Art. 29. ■ 
vigoare la 
blicării în

Cererile 
române și 
nunțării la cetățenia română, intro
duse in temeiul Decretului nr. 33 din 
24 ianuarie 1952 si care nu au fost 
soluționate pînă la data intrării în 
vigoare a legii de față, se vor rezolva 
potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 30. — Pe data intrării în vi
goare a legii de față, se abrogă Decre
tul nr. 33 din 24 ianuarie 1952. mo
dificat prin Decretul nr. 296 din 
9 august 1954. precum și orice alte 
dispoziții contrare prevederilor pre
zentei legi.

prevăzut la

de cetățenie 
se va face în 
Ministerul A-

- Prezenta lege intră în 
30 de zile de la data pu- 
Buletinul Oficial.
de dobîndire a Cetățeniei 
cererile de aprobare a re-
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul legii viei și vinului
Vă rog să-mi permiteți ca, din în

sărcinarea Consiliului de Miniștri, să 
vă prezint spre examinare și adop
tare proiectul legii viei și vinului.

Promovind cu consecvență politica 
de dezvoltare cu precădere a indus
triei noastre socialiste, partidul și 
statul au acordat și acordă o impor
tanță deosebită agriculturii, ramură 
de bază a economiei naționale, che
mată să-și aducă o contribuție de 
seamă la dezvoltarea acesteia.

în conformitate cu prevederile le
gii pentru adoptarea planului cinci
nal, în perioada 1971—1975 producția 
globală agricolă urmează să crească 
în medie cu 36—49 la sută față de 
cincinalul anterior, ceea ce corespun
de unui ritm mediu anual de 
6,3—8,3 la sută.

In anii acestui cincinal, ca urmare 
a. grijii permanente a conducerii de 
partid și de stat, a tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu, 
personal, agricul
tura va primi din 
fondurile de in
vestiții ale sta
tului de peste 
două ori mai mult 
decit în cincina
lul trecut, cu care 
se va asigura o 
creștere substan
țială a bazei ma
teriale și o înzes
trare tehnică co
respunzătoare u- 
nei agriculturi so
cialiste moderne.

■ Ca rezultat al 
«ondițiilor mate
riale create, al 
măsurilor luate 
pentru îmbunătă
țirea conducerii și 
planificării, pen
tru perfecționarea 
organizării și re
tribuirii muncii, 
precum și a efor
tului depus de lucrătorii ogoarelor, 
agricultura a cunoscut și cunoaște o 
dezvoltare rapidă și viguroasă.

Pe baza datelor preliminate, pro
ducția globală agricolă va fi în acest 
an cu peste 14 la sută mai mare de
ci t media anuală realizată în cinci
nalul precedent și cu peste 18 la sută 
mai mare decit cea obținută în anul 
1970 și va trebui să crească în 1972 
cu incă aproape 21 la sută față de 
anul 1971.

_ Producția totală, de circa 14,5 mi
lioane tone de cereale, obținută în 
acest an, este cea mai mare din cite 
s-au realizat vreodată în România și 
reprezintă înfăptuirea unei sarcini pe 
care conducerea partidului nostru a 
incredințat-o agriculturii cu ani în 
urmă.

S-au obținut producții totale mai 
mari decit în anul trecut : la griu 
cu 41,1 la sută, la porumb boabe cu' 
20,6 la sută, la sfecla de zahăr cu 
32,3 la sută, la legume cu 38 la sută, 
la cartofi de pe,ste două ori mai mult, 
la . struguri cu 64,5 la sțftă, precum 
șl la alte produse.

Subliniind aceste realizări impor
tante, sîntem insă conștienți de fap
tul că la unele produse n-am înde
plinit sarcinile. de plan și că randa
mentele pe care le obținem nu sînt 
încă pe măsura potențialului și a 
posibilităților de care dispune agri
cultura țării noastre.

Proiectul legii viei și vinului, su
pus astăzi Marii Adunări Naționale, 
se înscrie în complexul de măsuri 
inițiat de conducerea partidului și 
statului nostru pe linia perfecționă

Raportul comisiilor permanente
în urma examinării și dezbaterii 

proiectului de lege a viei și vinu
lui, Comisia pentru agricultură și 
Silvicultură și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale au apreciat 
că reglementarea propusă prin pro- 
ieotul de lege supus dezbaterii re
prezintă o necesitate obiectivă pen
tru dezvoltarea viticulturii și a vi- 
nificației în țara noastră.

Dezbaterile din 
comisii au scos în 
evidență impor
tanța prevederilor 
privitoare la de
finitivarea fondu
lui funciar viticol, 
prin delimitarea 
teritorială a cul
turii viței de vie, 
stabilirea podgo
riilor și centrelor 
viticole, precum 
și obligația producătorilor ca în
ființarea noilor plantații de vii 
și portaltoi să se facă numai pe baza 
autorizației de plantare, elibe
rată de organele agricole județene, 
in care se vor prevedea soiurile 
de struguri corespunzătoare direc
țiilor de producție stabilite pentru 
fiecare podgorie și centru viticol.

Ținînd seama de importanța în e- 
conomia națională a acestei ramuri, 
de satisfacerea cererii de consum a 
populației, de situația pe care o 
ocupă țara noastră in rîndul celor
lalte țări viticole și pentru întări
rea prestigiului produselor viti-vi- 
nicole românești, proiectul de lege 

rii organizării producției agricole 
in toate ramurile sale.

Viticultura ocupă un loc impor
tant în agricultura românească, su
prafața de vie este în prezent de 
347 000 hectare, iar structura patri
moniului nostru viticol s-a îmbună
tățit continuu, viile altoite și indi
gene reprezentînd 87 la sută din su
prafața de vii a unităților agricole 
socialiste.

Importanța viticulturii constă în
deosebi în faptul că produsele sale 
au o mare căutare atîț pe piața in
ternă, cit și la export, aducînd im
portante venituri producătorilor. 
Strugurii de masă, cu coacere eșa
lonată pe o perioadă mai îndelungată, 
satisfac gustul și exigențele consu
matorilor, iar vinurile noastre și-au 
cîștigat un bun renume, cucerind nu
meroase medalii la concursurile in
ternaționale, în fiecare an.

Cu toate rezultatele bune care s-au 

Expunere prezentată de deputatul 
IOSIF BANC, 

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii 

și apelor

obținut pînă acum în viticultură, a- 
ceasta dispune încă de mari rezerve 
de creștere a randamentului la hec
tar, de îmbunătățire a calității stru
gurilor și a vinurilor, de creștere a 
veniturilor din viticultură.

Pentru dezvoltarea în continuare a 
viticulturii este necesară o regle
mentare cu putere de lege care să o 
ocrotească și să asigure respectarea 
strictă a direcției de producție, a 
măsurilor pentru creșterea . randa
mentului la hectar și a unei calități 
din ce în ce mai bune a produselor 
sale.

De aceea, legea de față cuprinde 
un ansamblu de prevederi care re
glementează în mod unitar cultura 
viței de vie, prelucrarea și valorifi
carea produselor sale, pornind de la 
alegerea terenului, producerea mate
rialului săditor și pînă la producerea 
vinului.

In baza prevederilor acestei legi, 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Apelor are 
obligația să organizeze ' delimitarea 
teritorială a podg'oHîlbr-’și''centrelor 
viticole, potrivit cu condițiile natu
rale existente, a zonelor de producere 
a principalelor categorii de vinuri și 
produse pe bază de must și de vin.

Pornind de la necesitatea de a. se 
respecta sortimentul de soiuri reco
mandat de știință pentru fiecare pod
gorie și de a se folosi material să
ditor corespunzător, legea cuprinde 
prevederi în legătură cu . producerea, 
circulația, asigurarea calității mate
rialului săditor destinat plantării.

Pentru folosirea rațională și cit mal 

stabilește reglementări de o deose
bită însemnătate privind condițiile 
ce trebuie să le îndeplinească soiu
rile pentru struguri de masă și 
cele folosite pentru producerea de 
vin, cerințe către care trebuie să-și 
îndrepte activitatea de cercetare A- 
cademia de științe agricole și sil
vice.

De asemenea, în contextul ace

Raport prezentat de deputatul
DUMITRU COLIU

lorași considerațiuni se remarcă în
semnătatea prevederilor cuprinse în 
lege cu privire la criteriile de ca
litate ce trebuie să le îndeplinească 
vinurile de consum curent, cele de 
calitate superioară și cele speciale, 
precum și cazurile cînd vinurile su
perioare pot căpăta denumirea de 
origine. în viitor, așa cum prevede 
proiectul de lege, obținerea de vi
nuri, precum și a altor produse pe 
bază de vin se va face numai după 
tehnologii de vinificare și conser
vare stabilite prin norme tehnice de 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor. 

intensivă a suprafețelor cultivate cu 
viță de vie, în proiectul de lege se 
prevede obligația pentru toate unită
țile și persoanele care dețin vii, de 
a respecta întocmai tehnologia cultu- 
riij acordîndu-se o atenție deosebită 
înființării plantațiilor, completării 
golurilor, lucrărilor care trebuie 
aplicate solului și plantei, combate
rii bolilor și dăunătorilor.

Proiectul de lege stabilește princi
palele tipuri de vin, pornind de la 
cele de masă, destinate marelui con
sum, pînă la vinurile de calitate su
perioară, cu denumire de origine. 
Sînt reglementate în mod unitar con
dițiile de calitate pe care trebuie să 
le îndeplinească vinurile și produsele 
pe bază de must și de vin, destinate 
consumului intern și exportului.

Pentru ca organele de conducere 
ale agriculturii să poată asigura cu 
toată, competența dezvoltarea viti
culturii în condițiile aplicării în viață 

a tuturor cuceri
rilor științei și 
tehnicii moderne, 
se prevede orga
nizarea Oficiului 
național al viei și 
vinului, ca organ 
consultativ în ca
drul Ministerului 
Agriculturii, In
dustriei Alimen
tare, Silviculturii 
și Apelor și în
ființarea Inspec
ției de stat viti- 
vinicole. care are 
ca obiect efec
tuarea controlului 
respectării preve
derilor legii în 
toate etapele pro
cesului de pro
ducție, prelucrare 
și valorificare a 
produselor viti
culturii.

Legea precizea
ză răspunderile de natură disci
plinară, contravențională, mate
rială, civilă său penală, care re
vin unităților sau persoanelor care 
se fac vinovate de încălcarea preve
derilor acesteia.

Pentru înțelegerea cît mai exactă 
a textului legii, în anexa la lege sînt 
cuprinse definițiile termenilor de 
specialitate.

îmi exprim convingerea că adop
tarea legii viei și vinului de către 
Marea Adunare Națională va consti
tui o contribuție de seamă la regle
mentarea măsurilor necesare care să 
ducă la sporirea producției de stru
guri și vin, la îmbunătățirea calită
ții produselor viti-vinicple, în con
formitate cu cerințele actuale ale 
dezvoltării agriculturii și ale întregii 
noastre economii naționale.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc? 
înalta tribună a Marii Adunări Na
ționale pentru ca, în numele condu
cerii ministerului nostru și al tuturor 
lucrătorilor de pe ogoarele-țării; să 
aduc cele’mai calde și> sincere mulțu
miri tovarășului secretar, general 
Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile 
principiale făcute și pentru indicați
ile de foarte mare valoare pe care 
le-a dat în vederea dezvoltării pe 
mai departe a agriculturii la recenta 
plenară . a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, precum 
și pentru prețuirea la justa valoare 
a eforturilor care s-au depus în acest 
an de către oamenii muncii din agri
cultură în înfăptuirea sarcinilor ce 
le-au revenit.

Reglementarea în legătură cu răs
punderea ce revine Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor privind con
trolul aplicării prevederilor legii 
viei și vinului — prin înființarea 
Inspecției de stat viti-vinicole — 
constituie o garanție pentru prote
jarea acestei ramuri importante a 
agriculturii noastre împotriva nea

junsurilor ce s-au 
manifestat pînă în 
prezent în acest 
domeniu.

Comisiile au 
făcut unele pro
puneri menite să 
contribuie la îm
bunătățirea unor 
prevederi ale pro
iectului de lege, 
care au fost în
sușite de către 

inițiator și incluse în forma proiec
tului de lege, care este supus spre 
dezbatere și adoptare Marii Adunări 
Naționale.,

întrucît proiectul de lege răspun
de cerințelor reglementării, intr-un 
cadru legislativ adecvat, a proble
melor producției viticole, iar apli
carea prevederilor sale se va re
flecta pozitiv asupra potențialului 
de producție al plantațiilor de vii, 
a calității vinurilor și a celorlalte 
produse viti-vinicole, comisiile pro
pun Marii Adunări Naționale să a- 
dopte proiectul de lege în forma 
în care este prezentat.

în cuvîntul său, deputatul |Q^|an 
SchUStOr a spus : Valorificarea 
superioară a tradițiilor de hărnicie și 
pricepere a poporului nostru se în
scrie și în proiectul legii viei și vi
nului, publicat în presă și supus 
dezbaterii publice încă din octombrie 
a.c. Menționez că alegătorii mei văd 
în această nouă măsură o dovadă in
contestabilă a grijii partidului nos
tru pentru reglementarea unei acti
vități milenare pe aceste pămînturi.

Unitatea în care lucrez, cooperati
va agricolă din Aței, situată în pod
goria Tirnavelor, dispune de condi
ții deosebit de favorabile obținerii 
strugurilor pentru vin. In decursul 
timpurilor, țăranii noștri au știut să 
pună în valoare cu pricepere aceste 
condiții. Menționez că vinurile de. 
Aței, Richiș, Dumbrăveni sau Șeica 
Mare, din soiurile Fetească albă sau 
Riesling au o aromă și un buchet 
deosebit și s-au impus ca vinuri su
perioare, apreciate de mulți consu
matori și specialiști. In prezent, uni
tatea noastră are o vie de 57 hectare, 
în care predomină soiurile amintite 
și de unde realizăm în fiecare an o 
producție între 5—8 mii kg la nec
tar.

De aceea, pe noi nu poate decît să 
ne bucure proiectul de lege a viei 
și vinului. Apreciez ca foarte bine 
venită măsura de înființare a regis
trului viticol, obligatoriu pentru toți 
deținătorii de vie. Faptul că în acest 
registru vor fi trecute suprafețele 
cultivate, pe categorii de vii, sorti
mente și soiuri, va pune ordine în 
evidența actuală a podgoriilor și va 
crea premise științifice pentru stu
diul concret al evoluției viticulturii 
și pentru dezvoltarea de viitor a a- 
cestei importante ramuri a agricul
turii.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la acea prevedere a legii care re
glementează producerea materialului 
săditor, apreciind-o ca deosebit de 
bine venită, și la prevederile referi
toare la îngrijirea plantațiilor viti
cole. Obligativitatea executării unor 
lucrări, cum sînt completarea golu
rilor încă din primii ani de la plan
tare, combaterea bolilor șl dăunăto
rilor au menirea de a ridica res
ponsabilitatea noastră în direcția 
creșterii producției de struguri și va
lorificării superioare a patrimoniului 
viticol.

Criticînd anumite practici dăună
toare în producerea vinului, vorbito
rul a arătat că Centrala viei și vi
nului, împreună cu Direcția comer
cială pentru produse alimentare au 
dat o circulară prin care se indică, 
pe întreaga țară, trecerea la cupa- 
jarea vinurilor noi cu cele vechi, 
precizînd și o altă măsură de neier
tat pentru acest sector și anume a- 
ceea că vinul astfel realizat va avea 
un termen de garanție de numai 6 
zile — mai puțin decît la o bere bună. 
Ce fel de vin poate fi acesta ? Duce 
aceasta la creșterea prestigiului pod
goriilor noastre ? a întrebat vorbito
rul, precizînd că a citat acest exem
plu pentru a ilustra necesitatea legii 
supuse dezbaterii și aprobării Marii 
Adunări Naționale.

Duind cuvjptul, deputatul OUFTli- 
tru Damian a spus: Apreciez că 
legea pe care o vom adopta răs
punde unor nevoi actuale privind re
glementarea producției și valorifica
rea înt.r.-un sector deosebit de im
portant al economiei naționale — vi
ticultura.

în continuare, vorbitorul a eviden
țiat faptul că în județul Vrancea vi
ticultura ocupă o suprafață de peste 
32 100 hectare, ceea ce înseamnă circa
10 la sută din fondul viticol națio
nal, iar producția totală de struguri, 
de 897 000 tone, realizată în anii 
1966—1971, reprezintă 16,4 la sută din 
producția totală obținută pe țară in 
aceeași perioadă. în aceeași perioadă, 
in județul nostru, producția medie a- 
nuală de struguri a fost de circa 
6 200 kg/ha.

Multe unități viticole din județul 
nostru au realizat producții de stru
guri superioare mediei pe județ. Așa, 
de pildă, întreprinderea agricolă de 
stat Odobești a Obținut anul acesta o 
producție medie la hectar de 9 652 kg 
de pe suprafața de 3854 hectare, iar 
Stațiunea experimentală viticolă O- 
dobești — 10 946 kg struguri la hec
tar, de pe suprafața de 293 hectare. 
Cu o deosebită satisfacție vă infor
mez, de asemenea, că pe cele 193 
hectare, cît are ferma pe care o con
duc, am realizat o producție medie de
11 543 kg la hectar, față de 9 700 kg 
cit era planificat.

Recoltele bune obținute au permis 
întreprinderii agricole de stat' Odo
bești să livreze la export 2 921 tone 
struguri, față de sarcina de plan de 
2 300 tone, reprezentînd aproape 18 
la sută din cantitatea de struguri li
vrați la export de județul Vrancea. 
Ca urmare a producției sporite de 
struguri realizată în acest an, între
prinderea în care lucrez își încheie 
activitatea cu un beneficiu de 
49 300 000 lei, față de 40 144 000 lei 
cît s-a planificat.

Asemenea rezultate bune au obți
nut și multe din cooperativele agri
cole de producție, cum sînt : C.A.P. 
Budești, C.A.P. Faraoane și altele, 
care au realizat în acest an o produc
ție medie de peste 9 600 kg struguri 
la hectar, ceea ce demonstrează că 
podgoriile din Vrancea au un poten
țial și resurse încă nevalorificate în 
întregime.

Rezultatele bune obținute pînă în 
prezent sînt, în primul rînd, urmarea 
măsurilor luate de partid pentru asi
gurarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, aplicarea agrotehnicii a- 
vansate și măsurilor luate de cointe
resarea materială a oamenilor muncii 
din agricultură.

Pe bună dreptate, oamenii muncii 
din județul nostru se mindresc cu 
faptul că vinurile produse în podgo
riile vrîncene sînt exportate în 18 
țări ale lumii, iar pentru calitățile 
lor superioare au obținut la diferite 
concursuri internaționale 56 medalii 
de aur și 175 medalii de argint.

Vorbitorul a propus Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor să țină seama 
ca în programul său de producere a 
materialului săditor să se asigure in 
mai mare măsură necesarul de vițe 
altoite in unitățile din județul Vran
cea.

în încheiere — a spus deputatul 
Dumitru Damian — îmi exprim con
vingerea că aplicarea prevederilor 
legii viei și vinurilor va asigura valo
rificarea la maximum a potențialului 
de producție de care dispun podgo
riile noastre, ridicînd pe o treaptă 
superioară producția viti-vinicolă.

Expunerea la proiectul de lege 
pentru organizarea producerii și folosirii

rationale a resurselor de nutrețuri
Vă rog să-mi permiteți ca, din 

însărcinarea guvernului Republicii 
Socialiste România, să prezint, în 
fața plenului Marii Adunări Națio
nale, proieotul de lege pentru or
ganizarea producerii și folosirii ra
ționale a resurselor de nutrețuri 
din țara noastră.

Elaborarea acestui proiect de lege 
reflectă, încă o daită, grija perma
nentă a conducerii partidului și sta
tului pentru aplicarea în practică a 
principiilor perfecționării continue 
a căilor, mijloa
celor și metodelor 
de dezvoltare a 
agriculturii, prin 
introducerea în 
producție a ce
lor mai noi rea
lizări ale științei 
și tehnicii, pre
cum și prin utili
zarea, cit mai 
judicioasă, a re
surselor materia
le de care dispu
nem.

Din indicația 
oonducerii de par
tid și de stat, a 
tovarășului se
cretar general, 
Nicolae Ceaușescu, 
Ministerul Agri
culturii, Indus
triei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor a efectuat 
ample studii privind orientarea 
dezyoltării, in perspectivă, a zoo
tehniei, ramura de bază a agricul
turii noastre socialiste. Pe această 
bază s-a elaborat „Programul na
țional de dezvoltare a zootehniei și 
creștere a producției animaliere în 
anii 1970—1980“.

Realizarea obiectivelor prevăzute 
în domeniul producției animaliere 
este în strînsă dependență de dez
voltarea corespunzătoare a produc
ției de furaje din țara noastră.

Reglementările propuse prin pro
iectul de lege pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a 
resurselor de nutrețuri urmăresc 
crearea, cadrului legal necesar pen
tru desfășurarea unei susținute ac-, 
tivități în: fiecare uhitate agricolă, 
în fiecare gospodărie deținătoare de 
animale, pentru a asigura produce
rea și utilizarea rațională a furaje
lor, pentru punerea în valoare a în
tregului potențial productiv al ani
malelor.

Noua legislație constituie o ce
rință obiectivă a etapei în oare ne 
găsim. Ca urmare, a devenit nece
sară elaborarea unei noi reglemen
tări a normelor și consumurilor de 
furaje, care, dată fiind importanța 
deosebită a acestei probleme pentru 
agricultură, propunem să fie stabi
lită prin lege. In acest scop, s-a ela
borat proiectul de lege, supus azi 
dezbaterii Marii Adunări Naționale, 
cu un conținut mai larg, în ce pri
vește producerea și conservarea nu
trețurilor, precum și folosirea aces
tora, în funcție de valorile lor nu
tritive și de normele de consum spe
cific, ce se pot realiza în țara noas
tră.

Potrivit reglementărilor: din pro
iectul de lege, întreaga producție de 
furaje, precum și produsele care pot 
constitui materia primă în obținerea 
de nutrețuri, reprezintă „fondul na
țional de furaje" ; toți deținătorii de 
animale, de materii prime pentru 
producerea nutrețurilor sau de su-_ 
prafețe pe care se produc furaje au 
obligația unei susținute preocupări, 
sub aspectul executării lucrărilor și 
luării tuturor măsurilor necesare, 
astfel incit să se asigure o creștere 
permanentă a producției de nutre
țuri, diversificarea acestora și utili
zarea rațională a tuturor resurselor 
de furaje existente.

Din multitudinea de reglementări, 
pe care le conține proiectul de lege, 
supus azi dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale, vă rog

Raportul comisiilor permanente
Comisia pentru agricultură și sil

vicultură și Comisia juridică ale Ma
rii Adunări Naționale, în urma exa
minării proiectului de lege pentru 
organizarea producerii și folosirii ra
ționale a resurselor de nutrețuri, a- 
preciază că reglementarea propusă 
va contribui la îmbunătățirea activi
tății de producere 
a nutrețurilor și 
la o mai judicioa
să utilizare a tu
turor resurselor 
furajere.

Comisiile, ana- 
lizind prevederi
le proiectului de 
lege, au- constatat 
că se ține seama 
în mod cores
punzător de con
dițiile naturale și 
economico-sociale 
rabile, existente în 
pentru organizarea 
flee a activității de 
tare, conservare și 
a resurselor de nutrețuri.

Reglementarea propusă reflectă 
preocuparea permanentă a conducerii 
partidului și statului pentru valori
ficarea superioară a resurselor natu
rale, reducerea cheltuielilor materia
le de producție și ridicarea producti
vității muncii — sarcini de primă im- 

deosebit de favo- 
țara noastră, 

pe baze științi- 
producere, recol- 
folosire eficientă

să-mi permiteți să mă refer, pe 
scurt, la cîteva mai principale.

Cea mai mare parte a reglemen
tărilor din proiectul de lege se re
feră la aspectele legate de organi
zarea producerii nutrețurilor. Căile 
principale prin care trebuie să se 
realizeze acest obiectiv sînt legate 
de obligativitatea executării, în 
condiții optime^a tuturor lucrărilor 
pe terenurile cultivate cu plante de 
nutreț și pe pășunile și fînețele na
turale.

Proiectul de lege reglementează,

Expunere prezentată de deputatul 
ANGELO MICULESCU, 

ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor

pe baze tehnice corespunzătoare, 
problema dezvoltării industriei de 
deshidratare, brichetare și granulare 
a nutrețurilor verzi din primăvară 
și pînă în. toamnă, a borhoturilor, 
tescovinei, resturilor de la fabricile 
de conserve și a altor resurse, ceea 
ce va asigura creșterea substanțială 
a valorilor nutritive asigurate pentru 
hrănirea animalelor.

Un obiectiv major al actului nor
mativ .prezentat este acela de a asi
gura o folosire cît mai economică a 
resurselor de concentrate cultivate, 
șroturi și tărîțe, produse pentru ob
ținerea cărora se utilizează o pante 
importantă a suprafeței arabile a 
țării, ceea ce ne obligă să luăm 
măsuri pentru o folosire cît mai ra
țională. ' 1 ■ .

1 Prevederile’' l^giî ’■ stabilesc Țiiftitele 
' economiceJ de Utilizare a concentra
telor, în furajarea porcilor și păsă
rilor, unde acestea au o pondere 
majoră în consum, prevăzînd însă 
ca, mai ales în condiții gospodărești, 
să se folosească și alte furaje, in 
special masa verde și suculentele ; 
în ce privește bovinele și ovinele, se 
prevede o limitare a consumulili cTe 
concentrate, Ia echilibrarea princi
piilor nutritive, ținind seama că, la 
aceste două specii, cerințele de în
treținere și producție pot fi acope
rite, ca resurse de bază, prin sucu
lente, fibroase și grosiere, care ur
mează să aibă ponderi maxime în 
structura rațiilor furajere.

Aceste măsuri au în vedere și 
prevederile Legii nr. 8, adoptate în 
acest an de Marea Adunare Națio
nală, pentru organizarea, adminis
trarea și folosirea pajiștilor, loturi
lor zootehnice și semincere, prin 
care șe stabilesc măsurile ce tre
buie luate în stopul ridicării .pro
ducției și folosirii raționâle apajiș
tilor naturale și cultivate, ca resursă 
principală în producția furajelor de 
volum.

Asociind la aceste măsuri progra
mul de dezvoltare a industriei de 
nutrețuri combinate; menit să asi
gure folosirea cu maximum de efi
ciență a concentratelor, este cert că 
se creează condiții pentru o folo
sire cît mai rațională a nutrețurilor 
concentrate, ' concomitent cu “■ crește
rea ponderii furajelor de volum în 
hrana animalelor.

Această orientare corespunde pe 
deplin intereselor economiei națio
nale și va asigura, in condiții de 
creștere a eficienței economice în 
utilizarea fondului furajer al țării, 

portanță pentru îndeplinirea prevede
rilor actualului plan cincinal în toate 
ramurile economiei naționale.

Dînd curs acestor cerințe obiective, 
proiectul de lege stabilește obligațiile 
ce revin deținătorilor de resurse fu
rajere, crescătorilor, de animale din 
toate sectoarele, precum și organelor 

Raport prezentat de deputatul
VASILE MARIN

centrale și locale care trebuie să-i 
sprijine efectiv în realizarea măsuri
lor de creștere și diversificare a pro
ducției de nutrețuri, în organizarea, 
pe baza unor tehnologii moderne, a 
proceselor de recoltare, conservare, 
preparare și administrare a furajelor.

O importanță deosebită se acordă 
prin proiectul de lege orientării cres
cătorilor de animale spre folosirea 
maximă posibilă a nutrețurilor de 
volum, în scopul folosirii mai judi
cioase a furajelor concentrate, dome- 

întreținerea corespunzătoare a efec
tivelor de animale și realizarea pro
ducțiilor potențiale ale acestora.

Prevederile din proiectul de lege 
se referă, în bună măsură, la spri
jinul pe care comitetele executive 
ale consiliilor populare județene, 
municipale, orășenești și comunale, 
împreună cu Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor trebuie să-1 acorde gos
podăriilor populației, deținătoare a 
peste 50 la sută din efectivele de 

bovine și ovine și 
a unui număr 
mare de porci și 
păsări, în vederea 
asigurării furaje
lor, în primul 
rînd, prin pune
rea în valoare a 
importantei re
zerve pe care o 
constituie cele 4,4 
milioane hectare 
pajiști naturale •și 
a resurselor mari 
de furaje de vo
lum cultivate.

In același scop, 
legea mai preve
de că suprafețele 
de culturi fura
jere și producțiile 
acestora, expri
mate în tone, con
stituie indicatori 

ai planului de stat. Totodată, can
titățile de îngrășăminte chimice,
mașinile și utilajele destinate su
prafețelor furajere vor fi stabilite și 
repartizate distinct de Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor pe județe, cu 
această destinație.

Revine prin prevederi în sarcini 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
ca, împreună cu Academia de Știin
țe Agricole și Silvice, să stabilească, 
diferențiat, după gradul de fertili
tate a terenului, norme de supra
față, pentru fiecare specie, și con
dițiile de producere a nutrețurilor 
de volum, standarde, recepturl, nor
mative și rații furajere, în funcție de 
rasă, tip morfo-productiv, vîrstă, 

' .stare fiziologică, sisteme de exploa- 
tare,., condiții pedoclimatice, pentru 
toate animalele, ținînd seama de ni
vele medii de furajare înscrise în 
anexă la lege, cu respectarea nor
melor de consum concentrate pro
puse.

Acestea consider că reprezintă 
principale reglementări ale proiec- 

v tului de lege pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a 
resurselor de nutrețuri.

Ele au fost elaborate de un colec
tiv larg de specialiști din acest do
meniu și confruntate cu opinii ale 
unui mare număr de oameni ai 
muncii, fermieri, conducători de u- 
nități agricole de stat și coopera
tiste, specialiști din organele agri
cole județene și centrale, oameni de 
știință, care, luînd cunoștință prin 
presă de acest proiect de lege, au 
făcut un număr mare de propuneri, 
din, care au fost reținute și incluse 
în redactarea prezentată dumnea
voastră toate cele menite să îmbu
nătățească prevederile inițiale ale 
proiectului de lege.

îmi exprim convingerea că adop
tarea de către Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialiste Ro
mânia a legii pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a re
surselor de nutrețuri va constitui 
un nou și însemnat pas înainte pe 
calea realizării sarcinilor stabilite 
prin Programul național de dezvol
tare a zootehniei și creșterii pro
ducției animaliere în anii 1970—1980 
și realizării sarcinilor prevăzute prin 
planul cincinal pe perioada 1971— 
1975.

niu în care pînă în prezent s-au vă
dit însemnate neajunsuri. Structura 
normelor de consum de furaje prevă
zute in proiectul de lege corespunde 
cerințelor fiziologice ale diferitelor 
specii și categorii de animale, valori
fică experiența pozitivă și tradiția 
crescătorilor de animale din țara 

noastră și asigură 
dezvoltarea zoo
tehniei și crește
rea producției a- 
nimaliere în con
diții de eficiență 
economică sporită. 

In cursul exa
minării de către 
comisii a proiec
tului de lege s-au 
făcut și unele 
propuneri menite 
să exprime mai 

v. __ - formă accesibilă
obligațiile și răspunderile c-elor vi
zați de această nouă reglementare. 
Propunerile făcute au fost însușite
de inițiator și cuprinse în proiectul 
de lege supus dezbaterii.

Pe baza acestor considerente, comi
siile avizează favorabil, în unanimi
tate, proiectul de lege pentru organi
zarea producerii și folosirii raționale 
a resurselor de nutrețuri și vă roagă 
să-1 adoptați în forma în care este 
supus Marii Adunări Naționale.

precis și într-o
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege

prezint Marii Adunări Naționale, spre 
examinare și adoptare, proiectul de 
lege privind apărarea secretului de 
stat în Republica Socialistă România.

Avînd în centrul preocupărilor sale 
transpunerea în viață a vastului pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, parti
dul și statul nostru manifestă o pre
ocupare constantă pentru ocrotirea 
valorilor fundamentale ale socialis
mului în patria noastră împotriva 
oricăror încercări de a li se aduce 
atingere.

în ansamblul măsurilor menite să 
contribuie la ocrotirea acestor valori, 
un loc de seamă îl ocupă grija per
manentă pentru apărarea secretului 
de stat.

Mersul ascendent al societății noas
tre, dezvoltarea accelerată a forțelor' 
de producție, pro
gresul tehnico- 
științific, crește
rea gradului și a 
complexității teh
nice moderne a 
cercetării științi
fice fundamentale 
și aplicative, sar
cinile legate de 
apărarea țării de
termină existența 
pe plan statal a 
unui număr 
mai mare de 
formații, date și 
documente cu 
stat. De aici și 
rească a partidului și statului nos
tru pentru apărarea acestor secrete 
de stat care, în ultimă instanță, pri
vesc roadele muncii poporului român, 
inteligența și spiritul său creator, e- 
forturile sale de a-și apăra indepen
dența, unitatea, suveranitatea și inte
gritatea teritorială, cuceririle noastre 
revoluționare.

Proiectul de lege răspunde unor 
cerințe majore de ordin etic și moral 
ce se desprind pentru .fiecare comu
nist, pentru fiecare om al muncii, din 
documentele și hotărîrile plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 3—5 noiembrie a.c. 
Istoricele hotărîri ale acestei plenare, 
subliniind sarcinile în domeniul ridi
cării conștiinței socialiste a maselor, 
al cultivării și dezvoltării dragostei 
nețărmurite față de patria socialistă, 
al ridicării vigilenței și combativită
ții împotriva atitudinilor de lăudăro
șenie și pălăvrăgeală, evidențiază

’ în fața tuturof cdtâțetiîiof"țării ben- • 
tru a apăra tot ceea ce poporul ro
mân a făurit și făurește prin munca 
și talentul său și a demasca la timp 
orice încercare dea lovi în orîndui- 
rea noastră socialistă.

Pornind de la toate aceste conside
rente, apărarea secretului de stat față 
de orice încercare de a i se aduce 
atingere este o problemă de o strin
gentă actualitate, o îndatorire patrio
tică a fiecărui cetățean, o cauză a 
întregului nostru popor.

După cum este cunoscut, în prezent, 
apărarea secretului de stat este re
glementată prin Decretul nr. 430/1969. 
Pe parcursul aplicării acestui act 
normativ, pe lingă rezultatele bune 
obținute, viața a arătat necesitatea 
unor perfecționări legislative, care — 
alături de toate celelalte măsuri — 
să ducă la sporirea eficienței în 
păstrarea și apărarea secretului 
stat.

Această inițiativă legislativă 
prezintă transpunerea în viață a

neral al partidului nostru, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, care are un aport 
deosebit Jn mițierea și elaborarea a- 
cestei noi legi. Prin indicațiile pre
țioase pe care le-a dat pe tot par
cursul elaborării proiectului de lege, 
a stăruit ca această nouă (reglemen
tare să devină un instrument puter
nic și eficient în apărarea secretului 
de stat.

în inițierea acestui proiect de lege, 
conducerea partidului și statului a a- 
vut în vedere atît complexitatea pro
ceselor economice și lărgirea conti
nuă a relațiilor interne și externe 
ale instituțiilor și întreprinderilor 
din țara noastră, cît și faptul că în 
unele sectoare de activitate, ce con-^ 
centrează importante informații, date 
și documente cu caracter secret, tre
buie militat cu mai multă fermitate

obștești al personalului din unitățile 
respective, al persoanelor din afara 
acestora, cit și al străinilor, punind 
astfel ordine intr-un domeniu impor
tant de natură să contribuie la a- 
părarea secretului de stat.

Se stabilesc condițiile de executare 
a unor lucrări de fotografiere, filma
re și arte plastice, prin care să se 
asigure evitarea executării acestora 
în cazul obiectivelor sau zonelor 
care prezintă interes din punct de 
vedere al secretului de stat.

în același timp, se reglementează 
în mod unitar transportul corespon
denței ce constituie secret de stat, 
atît în țară, cit și în afara granițe
lor ei.

Pornind de la importanța deosebi
tă pe care păstrarea și apărarea se
cretului de stat le

tot 
in-

Expunere prezentată de deputatul 
ION STĂNESCU, 

președintele Consiliului Securității 
Statului

Raportul Comisiei juridice 
prezentat de deputatul 
MIHAIL GHELMEGEANU

Proiectul de lege a cetățeniei ro
mâne a fost refăcut potrivit celor in
dicate de Marea Adunare Națională 
în cursul discutării textelor, în șe
dința plenară precedentă, cînd s-a 
dispus și suspendarea dezbaterilor în 
acest scop.

în noua sa redactare, proiectul re
făcut corespunde întru totul celor 
hotărîte de Marea Adunare Națio
nală, în ședința sa din 22 octombrie.

Totodată, nu numai în cuprinsul 
preambulului, dar și în prevederile 
textelor de bază ale proiectului în

noua sa formă s-a dat o expresie 
atotcuprinzătoare drepturilor și în
datoririlor cetățenilor patriei noastre 
socialiste, ca urmare a relațiilor so
ciale, economice, politice și juridice 
dintre membrii societății noastre și 
statul socialist român.

Drept urmare, Comisia juridică și 
Comisia pentru politică externă ale 
Marii Adunări Naționale avizează fa
vorabil, în unanimitate, proiectul în 
forma în care vă este prezentat și 
vă roagă să-1 adoptați.

Raportul Comisiei juridice
prezentat de deputatul

GHEORGHE TUDOR
Comisia juridică a Marii Adunări 

Naționale a examinat și discutat 
proiectul de lege privind modificarea 
articolului 73 alineatul 3 din Consti
tuția Republicii Socialiste România.

Comisia a apreciat că noul conți
nut al prevederilor alin. 3 al art. 73 
din Constituție, ce se propune prin 
proiectul de lege, este corespunzător

cerințelor asigurării unei cît mai 
bune desfășurări a activității Birou
lui Permanent al Consiliului de Mi
niștri.

In consecință, Comisia juridică a 
Marii Adunări Naționale avizează 
favorabil, în unanimitate, proiectul 
de lege și vă roagă să-1 adoptați în 
forma in care vă este prezentat.

Expunerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor 

cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat
prezentată de deputatul 

CONSTANTIN STĂTESCU, 
secretarul Consiliului de Stat

rașele care, potrivit legii, sînt decla
rate orașe mari, decretul privind o 
modificare a anexei Legii nr. 2/1968 
privind organizarea administrativă, 
decretul privind regimul armelor, 
munițiilor și materialelor explozi
ve ș.a.

în domeniul învățămîntului au fost 
adoptate decretele nr. 348 și 379/1971, 
prin care au fost înființate Universi
tatea din Brașov și Școala superioa
ră de aeronautică civilă.

Potrivit practicii existente, Consi
liul de Stat a trimis spre examinare 
Comisiei juridice a Marii Adunări 
Naționale, la cererea Ministerului 
Afacerilor Externe și potrivit cu art. 
19 din Constituția Organizației Inter
naționale a Muncii, convențiile și 
recomandările adoptate de Conferin
ța Generală a Organizației Interna
ționale a Muncii, în sesiunile a 53-a 
din iunie 1969 și a 54-a din iunie 
1970.

Toate decretele pe care le supu
nem spre aprobare au fost exami
nate și avizate favorabil, înainte de 
adoptare, de comisiile permanente de 
specialitate ale Marii Adunări Na
ționale, ale căror propuneri de îm
bunătățire au fost luate în conside
rare de Consiliul de Stat.

în temeiul art. 64 pct. 2 din Con
stituție. conform căruia normele cu 
putere de lege emise de Consiliul 
de Stat între sesiunile Marii Adunări 
Naționale se supun acesteia spre 
aprobare, vă rugăm a hotărî adop
tarea ca legi a proiectelor prezen
tate.

cu circa 470 000, față de numărul co
piilor pentru care se plătea anterior 
această alocație, urmînd ca, în anul 
1972, să se cheltuiască pentru plata 
alocației 6,3 miliarde lei, ceea ce re
prezintă un spor de peste 45 la sută 
față de anul 1970.

Menționăm, de asemenea, impor
tantele măsuri adoptate prin decre
tele nr. 254/1971 și 276/1971 prin care 
s-au prevăzut gratuitatea asistenței 
sanitare in spitale pentru membrii 
cooperativelor agricole de producție, 
pentru cooperatorii pensionari 
și pentru membrii lor de familie, 
gratuitatea medicamentelor și mate
rialelor sanitare in tratamentul am
bulator pentru cooperatorii pensio
nari și membrii lor de familie, pre
cum și alte drepturi sociale acordate 
țărănimii cooperatiste — ajutoare 
pentru incapacitate temporară de 
muncă, ajutoare pentru familiile cu 
copii, concedii etc.

O altă grupă de decrete privește 
activitatea judiciară. Astfel sînt, de 
exemplu, decretul privind expertiza 
contabilă și expertiza tehnică, decre
tul privind unele modificări ale Co
dului de procedură penală, decretul 
privind îmbunătățirea prevederilor 
Decretului nr. 24/1970, decretul pri
vind modificarea unor prevederi ale 
Legii nr. 18/1968 privind controlul 
provenienței unor bunuri care nu au 
fost dobîndite în mod licit ș.a.

O altă categorie de decrete se re
feră Ia domeniul administrației de 
stat, cum sînt, de exemplu, decretul 
privind stabilirea domiciliului în o-

au pentru pro
gresul și securita
tea țării, proiec
tul de lege relie
fează cu claritate 
și totodată cu fer
mitate faptul că 
transmiterea sau 
divulgarea secre
telor de stat, pier
derea, distruge
rea, alterarea ori 
sustragerea docu
mentelor cu un a- 
semenea caracter, 
neglijența care 
ar da posibili ta- 
să intre in pose-tea altei persoane s." 

sia unor secrete de stat, de natură 
să pună în pericol interesele econo
mice, tehnico-științifice, militare sau 
politice ale statului, precum și orice 
alte incălcări ale normelor privind 
apărarea secretului de stat, constituie 
fapte deosebit de grave și sînt pedep
site de legea penală.

Totodată, în scopul asigurării unei 
discipline ferme in păstrarea și a- 
părarea secretului de stat, al res
pectării stricte a regulilor de acces 
și circulație în organizațiile socialis
te, o prevedere importantă a noii 
legi o .constituie introducerea unor 
amenzi contravenționale pină la 
suma de 5 000 lei pentru acele fapte 
de încălcare a legii care nu consti
tuie infracțiuni.

Prin stabilirea unor atribuții și 
răspunderi mai precis determinate 
pentru toți cei cărora le revin sar
cini în direcția păstrării și apărării 
secretului de stat, legea are un pro
fund caracter educativ și mobiliza/ t/ir» ' ‘ ' X-5. 11 rr z-, C. .'ț’nnwk

pentru aplicarea întocmai și respec
tarea neabătută a reglementărilor le
gale existente în acest domeniu.

Vă rog să-mi permiteți ca, în con
tinuare, să prezint pe scurt Marii 
Adunări Naționale citeva din princi
palele caracteristici și prevederi ale 
noii legi.

Prin noua lege se dă un caracter 
unitar întregii reglementări, accentul 
principal fiind pus pe măsurile cu 
caracter preventiv, care au un rol 
primordial 
stat.

La baza 
partidului 
traducerea 
majore care privesc perfecționarea 
continuă a activității statului socia
list, un rol tot mai mare trebuie să-1 
aibă oamenii muncii, prin partici
parea lor tot mai activă la soluțio
narea tuturor problemelor pe care le 
ridică viața. Una din principalele 
trăsături ale prevederilor noului pro- 

' deopotrivă 'marile “răspunderi ce 'stau iect de lege ° constituie stipularea tor. Prin conținutul ei; alegea ’cerb 
fn ../.faptului că apărarea secretului de ' ■'fiecărui cetățean al’’ țării '/«vigilență

■ stat este o îndatorire de prim ordin, 
atît a conducătorilor instituțiilor și 
organizațiilor socialiste de stat și 
obștești, cit și a tuturor categoriilor 
de salariați, a întregului popor.

In proiectul de lege se prevede 
crearea de compartimente speciale 
pentru evidența și păstrarea docu
mentelor secrete, mai ales în acele 
sectoare în care se concentrează un 
număr mai mare de informații, date 
și documente secrete ; se interzice 
scoaterea documentelor secrete din 
instituții și transportarea lor în alte 
locuri care nu asigură suficiente con
diții pentru păstrarea secretului ; se 
stabilesc norme mai precise privind 
interdicția publicării unor date și 
materiale nedestinate publicității și 
care constituie secrete de serviciu, 
precum și scoaterea în străinătate 
a unor lucrări care ar putea preju
dicia interesele statului român.

De asemenea, proiectul de lege 
precizează mai bine în normele sale

caracter secret de 
preocuparea fi-

în apărarea secretului de

acestei legi stă concepția 
nostru, potrivit căreia, la 

în viață a obiectivelor

de

re- 
in-

6porită, o participare activă- la apăra
rea secretului de stat.

în ansamblul reglementărilor cu
prinse în prezentul proiect de lege, 
un loc important il ocupă stipulările 
prin care sînt precizate atribuțiile, 
sarcinile și ■ răspunderile ce revin or
ganelor de securitate. .

Vă rog să-mi permiteți să asigur 
Marea Adunare Națională că apara
tul de securitate, profund devotat 
poporului român, partidului nostru 
comunist, conducerii sale în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
conștient de marea răspundere ce-i 
revine potrivit prevederilor prezen
tei legi și în consecință va milita cu 
toată hotărîrea și fermitatea pentru 
traducerea ei in viață.

Exprim convingerea că Marea A- 
dunare Națională va aproba proiec
tul de lege prezentat, dînd astfel ex
presie legislativă concepției partidu
lui și guvernului nostru cu privire 
la păstrarea și apărarea secretului 
de stat.

Raportul comisiilor permanente

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, vă prezint decretele cuprin- 
zind norme cu putere de lege emise 
pînă la deschiderea actualei sesiuni 
a Marii Adunări Naționale.

Cea mai mare parte dintre aceste 
decrete continuă acțiunea de îmbu
nătățire a cadrului organizatoric și 
funcțional al organelor centrale de 
stat, în vederea perfecționării acti
vității acestora, potrivit directivelor 
Congresului al X-lea al Partidului 

toW^MoriTÎifeMftă-' & ; înscriu 
decretele privind organizarea, șj 
funcționarea Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor, Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor, Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Ministerului Turismului, Co
mitetului de Stat al Radioteleviziunii 
Române, Inspectoratului General de 
Stat pentru Controlul Calității Pro
duselor, precum și decretele prin care 
au fost aduse unele modificări în 
actele normative referitoare la or
ganizarea și funcționarea altor mi
nistere sau organe centrale, decrete 

. care v-au fost puse din timp la dis
poziție.

Potrivit hotărîrii Comitetului E- 
xecutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prin 
Decretul nr. 301/1971 a fost înființat 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, organ de partid și de stat, aflat

sub conducerea nemijlocită a Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Miniștri, 
avînd sarcina de a asigura înfăptui
rea politicii partidului și statului în 
domeniul culturii și educației so- . 
cialiste.

In domeniul reglementării unor 
activități economice au fost adopta
te : Decretul nr. 304/1971 privind si
guranța în funcționare a mașinilor, 

. .. utilajelor,, instalațiilor, ./cazanelor, . w 
aparaturii.de măsură, control șiau- 

‘■tomatizare din organizațiile socialis- .
te-.de stat, Decretul nr.'312/1971 cpri- 
vind unele modificări ale regimului 
mijloacelor de plată străine, metale
lor prețioase și pietrelor prețioase, 
Decretul nr. 15/1971 privind autoriza
rea și funcționarea în Republica So
cialistă România a reprezentanțelor 
firmelor comerciale și organizațiilor 
economice străine, Decretul nr. 377/ 
1971 privind unele măsuri referitoare 
la vînzarea către cumpărătorii indi
viduali a produselor alimentare și 
industriale ș.a.

Importante reglementări au fost 
stabilite și în domeniul ocrotirii și 
asigurărilor sociale.

După cum vă este cunoscut, prin 
Decretul nr. 275/1971 a fost majorat 
cuantumul alocației de stat pentru 
copii, a fost extins acest drept la co
piii tuturor militarilor în termen și 
ai pensionarilor I.O.V.R., concomitent 
cu prelungirea vîrstei copiilor pentru 
care se acordă alocație, de la 14 la 
16 ani. Drept urmare, numărul co
piilor cu drept la alocație a crescut

i

Raportul Comisiei juridice
prezentat de deputatul

TRAIAN IONAȘCU
.Qiftiisiâ’ juridică a Marii. Adunări de către Consiliul de Stat, președinții 

i-sviiiMnif d diaUiit'nm.*'  comisiilor fiind ' inyjtați la ședințele 
Consiliului de Ștât in care au' fost 
discutate ateste proiecte, dîndu-li-se 
astfel putința de a susține și explica 
mai pe larg punctele de vedere ale 
comisiilor.

Comisiile permanente au apreciat 
că aceste reglementări cu putere de 
lege sînt corespunzătoare scopurilor 
în vederea cărora au fost elaborate.

Aplicarea lor în activitatea desfă
șurată de organele statului nostru a 
ilustrat, de asemenea, că ele cores
pund întru totul cerințelor de dezvol
tare continuă a societății noastre so
cialiste. constituind o importantă con
tribuție la perfecționarea activității 
economice, social-culturale și de stat 
a scumpei noastre patrii.

Comisiile permanente au examinat 
recent, din nou, aceste reglementări 
și, pentru considerațiunile expuse, 
avizează favorabil, în unanimitate, 
proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege care sînt 
supuse Marii Adunări Naționale spre 
dezbatere și pe care vă rugăm să 
adoptați așa cum vă sînt înfățișate.

-Na,'țioiiale. a examinat și .disputat pro
iectele,.de„ legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege, emise de 
Consiliul de Stat în intervalul dintre 
sesiunea a Vl-a și a VH-a, supuse 
Marii Adunări Naționale spre dezba
tere și adoptare.

Comisia a constatat că reglementă
rile pe care le cuprind decretele cu 
putere de lege supuse spre aprobare 
au. fost, in prealabil, examinate, din 
însărcinarea Consiliului de Stat, și 
avizate favorabil de către eorjaisiile 
permanente ale Marii Adunări Națio
nale, potrivit competenței fiecăreia.

Comisiile permanente au verificat 
în mod eficient fondul reglementări
lor, urmărind să le asigure o cuprin
dere cît mai completă, pentru a se 
evita, astfel, dezvoltarea lor prin acte 
normative de forță inferioară legii și 
care nu ar trebui să conțină decît 
dispozițiuni cu caracter tehnic.

Observațiile și propunerile pe care 
comisiile permanente le-au făcut în 
avizele la proiectele de decrete exa
minate au fost luate în considerare

le

Comisia pentru problemele de apă
rare și Comisia j
Adunări Naționale au examinat și 
discutat în cadrul 
de lucru proiectul 
de lege privind 
apărarea secretu
lui de stat în Re
publica Socialistă 
România.

Comisiile au 
constatat că pro
iectul de lege în
mănunchează în- 
tr-o singură reglementare siste
matică și reactualizată atît diș- 
pozițiunile cuprinse în Decre
tul nr. 430/1969, privind, apăra
rea secretului de stat, cît și dispozi- 
țiunile prevăzute în Decretul nr. 332/ 
1958, privind reglementarea condițiilor 
de executare a unor lucrări de foto
grafiere, filmare și de arte plastice 
pe teritoriul Republicii Socialiste 
România, precum și diverse alte nor
me privitoare la organizarea, func
ționarea pazei și modului de acces în

, ■ organizațiile de stat etc. Astfel, pro- principiul, propriu societății socia-
juridică ale Marii iecful la care ne referim pune la dis- ’ liste, potrivit căruia apărarea secretu-

„.. ?i poziția tuturor cetățenilor patriei lui de stat este o îndatorire patrio-
mai multor ședințe noastre, a organelor de stat și organi- tică, o obligație de onoare a tuturor

cetățenilor Repu
blicii Socialiste 
România.

în urma discu
țiilor care au avut 
loc și în lumi
na tuturor acestor 
considerațiuni, Co
misia pentru pro
blemele de apăra

re și Comisia juridică ale Marii 
Adunări Naționale avizează, în una
nimitate. favorabil, proiectul de lege 
privind apărarea secretului de stat 
în Republica Socialistă România, 
rugîndu-vă să-l adoptați așa cum se 
prezintă, apreciind că dispozițiunile 
pe care le cuprinde vor contribui la 
asigurarea dezvoltării continue a sim
țului de răspundere al tuturor cetă
țenilor pentru apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului român, a 
independenței, Suveranității și inte
grității teritoriale a statului nostru.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)

Este cunoscut că și acest proiect de 
lege a fost publicat in presă și supus 
dezbaterii publice. Legea pentru or
ganizarea producerii și folosirii ra
ționale » resurselor de nutrețuri, 
aprobată de actuala sesiune, va fi 
publicată in Buletinul oficial.

în continuare, deputatul Ion Stă- 
nescu, președintele Consiliului Secu
rității Statului, a prezentat expune
rea la proiectul de lege privind apă
rarea secretului de stat în Republica 
Socialistă România, iar deputatul 
Aldea Militaru, secretar al Comisiei 
pentru problemele de apărare, a pre
zentat raportul comisiilor care au 
examinat acest proiect de lege.

După discuția pe articole, Marea 
Adunare Națională a aprobat prin vot 
secret Legea privind apărarea secre
tului de stat în Republica Socialistă 
România.

După cum se știe, în prima parte a 
actualei sesiuni, Marea Adunare Na
țională a dezbătut proiectul de lege a 
cetățeniei române și a hotărît să 
amine discutarea lui în vederea îm
bunătățirii și completării proiectului. 
In ședința de ieri, deputatul Mihail 
Ghelmegcanu, vicepreședinte ăl Co

prezentat de deputatul 
ALDEA MILITARII

de

de 
în

zațiilor obștești un instrument juri
dic prin care se asigură cunoașterea, 
respectarea și aplicarea riguroasă, fer
mă, ă măsurilor necesare pentru o cit 
mai eficientă apărare a secretului 
stat.

Comisiile apreciază că proiectul 
lege definește secretul de stat, 
strictă concordanță cu prevederile în
scrise în Codul penal precizîndu-se, 
totodată, și conținutul noțiunii de se
cret de serviciu.

Proiectul înscrie la loc de frunte 

misiei juridice, a prezentat raportul 
comisiei, cu privire la acest proiect 
de lege, refăcut și completat potrivit 
celor indicate de Marea Adunare Na
țională.

■ In. noua sa redactare, proiectul de 
lege a fost discutat pe articole și su
pus votului secret.. Cu un amenda
ment făcut la discuția pe articole, 
Marea Adunare Națională a aprobat 
Legea cetățeniei române.

La următorul punct de pe ordinea 
de zi, Marea Adunare Națională a 
votat Legea pentru prelungirea apli
cării Legii nr. 22/1967 privind unele 
măsuri de perfecționare a conduce
rii și planificării economiei națio
nale, pină la 31 decembrie 1972, dată 
pină la care se vor prezenta Marii 
Adunări Naționale proiectele de legi 
necesare perfecționării în continua
re a conducerii și planificării econo
miei naționale.

Apoi, deputatul Gheorghe Tudor, 
vicepreședinte al Comisiei juridice, 
a prezentat raportul comisiei la pro
iectul de lege privind modificarea 
articolului 73, alineatul 3, din Con
stituția Republicii Socialiste România.

Prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a aprobat Legea privind 
modificarea articolului 73. alineatul 3, 
din Constituția Republicii Socialiste

România, care va avea următorul 
cuprins :

„Președintele, prim-vicepreședinte- 
le și vicepreședinții Consiliului de 
Miniștri, precum și alți membri ai 
Consiliului de Miniștri prevăzuți de 
lege alcătuiesc Birou] Permanent al 
Consiliului de Miniștri".

Trecîndu-se la ultimul punct de pe 
ordinea de zi, deputatul Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat^ expunerea Ia pro
iectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege, emise de 
Consiliul de Stat de la sesiunea pre
cedentă a Marii Adunări Naționale. 
Raportul comisiei juridice la aceste 
proiecte de legi a fost expus de de
putatul Traian lonașcu, președintele 
comisiei.

Marea Adunare Națională a apro
bat, prin vot secret, decretele cu pu
tere de lege emise de Consiliul de 
Stat.

La amiază, o dată cu încheierea 
acestei ultime ședințe plenare, lucră
rile celei de-a Vil-a sesiuni a Marii 
Adunări Naționale au luat sfîrșit.

Cuvîntul de încheiere a lucrărilor 
sesiunii a fost rostit de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

(Agerpres)

Cuvîntul de încheiere a sesiunii
rostit de tovarășul Ștefan Voitec

Stimate tovarășe și stimați tova
răși deputați,

La capătul unei activități deose
bit de laborioase, desfășurate între 
20 octombrie și 17 decembrie, atît 
în plenul Marii Adunări Naționale, 
cit și în comisiile permanente, cea 
de-a VII-a sesiune își încheie acum 
lucrările.

Doresc să evidențiez că legile, 
dezbătute și adoptate în spiritul 
responsabilității ce ne-o conferă 
mandatul care ne-a fost încredințat 
de masele populare, direcționează 
dezvoltarea economică și socială a 
țării pe drumul ascendent al pros
perității și bunăstării întregii na
țiuni, stabilit de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român.

Dînd putere de lege Planului cin
cinal pe perioada 1971—1975, Marea 
Adunare Națională a fixat coordo
natele mersului nostru neabătut 
înainte, planul deschizînd noi și lu
minoase perspective făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, înfloririi României socialiste.

în spiritul principiilor călăuzitoare 
ale politicii partidului și statului 
nostru, privind perfecționarea ne
întreruptă a întregii activități eco
nomice, social-culturale și de stat, și 
în strînsă legătură cu prevederile 
cincinalului forul suprem al puterii 
de stat a adoptat, și în această se
siune, un ansamblu de legi impor
tante privind organizarea și condu
cerea unităților socialiste de stat, 
încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile socialiste 
de stat, gospodărirea fondurilor fixe, 
a resurselor materiale și aprovizio
narea tehnico-materială, regimul pre
țurilor și tarifelor, legea cetățeniei 
române, legea privind apărarea se
cretului de stat, legea cu privire la 
organizarea contribuției bănești și în 
muncă pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc, legea viei și 
vinului, legea pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a nu
trețurilor și altele, întregindu-se ast

fel cadrul legislativ în care toate în
treprinderile și instituțiile, întregul 
aparat de stat, toți cetățenii își des
fășoară . activitatea.

Menționăm, totodată, decretele cu- 
prinzînd norme cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat între se
siuni și adoptate azi de Marea Adu
nare Națională, acte normative care 
au contribuit la opera de dezvoltare 
și consolidare a statului nostru so
cialist.

Planul și bugetul de stat pe anul 
1972, legiferate în ultimele zile ale 
actualei sesiuni, reflectă dinamismul 
economiei naționale, realismul pre
vederilor sale fiind în deplină con
cordanță cu sarcinile de uriașă în
semnătate pentru patria noastră so
cialistă, statornicite in noul cincinal.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntul rostit 
la încheierea lucrărilor recentei ple
nare a Comitetului Central, 'îndepli
nirea sarcinilor planului pe anul 1972 
solicită creșterea spiritului de răspun
dere al fiecăruia la locul său de 
muncă, a exigenței și combativității, 
stimularea inițiativei și mobilizarea 
tuturor energiilor1 creatoare alb mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor.

întreaga națiune pășește în anul 
1972 hotărîtă să înfăptuiască vastul 
program al partidului privind îmbu
nătățirea activității ideologice, ridica
rea nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor,, 
așezarea relațiilor în societatea noas
tră pe baza principiilor eticii și echir 
tății socialiste și comuniste, program 
de hotăritoare importanță, conceput 
de secretarul general al partidului 
nostru. Adevărat cod moral al omu
lui societății noastre socialiste, acest 
program reprezintă un puternic factor 
dinamizator, creează un cadru . larg 
participării entuziaste a oamenilor, 
muncii la continua dezvoltare econo
mică și socială a României socia
liste

Potrivit practicii încetățenite în 
viața noastră politică, expresie a a- 
dîncirii democrației socialiste, o bună 

parte a legilor a fost supusă dezba
terii publice. Cu acest prilej, un mare 
număr de oameni ai muncii au par
ticipat direct, efectiv, prin propune
rile și observațiile făcute, la îmbu
nătățirea proiectelor de legi, îmbo
gățind astfel conținutul acestora.

Se cuvine subliniat că o contribu
ție de preț la pregătirea lucrărilor 
sesiunii Marii Adunări Naționale au 
adus-o comisiile permanente, care, 
cu participarea a numeroși deputați, 
au examinat toate proiectele de legi 
și decretele cu caracter normativ. 
Concomitent cu această activitate cu
rentă, comisiile Marii Adunări Na
ționale au întreprins, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, o seamă de im
portante și eficiente analize la mi
nistere și organe centrale de stat, la 
consilii populare, analize din care 
s-au desprins concluzii și propuneri 
de mare importanță pentru îmbună
tățirea activității în diferite sec
toare.

Datoria noastră, a aleșilor națiunii, 
este de a întări și mai mult legătu
rile cu . oamenii muncii din circum
scripțiile electorale în care ne exer
cităm mandatul, de a merge mai 
des în mijlocul lor, de a explica le- 
gjle adoptate de Marea Adunare Na
țională, acționînd împreună pentru 
aplicarea fermă a acestora. Să mani
festăm permanent toată solicitudinea 
și sporită grijă pentru înfăptuirea 
propunerilor făcute de alegători, să 
examinăm cu atenție sesizările și ce
rerile îndreptățite ale cetățenilor.

Tovarășe și tovarăși deputați,
In apul pe care îl vom încheia în 

eurînd, Marea Adunare Națională, 
prin reprezentanții săi, a desfășurat 

. o susținută . activitate în domeniul 
relațiilor parlamentare. Ne-au vi
zitat țara numeroase delegații și 
personalități parlamentare, iar dele
gații ale Marii noastre Adunări Na
ționale au fost oaspeți în diferite 
țări de pe toate continentele ; parla
mentarii români au participat activ 

la lucrările Uniunii interparlamentare 
și ale altor foruri internaționale Este, 
desigur, o contribuție de preț pe care 
Marea Adunare Națională o aduce și 
pe această cale la înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, pusă în slujba intereselor po
porului român, a cauzei socialismu
lui, a înțelegerii între popoare, a co
laborării internaționale și păcii.

Vă rog să-mi îngăduiți, stimate to
varășe și stimați tovarăși deputați, 
ca, odată cu succinta înfățișare a bi
lanțului rodnic al ultimei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, să evoc un 
moment memorial pentru libertate; 
și prosperitatea poporului român 
aniversat nu demult : împlinire; 
unui sfert de veac de la strălucit» 
victorie a forțelor populare, demo
cratice, conduse de Partidul Comunist 
Român, în alegerile pentru: Adunarea 
depuțaților din' 19 noiembrie 1946.

Constituirea, după eliberarea de sui 
jugul fascist a primului parlamen 
liber din istoria României a marca 
un act politic de însemnătate covîrși 
toare pentru consolidarea puteri 
populare, care a deschis larg cale 
ireversibilă a biruinței socialismul^ 
pe pămintul României.

Onorată Mare Adunare Națională
Peste citeva zile vom anivers 

Ziua Republicii și vom păși in ani 
1972 cu încredere nestrămutată c 
întregul nostru popor, călăuzit c 
partid, va acționa, cu pasiune și ah 
negație, pentru îndeplinirea cu succe 
a minunatului program de muncă p 
care-1 reprezintă planul dezvoltăr 
economico-sociale a țării în cel de-; 
doilea an al cincinalului. Acum, la ir 
cheierea sesiunii, in pragul sărbăte 
ririi Zilei Republicii si a Noului Ai 
permiteți-mi ca, în numele Birouli 
Marii Adunări Naționale, să vă adr 
sez dumneavoastră, tuturor, și, pr 
dumneavoastră, milioanelor de cet. 
țeni pe care-i reprezentăm, calde fel 
citări, urări de sănătate, multă și m< 
reu rodnică putere de muncă, dărui 
prosperității națiunii noastre sociali 
te, apărării nobilei cauze a păcii.

Declar încheiate lucrările sesiunii.

aparaturii.de
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LA CHEMAREA
ARGEȘENILOR RĂSPUND-.

JUDEȚUL SATU-MARE
In răspunsul organizației de par

tid a județului Satu-Mare la che
marea organizației de partid a ju
dețului Argeș, adresată organizați
ilor județene ale P.C.R., tuturor 
oamenilor muncii din agricultură 
se spune :

în raport de condițiile spe
cifice ale agriculturii din jude
țul nostru, răspunzînd chemării 
organizației de partid a județului 
Argeș, în numele comuniștilor, al 
tuturor cetățenilor din județul Satu- 
Mare ne angajăm să realizăm pînă 
la sfîrșitul anului 1972 următoarele 
lucrări :

• Execuția in sisteme 
locale a unor lucrări de 
desecare in scopul elimi
nării excesului de u- 
miditate pe o suprafață 
de 3 300 hectare pes
te prevederile de plan. 
La aceste lucrări vor 
fi dislocați 750 000 mc 
de pămint. de pe tere
nurile respective urmîrid 
a se realiza un spor de 
producție de 4 000 tone ce
reale și 3 500 tone furaje.

— Pentru asigurarea funcționării 
normale a rețelei de desecare exis
tente, în suprafață de 160 000 ha, în 
afara lucrărilor de întreținere și ex
ploatare care se execută din fon-

JUDEȚUL »
In răspunsul Comitetului județean 

Bistrița-Năsăud al P.C.R., la che
marea organizației de partid a ju
dețului Argeș se spune : In vederea 
înfăptuirii sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, cu privire Ia gos
podărirea rațională a resurselor de 
apă. extinderea lucrărilor de iriga
ții, îndiguiri, desecări și de comba
tere a eroziunii solului. Comitetul 
județean de partid Bistrița-Năsăud 
a analizat în cadrul unei ședințe cu 
activul din agricultură sarcinile și 
măsurile ce se impun a fi luate 
pentru realizarea și depășirea pre
vederilor programului județean de 
îmbunătățiri funciare pe anul 1972, 
hotărînd următoarele :

• Se vor executa lu
crări, în sisteme locale, de 
desecare pentru elimina
rea excesului de umiditate 
pe o suprafață de 2 600 ha.

cinema
A 
î

î

*

• Decolarea : PATRIA — 10; 12,30; 
15; 17,30, 20, GRIVITA — 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Pădurea de mesteceni : CAPI
TOL - 9.45; 12; 14,15: 16,15; 18.30;
20.45.
• Trenul j SCALA — 9,30; 12,15; 
15; 18, 21, FESTIVAL - 9; 12; 
14,45; 17,30, 20,30.
• Unchiul Vania : MODERN - 9; 
11,15, 13,30. 16; 18,30; 20,45.
• Waterloo ; LUCEAFĂRUL -
8.45, 11.45; 14 45; 17,45; 20,45, BUCU
REȘTI - 9; 11,45; 14.30; 17,30; 20,15 
FAVORIT - 9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
• Duel straniu î BUCEGI - 15,45; 
18. 20.15 GLORIA - 9: 11,15: 13,30: 
16; 18.15 20,30.
• 12 oameni furioși î VICTORIA 
- 9. 11.15; 13,30, 16; 18,30; 20,45, 
FEROVIAR - 9,30; 12,15; 15; 17 45;
20,30, MELODIA - 9: 11,15: 13.30; 
16: 18.30. 20,45.
• Asediul : CENTRAL — 10; 12,30; 
15: 17,30; 20.
• Anna celor o mie de zile : EX-
CFLSIOR - 9, 12 30; 16; 19,30,
AURORA - 9; 12,15; 16, 19.30, TO
MIS - 9; 12,30; 16; 19,30.
• B.D. Intră în acțiune ; Brigada

(Urmare din pag. I) 

aspectele variate ale progresului teh
nic. autoutilării, dezvoltării mișcării 
de Inovații și raționalizări ; reducerea 
prețului de cost și a cheltuielilor ma
teriale de producție ; îmbunătățirea 
calității produselor : îndeplinirea in
tegrală a planului de investiții și ă 
sarcinilor de plan la export. Astfel, 
respingînd orice tendințe de automul- 
țumire care ar fi putut fi determinate 
de depășirea angaiamentelor secției 
în Întrecerea socialistă — au fost ob
ținute peste prevederi 8 600 tone la
minate — adunarea de dare de sea
mă și alegeri a grupei sindicale nr. 3 
de la laminorul de 650 mm de la 
Combinatul siderurgic din Hunedoara 
a relevat că rezultatele obținute ar fi 
putut fi mai bune dacă biroul grupei 
sindicale ar fi acționat mai ferm pen
tru întărirea ordinii și disciplinei în 
producție. La depoul de locomotive 
din Brașov, participanții la adunările 
de dări de seamă au cerut comitetelor 
sindicale să întreprindă acțiuni con
crete pentru reorganizarea fluxurilor 
tehnologice, stabilirea unor criterii 
stimulative in întrecerea socialistă, 
>ă-sj sporească preocupările privind 
•idicarea nivelului de pregătire profe- 
iională a muncitorilor. Sub semnul 
mei înalte exigențe și combativități 
nunciterești s-au desfășurat adună- 
ile sindicale de ta Uzina construc- 
oare de utilaj chimic din Ploiești, 
înde au fost amplu dezbătute moda- 
itățile de a asigura o mai bună rit
micitate a producției printr-o apro- 
izionare corespunzătoare a locurilor 
e muncă, asigurarea documentației 
shnice necesare. întreținerea cores- 
unzătoare a utilaielor și agregatelor. 
Unaspect pozitiv al desfășurării 

dunărilor de dări de seamă și alegeri 
onstă în aceea că în lumina cerințe- 
>r reieșite din programul de educare 
omunistă a maselor adoptat de ple- 
ara C.C al PC R din noiembrie 
171, au acordat o deosebită atenție 
nalizării modului in care sindicatele 
i îndeplinesc atribuțiile majore ce 

1 revin în domeniul muncii politice 
cultural-educative de masă pen

ii dezvoltarea conștiinței socialiste 
oamenilor muncit Reievind expe- 

»nta valoroasă a comitetului sindi
cului in sporirea influenței educa- 
/e a gazetei de perete, agitației vi

durile statului, unitățile agricole 
din județ vor executa :

• Lucrări de curățire 
a canalelor secundare 
și terțiare pe o lungime 
de 250 km.
• Pentru a evita stag

nările de apă de pe tar
lale se vor executa rigole 
și șanțuri în rețeaua exis
tentă pe o lungime totală 
de 230 km.

In cursul anului 1972 
se va amenaja pentru iri
gații în sisteme locale o 
suprafață de 700 ha.

— în scopul atenuării viiturilor 
pe cursurile mici de apă, cît și , pen
tru asigurarea unor surse de apă 
suplimentare pentru irigații și pis- 
cicultură în anul 1972, prin acțiuni 
patriotice și mijloace locale se vor 
executa :

• li acumulări mici, 
însumind o suprafață de 
peste 40 ha. Aceste ame
najări se fac în imediata 
apropiere a localităților 
pentru a putea fi utiliza
te în scopuri de turism și 
agrement.

• In scopul apărării te
renurilor agricole și a lo
calităților se vor execu
ta lucrări de protejare a

BISTRIȚA- »
In acest scop, urmează a 
se efectua săpături de pă- 
mînt de circa 300 000 mc.

• In cursul anului 1972 
se vor extinde cu 200 ha 
suprafețele irigate prin 
amenajări locale.

— In vederea stăvilirii eroziunii 
solului, care se manifestă puternic 
în județul nostru, se vor efectua :

• în plantațiile de li
vezi 15 km șanțuri de 
scurgere :

• Lucrări speciale pe 
o suprafață de 1 100 ha.

— Prin munca patriotică a popu
lației, și ca urmare a economiilor 
realizate la fondurile de investiții a- 
locate în vederea combaterii degra
dării solului, vom extinde suprafața 
cu lucrări ameliorative pe încă 
250 ha.

• Vor fi împădurite su
prafețe însumind 1 600 ba

Diverse în alertă : LUMINA — 
9—19,45 în continuare.
• Oliver : DRUMUL SĂRII - 16; 
19; MIORIȚA - 10; 13; 16,15; 19,30.
• Tinerețe fără bătrînețe ; TIM
PURI NOI - 9,30—20,15 în con
tinuare.
• Saltul : BUZEȘTI - 15,30; 18: 
20,15.
• Poveste sîngeroasă : LIRA — 
15.30; 18; 20,15.
• Mihail Strogoff : FLAMURA — 
9; 11,15, 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Cazacii - 10; 12; 14,15, Malec 
și „Miss frumusețea" — 16,30; 21, 
Vocea apei — 18.45 ; CINEMATE
CA (sala Union).
• Vis de dragoste : FLOREASCA 
- 15,30; 19.
© Castanele sînt bune : GIU-
LEȘTI - 15,30; 17,45: 20.
• Tudor : MUNCA - 15,30; 19.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Floare de cactus î DOINA — 
11,30: 13.45; 16; 18,15; 20.30. RAHO
VA - 15,30; 18; 20,15.
• Așteptarea î VOLGA - 10; 12,30; 
15; 17.30 • 20.

Marele premiu : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 19.

© Nu te întoarce î CRlNGAȘI — 
15,30; 18. 20,15.
e Aeroportul : UNIREA - 15,30; 19.
• Mihai Viteazul : VIITORUL — 
15,15; 19.
• Cromwell s COSMOS - 15,30: 19.

zuale, a muncii de Ia om la om, con
ferința sindicatului salariaților Insti
tutului de cercetări și proiectări pen
tru industria celulozei și hîrtiei a 
cerut noului organ ales să ajute 
practic birourile grupelor sindicale 
in orientarea muncii' politico-educa
tive în vederea asigurării unei mai 
accentuate contribuții proprii a cer
cetărilor la afirmarea gîndirli teh
nice românești. în grupa sindicală 
din atelierul pistoane al Uzinei de 
autoturisme din Pitești a fost criti
cată în mod îndreptățit tendința de 
a imprima un caracter tehnicist-ad- 
ministrativ muncii sindicale prin 
practica încetățenită aci de a se pune 

lin moment important în viața sindicatelor
lună de lună in discuția adunărilor 
sindicale exclusiv problema aprovi-< 
zionării ritmice a Liniilor de fabrica
ție. lăsînd pe plan secundar aspectele 
variate ale activității muncii poli
tico-educative pentru cultivarea unui 
înalt spirit de răspundere în îndepli
nirea îndatoririlor profesionale și 
obștești.

în cadrul discuțiilor purtate la 
adunările sindicale de la Fabrica de 
confecții din Curtea de Argeș, Com
binatul chimic din Tirnăveni, maga
zinul alimentar nr. 1 cu autoservire 
din Bacău, fabrica de confecții 
„Steaua Roșie" din Sibiu s-a arătat 
că una dintre cele mai eficiente for
me ale activității politico-educative, 
căreia trebuie să 1 se asigure o con
tinuă extindere, este munca1 de la om 
la om. dialogul viu, permanent, 
cu toți salariații la nivelul grupei 
sindicale, acolo unde se rezolvă ne
numărate probleme legate de înde
plinirea sarcinilor de plan, de cul
tivarea trăsăturilor politico-morale 
ale omului nou. constructor al socia
lismului

La lucrările adunărilor generale și 
conferințele sindicale pentru dări de 

malurilor pe o lungime fle , 
1 000 m.I.

• Se vor executa lu
crări de combatere a ero
ziunii solului pe o supra
față de 1 500 ha.

— Paralel cu lucrările ce se vor 
efectua prin acțiuni patriotice și 
mijloace locale, vom mobiliza toate 
forțele pentru terminarea în anul 
1972 a lucrărilor de îndiguiri și de
secări începute în sisteme mari 
cum sînt :

• Desecarea zonei So- 
meș-Crasna în suprafață 
de 37 000 ha.

• Desecarea zonei So- 
meș-mal drept în supra
față de 24 000 ha.
• îndiguiri și deseca

rea zonei Turulung-Ne- 
grești pe o suprafață de 
12 000 ha.

Organizația de partid a județului 
Satu-Mare este încredințată că 
obiectivele stabilite ca răspuns la 
chemarea organizației de partid Ar
geș vor fi traduse în viață prin 
munca entuziastă și spiritul de dă
ruire al oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — de pe meleagurile săt
mărene.

NĂSĂUD
teren, care nu pot fi folo
site rațional sub alte for
me.

• Vor fi consolidate 
malurile rîurilor So
meș, Șieu și Bistrița 
pe o lungime de 8,8 km, 
din care 7 km se vor e- 
fectua prin munca patrio
tică a populației din zo
nele respective.

Sîntem convinși că, realizînd cu 
succes prevederile stabilite în răs
punsul la chemarea Comitetului ju
dețean de partid Argeș, prin mun
ca neobosită a locuitorilor județului 
nostru, sub îndrumarea permanentă 
a organelor și organizațiilor de 
partid, vom contribui în mod direct 
la creșterea producțiilor agricole, la 
înfăptuirea sarcinilor Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Româp. .

• Avînt : ARTA — 15,30; 18; 20,15,
• Steaua de tinichea : POPULAR
- 15,30; 18; 20,15.
• Floarea-soarelul : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Articolul 420 : PACEA — 15,45; 
19,1.5, VITAN - 15,30; 19.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : FLACARA - 15,45; 18; 20.
• Ritmuri spaniole ; FERENTARI
- 15.30; 17,45; 20.
• Start la moștenire ? LAROMET
- 15,30; 17,30; 19,30.
• Hello, Dolly I : PROGRESUL — 
15,30: 19.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor Emin 
Haciaturian (U.R.S.S.). Solist Radu 
Chisu — 20.
• Opera Română i Răpirea din 
seral - 19,30.
• Teatrul de operetă t Paganin) 
— 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-

seamă și alegeri participă membri ai 
Consiliului Central al U.G.S.R. Ast
fel, tovarășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a luat parte la adunarea 
pentru dare de seamă și alegeri a 
comitetului sindical din secția nr. 5 
montaj-general de la uzina ..Auto
buzul" din București și la conferința 
pentru dare de seamă și alegeri a 
Sindicatului sanitar din Dorohoi. 
Luînd euvîntul in încheierea dezba
terilor de la adunarea de la uzina 
„Autobuzul", tovarășul Virgil Trofin 
s-a referit la îndatoririle de mare

răspundere ce revin în actualul cin
cinal industriei constructoare de ma
șini. insistînd asupra contribuției pe 
care colectivul întreprinderii este 
chemat să o aducă la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor pe anul 1971 și pre
gătirea în bune condiții a producției 
din anul 1972. în lumina prevederi
lor programului de educație comu
nistă a maselor, adoptat de plenara 
C.C. al P.C.R din noiembrie 1971, a 
fost relevată necesitatea intensifică
rii muncii politico-educative desfă
șurate de sindicate pentru cultivarea 
atitudinii înaintate față de muncă și 
față de avutul obștesc, ajuți nd oame
nii muncii, și îndeosebi tineretul. în 
formarea unor convingeri comuniste 
ferme. După ce s-a referit la răs
punderile majore ce revin sindicate
lor în domeniul îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și de trai ale sala 
riaților. asigurării strictei aplicări a 
legislației muncii, vorbitorul a făcui 
un șir de recomandări privind per
fecționarea stilului de muncă al or
ganelor sindicale, dezvoltarea demo
crației muncitorești, aplicarea prin
cipiului muncii și conducerii colec

Din noua arhitectura a orașului Reșița Foto : S. Cristian

COMUNA ARATA
CUM MUNCEȘTE PRIMARUL

(Urmare din pag. I) 

î

zonă a început să se contureze un 
mare bazin vitipomicol cu perspecti
ve economice deosebite. în comunele 
Tănăsoaia, Corbița, Prisecani, Bo- 
ghești, Homocea au fost plantate pe 
terase 899 hectare vie și 380 hectare 
livezi.

Dintr-o convorbire cu Dumitru Gri- 
gore. primarul comunei Păunești, am 
înțeles că primarilor, în calitatea lor 
de oameni de frunte ai comunelor, 
răspunzători direcți de destinele eco
nomice ale așezărilor rurale, nu le 
poate fi indiferentă activitatea de zi 
cu zi a cooperativelor agricole. Și, 
intr-adevăr, primarul de aici parti
cipă efectiv, își aduce contribuția, a- 
lături de membrii consiliului de con
ducere al cooperativei agricole, la 
întocmirea planurilor de dezvoltarea 
unității la concretizarea obiectivelor 
economice propuse. împreună cu spe
cialiștii, punînd în valoare experiența 
proprie și experiența căpătată a con
tribuit la stabilirea proporțiilor din
tre ramurile de producție, la valori
ficarea mai bună a pămîntului prin 
extinderea lucrărilor de mecanizare, 
fertilizare și executarea la timp a lu
crărilor de întreținere.

La Păunești sînt dezvoltate aproa
pe toate ramurile producției agricole. 
Pe dealuri, unele în trecut insuficient 
valorificate, se află acum cultivate 
924 ha cu vie, care au realizat în a- 
cest an o producție medie de struguri 
de 8 200 kg la hectar. Pe malul Și
retului au fost amenajate 100 hectare 
de grădină. Datorită interesului ma
nifestat de organele puterii de stat, 
de primari, față de întărirea econo
mică a comunei, valorificării cu maxi
mum de eficientă a investițiilor, a re
surselor locale an.de an se obțin pro- 'i 
ducții mări de porumb, griu,. floăreâ- § 

'soăr'elui și .sfeclă de zahăr. Sectorul n 
zootehnic cuprinde acum peste 500 de 
taurine, 350 porcine, 1 500 oi. Valoa
rea producției globale se ridică la cir
ca 28 milioane lei. Pe aceste rezultate 
se întemeiază puterea economică a 
întregii comune. Avînd asigurate în
semnate venituri bănești, oamenii 
participă într-o măsură mai mare la 
finanțarea obiectivelor social-cultura- 
le ce se înalță în comună.

...în această toamnă, pe Constan
tin Zăbrăuțeanu, primarul comunei 
Vînători, l-am întîlnit de fiecare dată 
pe cimp, alături de cooperatori. „M-aș 
simți străin de comună — ne-a spus 
el — dacă nu m-aș preocupa de strîn- 
gerea Ia timp și de depozitarea fără

16.30 Emisiunea în limba germană.
18.15 Gala UNICEF. Spectacol 

de gală organizat la Bucu
rești de către Comitetul na
țional român UNICEF, cu 
prilejul aniversării a 25 de 
ani de la crearea Fondului

numeroase adunări și conferințe sin
dicale, printre care cele de la Com
binatul siderurgic din Reșița, uzina 
mecanică de reparat material rulant 
„Grivița Roșie" din Capitală. Cen
trala industrială de autocamioane și 
tractoare din Brașov, Fabrica de piele 
și mănuși Timișoara, aspectele refe
ritoare la îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai ale salariaților, 
aplicarea legislației muncii, folosirea 
fondurilor de asigurări sociale, apli
carea legii privind cantinele-restau- 
rant. respectarea prevederilor con
tractului colectiv au fost analizate în 
strînsă legătură cu măsurile ce se cer 
întreprinse pentru o mai eficientă 
participare a sindicatelor la contro
lul muncitoresc-obștesc. La confe
rința organizației sindicale de Ia U- 
zina mecanică de utilaj chimic din 

z Capitală s-a cerut comitetului sindi
catului să acorde o atenție mai mare 
efectuării controlului obștesc asupra 
protecției muncii, una din principa
lele îndatoriri ce îi revin în domeniul 
social.

Participînd la adunările generale și 
conferințele sindicale pentru dări de 
seamă și alegeri, reprezentanții sala
riaților în comitetele oamenilor mun
cii s-au putut convinge o dată mai 
mult de valoarea propunerilor, su
gestiilor și observațiilor critice ale 
oamenilor muncii ; este de datoria 
lor să ia parte mai des la adunările 
grupelor sindicale, spre a cunoaște în 
mod nemijlocit problemele pe care le 
ridică salariații și a putea acționa 
ulterior mai eficient pentru soluțio
narea lor operativă.

Organele și organizațiile de partid, 
comitetele uniunilor sindicatelor pe 
ramuri de activitate și consiliile te
ritoriale ale sindicatelor sînt chemate 
să acorde în continuare un sprijin 
concret, pregătirii adunărilor și con
ferințelor sindicale pentru dări de 
seamă și alegeri, să analizeze pe par
curs stadiul de desfășurare a aces
tora. să controleze sistematic cum 
sînt înfăptuite hotăririle adoptate cu 
acest prilej.

în încheierea lucrărilor adunărilor 
generale șf conferințelor pentru dări 
de seamă și alegeri ale sindicatelor 
sînt adoptate. într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, textele unor te
legrame adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, per

pierderi a recoltei. Este toamnă, este 
un volum mare de muncă, trebuie fă
cută o organizare chibzuită a mun
cii, a mijloacelor de transport. Altfel 
se pierde mult timp prețios".

Gîndindu-ne la primarul din Vînă
tori, ne-a apărut și mai nefirească 
situația de la Milcovul, unde primarul 
Ion Zlota nu dă decît arareori pe la 
cooperativă, nu-1 interesează în mod 
serios problemele unității, mersul lu
crărilor agricole. Nu e de mirare că 
participarea la lucru a oamenilor de 
aici este sub posibilități, calitatea lu
crărilor, de asemenea, cooperativa 
obține producții mai mici decît alte 
unități similare.

Mai sînt și alți primari care, ase
menea celui din Milcovul, nu s-au lă
murit încă de faptul că lor le revine 
răspunderea directă pentru întreaga 
activitate economică din comună. 
Există, în zona de munte a județului, 
zeci de mii de hectare pășune și finețe 
încă neaduse la valoarea lor reală. A 
scăzut și preocuparea pentru crește
rea oilor Cine trebuie să se ocupe 
de aceste probleme dacă nu în primul 
rînd primarii 7

Fiecare palmă de pămint poate să 
producă. Exemple sînt numeroase. La 
Suraia — comună despre care am mai 
vorbit — terenurile mlăștinoase, aco
perite cu tufișuri și mărăcini au fost 
defrișate în timpul verii și plantate cu 
răchită. Pe această bază s-a format 
o adevărată industrie de împletituri. 
Iată deci, că pornindu-se de la grija 
pentru gospodărirea pămîntului s-a 
ajuns la o activitate anexă care aduce 
locuitorilor comunei venituri mari. 
Se creează astfel și disponibilități 
pentru extinderea activităților indus- 
tyiale, pentru dezvoltarea economică a 
Cpmțipel,..'Asemene^ activități, indiisr} 
triale au ' fost organizate și în alte 
sate. Mulți primari au înțeles că tre
buie să folosească orice cale pentru a 
valorifica resursele locale naturale, 
pentru a pune în valoare potențialul 
uman existent. Desigur, în această 
direcție, posibilitățile sînt inepuiza
bile.

E însă nevoie de inițiativă, perse
verență, pasiune. Este necesar ca pri
marii să atragă în jurul lor masa în
treagă de cetățeni și, împreună, să 
acționeze pentru dezvoltarea econo
mică a comunei. Cu cît vom face pă- 
mîntul mai rodnic, cu atît veniturile 
oamenilor vor fi mai mari și pe a- 
ceastă bază va spori participarea ce
tățenilor la dezvoltarea și înfrumu
sețarea comunelor.

Națiunilor Unite pentru Co
pii - UNICEF.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici. Aventurile Iul 
Pety : „Automobilul
nune11.

19,30 Telejurnalul de seară. 
Săptămîna Internațională. 
Teleenclclopedia.
Film serial : „Invadatorii" 
(V).
Teledivertisment. Dicționar 
muztcal-distractiv ; Uterele 
N - O.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Seară de romanțe.

sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și Consiliului Central al 
U.G.S.R.. prin care participanții își 
exprimă hotărîrea de a-și consacra 
întreaga capacitate profesională și 
energie creatoare transpunerii în 
viață a prevederilor programului ela
borat de cel de-al X-Iea Congres al 
P.C.R. în scopul dezvoltării multila
terale a( României socialiste, ridicării 
continue a nivelului de trai al între
gului nostru popor. Astfel, în tele
grama constructorilor de la Șantie
rul naval din Galați se spune : „Ne 
manifestăm totala adeziune față de 
politica internă și externă a parti
dului, față de activitatea laborioasă 
desfășurată de dumneavoastră per
sonal. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. angajîndu-ne să ne inten
sificăm eforturile printr-o dăruire to
tală, în vederea transpunerii în viață 
a sarcinilor ce revin Șantierului na
val Galati din documentele celui 
de-al X-lea Congres al partidului și a 
prevederilor planului cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
anii 1971—1975, Rezultatele economice 
obținute pînă în prezent ne dau ga
ranția îndeplinirii și depășirii pre
vederilor actualului cincinal. Vom 
tine cont, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de prețioasele indicații date de dum
neavoastră cu ocazia vizitei pe șan
tierul nostru în legătură cu îmbună
tățirea continuă a calității navelor, 
scurtarea ciclului de fabricație, con
struirea navelor de tonaj sporit și 
dezvoltarea in perspectivă a Șantie
rului nava! din Galați, în realizarea 
planului de investiții în actualul cin
cinal".

,.Tnsușindu-ne întru totul orientarea 
dată activității sindicatelor de către 
conducerea partidului — se arată în 
telegrama participanților la confe
rința organizației sindicale de la Ra
finăria Dărmănești, județul Bacău 
— vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu hotărîre și perseverentă pentru 
dezvoltarea democrației sindicale și 
muncitorești, pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă, mili- 
tînd fără preget ca activitatea noas
tră să fie străbătută de suflul înnoitor 
promovat de partid în întreaga viață 
a tării, pentru a ne aduce din plin 
contribuția la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate".

IFAPTUL
I DIVERS
| Le lipsește
I leacul?
8 La Spitalul de traumatologie 
Idin Capitală au început nu de 

mult o serie de lucrări de re
parații. Pentru aceasta, condu
cerea spitalului a hotărît eva- 

Icuarea diverselor saloane, pe a- 
numite termene, astfel incit lu
crările menționate să nu a- 

Ifecteze prea mult condițiile 
de îngrijire și tratament. Zilele 
trecute însă, conducerea I.C.R. 2 

Ia redus considerabil numărul de 
muncitori de la unitatea sani
tară respectivă, în scopul ter
minării unor lucrări începute 

Ipe alte șantiere. Pentru că, chi
purile, spitalul (în care sînt 
internați pacienți din toată 

Ițara pentru traumatisme foarte 
grave) ar putea să mai sufere 
amînare. De prisos să mai spu
nem că acest „tratament" este

I total contraindicat. De aceea, în
trebăm numai : de ce forurile 
de resort tolerează, în amintita

I întreprindere, maladia cronică a 
tergiversării lucrărilor începu
te 7 Să nu se fi descoperit încă 
un leac împotriva ei 7

j Proceso- 
I manii

IDe mai mulți ani, soții Panait 
și Ecaterina Crihană din Ploiești

1— au, n-au altă treabă — sînt 
prezenți la tribunal. Cînd unul 
își ia în primire „rolul" de pirît, 
celălalt devine inculpat. Și vice
versa. în felul acesta, din anul

1 1967 (cînd s-au despărțit) și 
pînă în prezent, ei și-au inten
tat reciproc nu mai puțin de 41

Ide procese pentru lucruri pe 
care le puteau rezolva prin 
bună înțelegere. Nu s-a făcut

Ipînă acum un calcul exact al 
timpului pe care instanța l-a 
consumat în aceste procese, dar 
nu încape îndoială că volumul

I acestuia nu e deloc de neglijat. 
Numeroși avocați au susținut 
cînd cauza unuia, cînd a celui-

Ilalt. Și, bineînțeles, fiecare pro
ces a costat bani. După decla
rațiile Ecaterinei Crihană, nu
mai ea (a intentat șase procese)

Ia cheltuit peste 12 000 lei. Evi
dent, Panait Crihană, care a in
tentat 35 de procese, a cheltuit 
Imult mai mult. Lăsînd la o 
parte motivele care-i mină prin 
tribunal, întrebarea este de 
unde au cei doi „combatanți"

I bani de aruncat pe fereastră : 
I el are o pensie de circa 
1 600 lei, iar ea este casnică 7 
I'-.Poate că,- .dacă .oamenii legii... 

W întrebă și . așa ceva, s-ar 
pune, în sfîrșit, capăr acestor

. procese 1

Cînd a greșit 
I macazul ?
I In stația Vințul de Jos, im- 
1 portant nod de cale ferată in a- 
Ipropiere de Alba lulia era ne

voie de un chioșc de difuzare a 
presei. Pentru înființarea lui, la 

I solicitarea Direcției județene de
poștă și telecomunicații Alba, 
o comisie alcătuită din trei lu
crători de la Direcția regională 

IC.F.R. Deva s-a deplasat la fața 
locului. (In paranteză fie spus, 
pentru deplasarea comisiei, so- 

I licitantul a plătit o taxă de
500 lei). După cercetările între
prinse, comisia respectivă a 
conchis că înființarea chioșcului 

Ide difuzare a presei în localul 
gării din Vințul de Jos este ne
cesară. Iată însă că acum, prin- 

Itr-o adresă, Direcția regională 
C.F.R. Deva nu se mai declară 
de acord cu această măsură. De 

Ice — nu mai spune. Poate că 
forurile de resort vor vedea to
tuși de ce a schimbat macazul.

| Din dramele 
| imprudenței

ILazăr Miha! din Găeștl își 
pusese în gînd să stîrpească 
șoarecii care îi invadaseră io- 
Icuință' Pentru aceasta, a adus 

de la silozul de cereale unde 
-lucra o substanță deratizantă 
puternică și a pus-o în maga- 

Izie, intr-un loc ferit, cu gîndul 
că o va prepara în ziua urmă-? 
toare. Șoarecii însă au desco- 

1perit-o și au transportat-o pe 
alimente.^ Consecința : consu- 
mînd alirfientele infectate, soția 
lui M,L. s-a otrăvit și a decedat.

I După 
| accident

ILa 26 noiembrie a.c., o echipă 
de muncitori de la Întreprinde
rea de industrie locală nr. I din

I Brăila lucra la asamblarea unui 
I rezervor metalic de 50 tone. Lu- 
’ crarea necesita o tehnologie și 
Io asistentă tehnică specializată.

Lipsind insă și una și alta, s-a 
produs un grav accident : unul 

Idin pereții laterali ai rezervoru
lui s-a prăbușit, surprinzînd 
trei muncitori. Unul a putut fi 
salvat, un altul a decedat, iar al 

I treilea a rămas cu o gravă in
validitate. Ancheta Inspectoratu
lui județean pentru protecția 

I muncii a stabilit că răspunzători
de producerea accidentului se fac 
nu numai cei care aveau obli
gația de a asigura aplicarea nor- 

I melor de protecția muncii, ci și 
cei ce trebuiau să controleze 

• respectarea lor. începînd cu 
I maistrul de atelier și terminînd

cu inginerul-șef al unității. 
Drept pentru care acum vor su- 

Iferi consecințele de riooare.
Rubricd redactata de t

I
Otimltru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU

cu sprijinul corespondenților 
i „Scînteii"

cît și de realizarea lor în termenele 
fixate. In comuna la care ne referim 
a fost construit un dig de aproape 5 
kilometri și s-au săpat peste 10 km 
canale. Anul trecut. în cooperativa 
agricolă din Suraia s-a realizat o 
producție totală de porumb de 900 
tone. Terenul apărat împotriva ape
lor a rodit și el bine. Iată de ce ac
țiunea de protecție continuă pe un 
plan mai larg. Se lucrează în prezent 
la un canal de scurgere care va a- 
vea o lungime de circa 10 km prin 
care va fi evacuată apa din Balta 
Colacu. Apa 'rezultată 7 Se proiec
tează să fie folosită pentru iriga
rea a 300 de hectare. în acest fel, 
pe teritoriul arabil al comunei su
prafața irigată va ajunge la aproa
pe 1 100 hectare. S-a ajuns la o 
concluzie simplă, dar de o mare însem
nătate : importantele investiții făcute 
de stat pentru dotarea cu tractoare și 
mașini agricole, pentru sporirea canti
tăților de îngrășăminte chimice și in- 
sectofungicide, pentru producerea de 
noi soiuri de plante dau rezultate în
zecite în condițiile gospodăririi chib
zuite a pămîntului. Acțiuni* * asemănă
toare celei de la Suraia au fost orga
nizate și la Vulturu, Nănești. Măică- 
nești.

Dar buna gospodărire a pămîntului 
nu înseamnă numai irigații și dese
cări. în zona de nord a județului, cu 
3—4 ani în urmă, a început un ade
vărat asalt asupra dealurilor supuse 
eroziunii. Sub conducerea directă a 
primăriilor, obștea satelor a trecut la 
terasarea dealurilor sărace și la plan
tarea cu pomi și viță de vie. Și iată 
că. numai după cîțiva ani, în această

glale- (sala Comedia) : Becket — 
20- (sala Studio) : Prima zi de li
bertate — 20.
a Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
ÎS: Leonce și Lena — 20,30; (sala 
Studio) : Iubire pentru Iubire 
— 20.
o Teatrul Mic : Pisica sălbatică 
— 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magherul : Și eu am fost în Arca
dia — 19,30; (sala Studio) : Viziuni 
flamande — 20.
• Teatrul Giuleștl : Freddy —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra și Allgru
— 17.
• Teatrul evreiesc de stat: Adam 
și Eva — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică —
19.30, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) Groapa — 19.30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Legendă și dor — 19,30.
• Circul Globus : Parada rîsulul
— 19.30.

tive, întărirea disciplinei de organi
zație. acordarea unei atenții neslă
bite rezolvării prompte și judicioase 
a propunerilor salariaților.

în euvîntul rostit Ia încheierea 
dezbaterilor din cadrul conferinței 
de dare de seamă și alegeri a Sin
dicatului sanitar din Dorohoi, tova
rășul Virgil Trofin a subliniat că or
ganizația sindicală, muțind centrul de 
greutate al întregii activități în gru
pele sindicale și desfășurînd o susți
nută muncă politico-ideologică și de 
educație în rîndurile salariaților, 
poate și trebuie să aducă o contribu
ție mai substanțială la ridicarea ni
velului calitativ al asistenței sâni- 

tare. înlăturînd formalismul șl festi- 
vismul, comitetul sindicatului trebuie 
să-și prevadă în planul de activitate 
acțiuni concrete, menite, în primul 
rînd, să mobilizeze cadrele medicale, 
membrii de sindicat la înfăptuirea 
exemplară a obligațiilor profesionale, 
la promovarea unui climat de devo
tament în exercitarea profesiei, a 
principiilor etice ale societății noas
tre socialiste.

La conferința organizației sindicale 
din secția Rotary a uzinei „Electro
magnetica" din Capitală s-a cerut 
comitetului sindicatului să orienteze 
întreaga muncă politico-educativă 
spre formarea unei opinii de masă 
combative împotriva oricăror încăl
cări ale disciplinei muncii, spre în- 
cetățenirea intransigenței principiale 
față de nesocotirea îndatoririlor pro
fesionale, ca și a principiilor moralei 
comuniste.

în dezbaterile din adunările gene
rale și conferințele sindicale s-a a- 
cordat o atenție deosebită problema
ticii sociale, modului de înfăptuire a 
politicii partidului puse în slujba ri
dicării nivelului de trai ai poporului. 
Este un element pozitiv faptul că în

an.de
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al Marelui Ducat al Luxemburgului, 

Gaston Thorn
în cursul dimineții zilei de vineri, 

ministrul afacerilor externe al Luxem
burgului, Gaston Thorn, a făcut o vi
zită ministrului comerțului exterior, 
Cornel Burtică.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost examinate stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării relațiilor e- 
conomice bilaterale, ale diversificării 
schimburilor comerciale, lărgirii co
laborării și cooperării între România 
și Luxemburg.

★
Ministrul afacerilor externe al Ma

relui Ducat ai Luxemburgului,

Gaston Thorn, și persoanele oficiale 
care ii însoțesc, au făcut, vineri di
mineața, o vizită la Universitatea 
București, unde au avut o întrevedere 
cu Jean Livescu, rectorul Universită
ții București, Ion Ceterchi. decanul 
Facultății de drept, și membri ai 
consiliului profesoral.

Oaspeții s-au interesat de sistemul 
de organizare a învățămîntului supe
rior în țara noastră, de modul de pre
gătire a studenților și activitatea 
științifică pe care o desfășoară ca
drele didactice și studenții din Uni
versitatea București.

Conferință de presă
Ministrul afacerilor externe al Ma

relui Ducat al Luxemburgului, Gas
ton Thorn, s-a întîlnit, vineri după- 
amiază, la sediul Asociației de Drept 
Internațional și Relații Internaționa
le din Capitală cu reprezentanți ai 
presei centrale, ai agenției române 
de presă „Agerpres", Radioteleviziu- 
nii, precum și cu corespondenți ai. 
presei străine acreditați la București.

Sint profund onorat de dovezile de 
simpatie de care m-am bucurat în 
România, de privilegiul de a fi pri
mit de șeful statului român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, precum și de po
sibilitatea de a discuta cu diferite 
persoane oficiale — a declarat oaspe
tele. Sînt extrem de mulțumit, a spus 
în continuare ministrul că am avut 
posibilitatea să mă familiarizez cu 
punctele de vedere ale conducătorilor 
români asupra marilor probleme ale 
actualității și să abordez probleme 
de interes comun, de mare actua
litate pe plan internațional, cum este 
viitoarea conferință de securitate eu
ropeană. Am constatat cu satisfacție 
că preocupările noastre sînt foarte 
apropiate și că destinderea europea
nă nu este un cuvînt gol de conținut, 
cu atît mai mult cu cît progresele 
pe această cale sînt vizibile.

Ministrul Gaston Thorn și-a expri
mat părerea că viitoarea conferință 
generală pentru securitate nu trebuie 
să reprezinte nici începutul, nici în
cununarea relațiilor inter-europene, 
ci să dezvolte un proces care este m 
curs. „Nu cred că va avea loc o sin
gură conferință — a spus el — ci mai 
multe reuniuni succesive și în cele 
din urmă va fi constituit un organism 
permanent european. Se întrevăd 
numeroase soluții posibile și, după 
părerea mea, nu este util să adop

tăm o poziție rigidă, ci să explorăm 
toate alternativele".

Referindu-se la relațiile economice 
și comerciale inter-europene, minis
trul luxemburghez și-a exprimat spe
ranța că restricțiile care grevează a- 
supra schimburilor vor fi înlăturate 
și se vor crea condiții favorabile 
pentru intensificarea lor.

Răspunzînd unei întrebări, G. 
Thorn a arătat că sînt în curs de 
realizare condițiile în vederea înce
perii pregătirilor multilaterale ale 
conferinței europene pentru securi
tate. „Asistăm acum, a spus el, la o 
intensificare a pregătirilor bilatera
le pentru defrișarea terenului și Lu
xemburgul a hotărît să trimită un 
ambasador la Helsinki pentru a sta
bili contactele necesare. Din punctul 
nostru de vedere, deci, pregătirile 
pentru viitoarea conferință au și în
ceput și dacă nu se vor ivi noi pie
dici cred că pregătirile multilatera
le ar putea debuta în mijlocul pri
mului semestru al anului viitor".

Referindu-se la relațiile economi
ce și comerciale dintre Luxemburg 
și România, ministrul a arătat că 
există posibilități încă nevalorificate, 
care pot dă satisfacție ambelor părți. 
El a relevat, totodată, tendința de 
echilibrare a balanței schimburilor 
comerciale, ceea ce reprezintă un ele
ment încurajator pentru viitor. „Sîri- 
tem la începutul unei cooperări care 
poate fi substanțial îmbunătățită și 
am discutat cu reprezentanții români 
posibilitatea ca o delegație comer
cială română să facă o vizită în Du
catul Luxemburg pentru a lua con
tact cu factorii direct interesați".

în încheiere, ministrul Thorn a re
levat că este impresionat de efortu
rile depuse de România pentru reali
zarea unor mari obiective industriale, 
de rezultatele obținute pe calea dez
voltării sale.

Delegația Marii Adunări Naționale
care a vizitat țări 

s-a întors
Vineri după-amiază, s-a înapoiat 

In Capitală delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Mi
hai Dalea, președintele Comisiei pen
tru politică externă a M.A.N., care, 
la invitația parlamentelor din Chile, 
Columbia și Venezuela, a făcut o vi
zită oficială de prietenie în aceste 
țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați

din America Latină 
în Capitală

de tovarășii Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Dumitru Coliu, Gheorghe Va- 
silichi și Aurel Vijoli, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., Ion 
Mărgineanu, secretar al M.A.N., și 
alte persoane oficiale.

A fost de față Julio Riethmuller, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii. Chile la București.

(Agerpres)

Adunare consacrată aniversării 

Zilei armatei populare vietnameze
Vineri seara, la Casa Centrală a 

Armatei, a avut loc o adunare con
sacrată celei de-a 27-a aniversări a 
Zilei armatei populare-vietnameze, la 
care au luat parte generali, ofițeri, 
maiștri militari și _ subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost de față Nguyen _ Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam 
în țara noastră, și alți membri ai 
ambasadei.

Au participat, de asemenea, am
basadorul Republicii Vietnamului de 
sud în Republica Socialistă România,

Lam Van Luu, și membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ralul locotenent Popa Constantin 
care a rostit un cuvînt de salut.

Despre însemnătatea evenimentu
lui aniversat a vorbit ambasadorul 
R. D. Vietnam la București.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi o foto-expoziție și un film 
înfățișînd aspecte din viața și lupta 
poporului vietnamez.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI
P. C. DIN

Delegația Partidului Comunist din 
Austria, condusă de tovarășul Franz 
Muhri, președintele P.C.A., însoțită 
de tovarășa Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., a vizitat în cursul dimineții 
de vineri cartiere noi de locuințe și 
edificii social-culturale din București, 
precum și Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România.

★
După-amiază, oaspeții însoțiți de 

tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv al

AUSTRIA
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. 
al P.C.R., și Dimitrie Ancuța, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., au vizitat Uzi
na de mașini-unelte și agrega
te. Aici au fost întîmpinați de 
ing. M Pupăză, director general al 
Centralei industriale de mașini-unel
te, de ingineri și reprezentanți ai 
muncitorilor. în timpul vizitei, oaspe
ții s-au interesat de unele probleme 
legate de organizarea producției și 
salarizare, conducerea colectivă a în
treprinderii. formele de organizare și 
activitatea politică a salariaților.

Plecarea vicepreședintelui
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 

M. A. Leseciko
Vineri, a părăsit Capitala M.A. Le

seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice în Comisia intergu- 
vernamentală româno-sovietică de 
colaborare economică, îbsotit de 
membrii delegației guvernamentale 
sovietice, consilieri și experți, care 
a participat la lucrările sesiunii a V-a 
a Comisiei’ interguvernamentale ro- 
mâno-sovietice de colaborare econo
mică, care a avut loc la Bucu
rești.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost conduși de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române în 
Comisia interguvernamentală româ
no-sovietică de colaborare econo
mică, de membrii delegației guver
namentale române și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față V.I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
și membri ai ambasadei.

★
IjZ încheierea lucrărilor comi

siei. Gheorghe Rădulescu și M. A.

Leseciko au semnat Protocolul se
siunii.

Cu același prilej, Florin Iorgulescu, 
președinte al Consiliului Național al 
Apelor, și A. E. Petrușev, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Relații Economice Externe al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
au semnat Acordul interguvernamen- 
tal privind construirea în comun a 
Nodului hidrotehnic Stînca-Costești, 
pe rîul Prut.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
oferit un dineu în onoarea tovarășu
lui M.A. Leseciko, la care au parti
cipat tovarășii Manea Mănescu, Mi
hail Florescu, loan Avram, Bujor 
Almășan, membrii celor două delega
ții, precum și alte persoane oficiale. 
Au participat, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România, pre
cum și V.S. Teodorov, ministrul in
dustriei prelucrării țițeiului și petro
chimiei din U.R.S.S.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze

In perioada 14—17 decembrie, a 
avut loc la Snagov cea de-a 35-a șe
dință a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze.

La lucrările comisiei au participat 
delegații din R.P. Bulgaria. R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană. R.P. Po
lonă, Republica Socialistă România, 
R.P. Ungară și Uniunea Sovietică, 
țări membre ale C.A.E.R.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. iugo
slavia, la ședința comisiei a luat par
te și o delegație a Iugoslaviei.

■ A participat, de, asemenea, în ca
litate, de..invitat, .bgjjrezentan'tul.,se
cretariatului Diviziei’ de. energie din 
cadrul Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

Comisia a acordat o atenție deose
bită examinării problemelor care de
curg din programul complex de adîn- 
cire și perfecționare în continuare a 
colaborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., adoptat la sesiunea 
a XXV-a a consiliului, în domeniul 
industriei de petrol și gaze.

Comisia a adoptat ordinea lucrări
lor legate de colaborarea între țările

membre ale C.A.E.R. pentru creșterea 
mai intensă a extracției proprii de 
țiței și gaze, a examinat unele pro
bleme privind specializarea și plani
ficarea în comun de către țările inte
resate a unor produse petrolifere de 
mic tonaj, aditivilor și catalizatorilor 
folosiți în industria de prelucrare a 
țițeiului.

O atenție deosebită s-a acordat 
examinării problemelor privind dez
voltarea colaborării în domeniul cer
cetărilor științifice și tehnice. Au fost 
examinate, de asemenea, materiale 
elaborate de organele de lucru ale 
comisiei privind perfecționarea teh
nicii și tehnologiei forajului de mare 
âdîncime, a extracției și pregătirii ga
zelor pentru transport, automatizării 
proceselor de prelucrare a țițeiului, 
precum și alte probleme.

Comisia a adoptat planul său de 
lucru pe anii 1972—1973, inclusiv pro
blemele care prezintă interes reciproc 
pentru țările membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F. Jugoslavia.

Lucrările ședinței comisiei au de
curs într-o atmosferă de prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Corne- 

liu Mănescu, a adresat o telegramă 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Populare Bulgaria, Petar 
Mladenov, prin care-i adresează cal
de felicitări cu ocazia alegerii sale 
în această funcție.

★
Vineri a sosit în Capitală Leonidas 

Cordovas, președintele Confederației 
Oamenilor Muncii din Ecuador, care, 
la invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, va face o vizită în țara 
noastră.

★
Vineri a sosit în Capitală o delega

ție a Direcției generale pentru turism 
internațional pe întreaga Chină, con
dusă de tovarășul Di Ven-wei, 
membru al conducerii direcției. în 
timpul șederii în țara noastră, delega-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatul mondial 
de handbal feminin

• Echipa României poate obține încâ medalia de bronz

ȘAH

Un frumos succes românesc

R, P. D. COREEANA

Interviul tovarășului
Kim Ir Sen 

acordat ziarului 
„Asahi Shimbun"
PHENIAN 17 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului japo
nez „Asahi Shimbun", președintele 
Cabinetului de Miniiștri al R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, a arătat, răspun
zînd la o întrebare privind prezența 
americană în Coreea de sud, că pen
tru țața sa prezintă o importanță pri
mordială ca S.U.A. să evacueze Co
reea de sud. „Atît timp cît S.U.A. vor 
continua să ocupe această țară, nu va 
putea exista reconciliere între noi", 
a precizat el, adăugind : „Potrivit 
acordului de armistițiu, problema co
reeană trebuie să fie reglementată 
pașnic prin convorbiri politice. Pînă 
in prezent, însă, reprezentanții S.U.A. 
au făcut obstrucție la aceste preve
deri".

Referindu-se la unele rezoluții 
adoptate de O.N.U. în problema co
reeană, Kim Ir Sen a arătat : „Orga
nizația ne cere să respectăm hotărî- 
rile ei unilaterale în problema co
reeană, respectiv să recunoaștem 
ocupația americană din Coreea de 
sud. Dacă Statele Unite și O.N.U. își 
vor schimba atitudinea față de 
această problemă, sintem gata să în
cepem convorbiri. Avem speranța că 
poziția Națiunilor Unite în această 
privință va înregistra o evoluție".

Răspunzînd la o întrebare privind 
perspectivele reunificării Coreei, Kim 
Ir Sen a arătat : „Sintem adepții 
unei reunificări pașnice și democra
tice într-o cuvîntare recentă am 
propus să discutăm această problemă 
cu reprezentanții partidelor politice, 
inclusiv partidul guvernamental, cu 
reprezentanții organizațiilor de masa 
și cu diverse personalități din Coreea 
de sud.. Dar partea sud-coreeanâ nu 
a dat încă un . răspuns propunerilor 
noastre"^ în continuare, Kim Ir Sen a 
arătat că este posibil să se înceapă 
discuții între Nord și Sud în legătură 
cu problema reunificării. „Sintem 
gata pentru astfel de convorbiri, a 
declarat el. Am dori să se asigure cel 
puțin libera circulație a persoanelor 
între cele două părți ale țării, ceea ce 
ar contribui mult la accelerarea reu
nificării pașnice".

Un obstacol important pe această 
cale îl constituie alianța militară a 
Coreei de sud cu S.U.A. și Japonia, a 
menționat Kim Ir Sen. Reunificarea 
pașnică nu este posibilă decît prin re
tragerea americanilor și japonezilor. 
Sint sigur, a adăugat el, că reunifi
carea se va realiza într-o perspectivă 
mai îndepărtată, sub presiunea popu
lației din Coreea de sud, sprijinită de 
poporul japonez și de alte popoare 
asiatice.

Adunarea activului de partid orășenesc 
și regional Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres). — In 
Palatul Congreselor din Kremlin a 
avut loc la 17 decembrie adunarea 
activului de partid orășenesc și re
gional Moscova, consacrată conclu
ziilor Plenarei din noiembrie a Co
mitetului Central al P.C.U.S. La 
adunare. Leonid Brejnev. secretar

general al C.C. al P.C.U.S., a pre
zentat un raport.

Agenția T.A.S.S. informează, de 
asemenea, că în diferite orașe ale 
Uniunii Sovietice au loc adunări ale 
activului de partid pe aceeași temă, 
la care prezintă rapoarte membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 17. — Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju. transmite : în zi
lele de 16 și 17 decembrie s-au des
fășurat la Berlin lucrările celei de-a 
4-a plenare a C.C. al P.S.U.G., con
sacrate dezbaterii proiectelor planu
lui cincinal (1971—1975) de dezvolta
re a economiei naționale și al planu

lui economic pe 1972, precum și a 
proiectului bugetului de stat pe anul 
1972.

C.C. al P.S.U.G. a aprobat docu
mentele supuse discuției în plenară.

în încheierea lucrărilor, Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a rostit o cuvîntare.

R.P. BULGARIA Bogăția apelor 
în slujba progresului

Vineri, ultima zi dinaintea „mari
lor finale" ale campionatului mon
dial feminin de handbal, echipa noas
tră a avut zi de odihnă (la Utrecht), 
dar emoțiile întrecerii supreme le-a 
trăit din plin, întocmai ca înțr-o 
dispută directă pe teren. Terminînd, 
după cum se știe, la egalitate meciul 
cu Danemarca (11—11) și pierzind pe 
cel cu R.D.G. (10—12). handbalistele 
românce mai păstrau o singură șansă 
de a rămîne în lupta pentru o meda
lie (pentru cea de bronz) ; danezele 
să piardă partida cu R. D. Germană, 
programată aseară la Groningen (pes
te 200 km distanță de Utrecht), la 
mai mult de două goluri diferență.

In acest caz, profitînd de golaveraj, 
echipa noastră ar fi ocupat locul doi 
în clasamentul grupei semifinale 
(după R.D.G.) și ar fi obținut, deci, 
dreptul de a juca în finala pentru 
locurile III—IV. Iată că lucrurile au 
evoluat favorabil echipei noastre. 
Partida R.D.G.—Danemarca s-a ter
minat cu scorul de 12—7 (4—3). Iugo
slavia a întrecut Ungaria cu 12—6 
(6—4). în acest fel. finala pentru 
titlul suprem se va disputa mîine 
între R. D. Germană și Iugoslavia. 
Meciul pentru locurile III-IV : Româ
nia — Ungaria. Handbalistele daneze 
vor dispută un ultim meci, cu echipa 
R.F.G.. în joc fiind locurile V—VI.

TURNEUL UNOR SPORTIVI 
DIN R. P. CHINEZĂ

Ieri, au sosit în Capitală reprezen
tativele de volei (masculin) și bas
chet (feminin) ale R.P. Chineze. în 
cadrul turneului pe care-1 vor în
treprinde în țara noastră, sportivele 
și sportivii din R.P. Chineză, vor 
susține mai multe întîlniri prietenești 
cu echipe românești. Voleibaliștii 
vor evolua la Piatra Neamț și Bucu
rești. iar baschetbalistele vor juca la 
Tg. Mureș, Oradea, Cluj. Satu- 
Mare și București.

A ÎNCEPUT BALCANIADA 
DE BASCHET (feminin)

La Sarajevo au început întrecerile 
Balcadianei de baschet feminin, la 
care participă selecționatele Bulga
riei, României, Iugoslaviei și, în a- 
fară de concurs. Italiei.

In primul meci, echipa României a 
întîlnit selecționata Iugoslaviei în 
fața căreia a pierdut cu scorul de 
64—81. deși la pauză conducerea cu 
37—35. Astăzi, echipa României va 
juca cu formația Bulgariei.

în „Cupa campioanelor 
europene"

BELGRAD 17 (Agerpres). - Cea 
de-a treia ediție a „Cupei campioa
nelor europene" la șah, desfășurată 
în localitatea iugoslavă Vrnjacka 
Banja, s-a încheiat cu victoria, la e- 
galitate, a trei maestre : Elisabeta 
Polihroniade (România), Maria Ivan- 
ka și Suzana Veroczi (ambele din 
Ungaria), care au totalizat fiecare 
cite 7,5 puncte din 11 posibile.

Campioana României, Elisabeta 
Polihroniade a obținut astfel un suc
ces remarcabil in acest turneu la 
care au participat nu numai cele mai 
bune șahiste din Europa, dar și cam
pioana lumii, Nona Gaprindașvili. 
Din cele 11 partide susținute, maeș- 
tra româncă a cîștigat șase, a remi
zat trei și a pierdut două. (în ultima 
rundă, Elisabeta Polihroniade a în
vins-o pe șahista vest-germană Was- 
nesky).

Clasament final : 1—3. Polihronia
de (România), Ivanka (Ungaria). Ve 
roczi (Ungaria) — 7,5 puncte ; 4—7. 
Gaprindașvili (U.R.S.S.). Gheorghieva 
(Bulgaria), Konarkowska-Sokolov 
(Iugoslavia), Vokralova (Cehoslova
cia) — 7 puncte ; 8. Erenska (Po
lonia) — 6 puncte ; 9 Țim^r (Olan
da) — 4 puncte ; 10 Gordana Iova- 
novici (Iugoslavia) — 3.5 puncte; 11. 
Wasnesky (R.F a Germaniei) — 2 
puncte, 12. Eigenmann (Elveția) — 
zero puncte.

ția chineză "a avea convorbiri cu 
cadre de conducere din Ministerul Tu
rismului și va vizita o serie de obiec
tive reprezentative ale turismului ro
mânesc.

★
Președintele Companiei naționale 

de inginerie și construcții din Repu
blica Arabă Libiana, T. A. Gerger, 
face o vizită in țara noastră. Oaspe
tele va avea convorbiri la ministere 
economice și întreprinderi de comerț 
exterior.

★
Vineri la amiază, la Muzeu! de 

artă al Republicii Socialiste Româ
nia s-a deschis expoziția ..Omagiu lui 
Theodor Pallady", prima dintre ma
nifestările organizate cu prilejul naș
terii marelui pictor român, sărbătorire 
recomandată și de UNESCO în -a- 
drul aniversărilor culturale pe 1971.

★
Vineri după-amiază, dr. Hans 

Voss, ambasadorul R.D. Germane la 
București, a oferit un cocteil cu pri
lejul vizitei în țara noastră a dele
gației de activiști ai P.S.U.G., con
dusă de Hans Ruscher, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.S U.G. Au 
participat Ionel Dicu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Lucian 
Drăguț, secretar general al Consi
liului Economic, reprezentanți ai 
unor ministere și organe economice 
centrale.

★
în Capitală, la Casa de cultură a 

Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, a 
fost deschisă vineri o expoziție 
documentară „Laponii în Sue
dia". pusă la dispoziție de In
stitutul suedez pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Fotografiile 
expuse înfățișează diverse aspecte 
din viața laponilor, locuitori din tim
puri străvechi ai nordului Scandina- 
viei. La vernisaj au luat parte func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți Per Otto Raths- 
man, ambasadorul Suediei la Bucu
rești, membri ai ambasadei, și mem
bri ai corpului diplomatic. Cu acest 
prildj, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., a rostit o scurtă 
cuvîntare.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 17 DECEMBRIE 1971

FOND GENERAL DE CÎȘTIGUR1 : 
1.207.439 lei din care 83.771 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 40 29 35 8 60 18 
55 7 20

Fond de cîștiguri : 621.780 lei din 
care 83.771 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 85 50 53 23 
19 82 62

Fond de cîștiguri : 585.659 lei.

R. S. CEHOSLOVACĂ 

Sesiunea 
Adunării Federale

PRAGA 17. — Corespondentul
Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
In prezența lui Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, Ludvik Svoboda, președin- 
tele. R- s- Cehoslovace, a altor con
ducători de partid și de stat, vineri 
s-au deschis la Praga lucrările sesiu
nii comune a deputaților Camerei 
poporului și Camerei națiunilor ale 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace.

Pe ordinea de zi a sesiunii figurea
ză dezbateri cu privire la Declara- 
ția-program a guvernului federal și 
proiectul de lege privind bugetul de 
stat pe anul 1972.

Lubomir Strougal, președintele gu
vernului federal, a prezentat Decla- 
rația-program, care cuprinde direc
țiile principale ale dezvoltării econo
mice și sociale a societății socialiste 
cehoslovace, în lumina hotărîrilor 
celui de-al XIV-lea Congres al P.C. 

•din Cehoslovacia.
La capitolul relații internaționale, 

în declarație se arată că guvernul 
cehoslovac va continua politica de 
întărire și lărgire a prieteniei și co
laborării cu țările socialiste, în in
teresul întăririi și consolidării siste
mului socialist, mondial. își va lărgi, 
totodată, legăturile cu țările capita
liste, în primul rînd cu cele euro
pene. cu toate statele lumii, pe baza 
principiului neamestecului în trebu
rile interne, a respectului și avanta
jului reciproc.

Ministrul federal al finanțelor, Ru
dolf Rohlicek, a prezentat apoi pro
iectul de lege privind bugetul de stat 
pe anul 1972.

După dezbateri, deputății au apro
bat în unanimitate cele două docu
mente. Lucrările sesiunii continuă.

COMUNICAT COMUN 
UNGAROIUGOSLAV

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — în 
legătură cu vizita oficială întreprinsă 
in R. P Ungară de președintele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedici, și convor
birile purtate de acesta cu președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, Jeno Fock, a fost dat publi
cității un comunicat comun. Părțile, 
se arată în comunicat, au constatat, 
cu satisfacție că relațiile și colabo
rarea dintre cele două țări socialiste 
vecine se dezvoltă cu succes pe baza 
încrederii reciproce, avantajului mu
tual și respectării principiilor suve
ranității, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne. 
Relevind dezvoltarea favorabilă a 
schimbului bilateral de mărfuri, co
municatul subliniază însemnătatea 
cooperării și specializării în produc
ție, domeniu în care există încă în
semnate posibilități nefolosite de 
colaborare.

Referitor la problemele actuale ale 
vieții internaționale, părțile au re
levat că s-a ajuns la o îmbunătățire 
a situației politice europene, la con
diții mai favorabile pentru reali
zarea păcii și securității pe continen
tul nostru. Apreciind că sporește in
teresul și acordul statelor europene 
in direcția convocării cit mai grab
nice a conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, cei 
doi șefi de guvern subliniază nece
sitatea începerii cît mai neîntîrziat 
și fără condiții a pregătirii multilate
rale a acesteia.

In ultima vreme, 
specialiștii bulgari a- 
cordă o atenție deose
bită problemelor lega
te de resursele acva
tice ale țării și măsu
rilor ce se impun pen
tru valorificarea lor în 
condiții optime. Preo
cuparea pentru capta
rea de noi rezerve de 
apă și pentru buna lor 
gospodărire este cu 
atît mai vie. eu 
cit resursele hidro
logice de suprafa
ță ale Bulgariei nu 
sînt mari, iar dezvol
tarea continuă a in
dustriei, agriculturii, 
procesele înnoitoare 
ce au loc în orașele 
și satele țării, în viața 
oamenilor, fac ca ce
rințele pe acest plan 
să crească neîntrerupt.

în anii socialismului, 
în Bulgaria au fost 
construite numeroase 
baraje de diferite ca
pacități, care au creat 
o rezervă de 4,84 mi
liarde mc de apă fo
losită pentru hidro
ameliorații și satisfa
cerea nevoilor indus
triale și de aprovizio
nare a orașelor. Acum 
eforturile în această 
direcție vor fi conti
nuate și amplificate. 
Aproape 92 milioane 
de leva vor fi inves
tite în actualul plan 
cincinal (1971—1975) 
pentru înălțarea altor 
14 baraje, care vor 
dispune de un volum 
total de peste 1,8 mi
liarde mc de apă.

Imense rezerve care 
așteaptă să fie valo
rificate sînt oferite de 
apele subterane. Pros
pectările minuțioase 
făcute de specialiștii 
bulgari în această di
recție evidențiază e- 
xistența a 142.5 mili
arde mc de apă pota
bilă, distribuită pe în
treg teritoriul țării,

cea mai mare acumu
lare subterană (120 
miliarde mc) aflîn- 
du-se în partea de 
nord a Bulgariei. A- 
vantajele pe care le 
prezintă pînzele frea
tice existente (nu a- 
fectează terenuri care 
pot fi cultivabile, nu 
se evaporă, debitul lor 
fiind practic 'nelimi
tat), constituie sufi
ciente argumente Jn 
favoarea începerii, in
tr-un viitor apropiat, 
a exploatării lor ma
sive, ca principală 
sursă de apă pentru 
nevoile economiei in 
general.

în condițiile progre
sului susținut pe care 
îl cunoaște industria 
socialistă a Bulgariei, 
o dată cu sporirea re
surselor acvatice, se 
ridică tot mai impe
rioasă cerința protejă
rii apelor împotriva 
poluării. în acest sens, 
încă cu cîțiva ani în 
urmă, în R. P. Bulga
ria a intrat în vigoare 
„Legea pentru protec
ția aerului, apelor și 
solului. împotriva po
luării". De asemenea, 
potrivit unor dispozi
ții date de Consiliul 
de Miniștri, toate u- 
nitățile economice au 
fost obligate să acor- 

,de toată atenția. bunei 
gospodăriri a apelor; 
O nouă măsură luată 
în aceeași direcție a 
fost înființarea In
spectoratului național 
(și a șase inspectorate 
raionale) pentru apă
rarea apelor, cărora le 
revine sarcina de a 
efectua un control con
tinuu și competent 
pentru a depista ca
zurile de poluare a 
apelor curgătoare și a 
celor acumulate și de 
a elabora, împreună 
cu conducerile unită
ților economice, mă

suri profilactice efi
ciente.

In urma activității 
acestei instituții și pe 
baza constatărilor ei, a 
fost elaborat, pentru 
perioada cincinalului 
1971—1975, un program 
de Construcție de uti
laje pentru purificarea 
apelor reziduale. In 
cadrul acestuia se pre
văd investiții în va
loare de 200 mi
lioane leva pentru 
construirea a 259 noi 
instalații de purifica
re, reconstruirea și 
extinderea a 70 de in
stalații mai vechi, a- 
menajarea altor zeci 
de stații de purificare 
a apei în rețeaua de 
canalizare a orașelor 
Sofia, Plovdiv, Tîrno- 
vo, Gabrovo, Varna, 
Plevna etc. Aceste 
stații vor trata apele 
reziduale provenite de 
la 667 de întreprin
deri industriale din 
raza orașelor amin
tite.

în același timp, se 
acordă o mare atenție 
și protejării resurse
lor de apă subterane, 
avîndu-se în vedere 
că, in cazul poluării 
lor, operațiunile de 
purificare sint deose
bit. de dificile și costi
sitoare.

Investițiile pe care 
le-a făcut și continua 
să le facă Bulgaria 
pentru sporirea și pro
tejarea resurselor de 
apă dau rezultate tot 
mai bune, eficiența lor 
economică fiind dintre 
cele mai înalte. Și a- 
ceasta, cu atît mai 
mult, cu cît se știe că, 
spre deosebire de com
bustibili și metal, care 
pot fi înlocuite cu 
mase plastice sau alte 
materiale noi, apa... nu 
are înlocuitor.

C. AMARIȚEI

^p^ngară Pulsul noului 
prin arterele feroviare

La muzeul transpor
turilor din capitala 
ungară se păstrează, 
între altele... cîteva 
tăieturi din ziare 
vechi. Apărute în iu
lie 1846. știrile respec
tive se refereau la un 
eveniment pe care 
ziarele vremii îl anun
țau cu litere de o 
șchioapă : „La 15 ale 
lunii curente s-a des
chis linia ferată cen
trală între Pesta și 
Vacz,- iar în Ziua ur
mătoare au început 
cursele zilnice de că
lători". Prima cale fe
rată construită pe te
ritoriul Ungariei mă
sura 34 de kilometri 
și era deservită de 12 
locomotive cu abur și 
citeva zeci de vagoa
ne de călători...

Alături, în același 
muzeu — exponate 
privind dezvoltarea 
actuală a transporturi
lor feroviare ungare. 
Ele reflectă progresele 
cu adevărat uriașe — 
atît pe plan cantitativ, 
cît și calitativ — înre
gistrate în anii socia
lismului în acest sec
tor de mare însem
nătate al econo
miei naționale. O ci
fră edificatoare. în 
acest an. pînă spre 
mijlocul lunii decem
brie, pe căile ferate 
din R. P Ungară s-au 
transportat 440 milioa
ne călători și peste 
156 milioane tone de 
mărfuri. Locomotiva 
cu abur a încetat de 
mult să fie singurul 
mijloc de tracțiune. 
Datorită succeselor 
dobindite în dezvolta
rea industriei, ca și 
eforturilor pline de 
abnegație ale celor 
peste 350 000 de lucră
tori feroviari, pe ar
terele de fier ale țării 
circulă tot mai multe 
trenuri remorcate de 
locomotive Diesel și 
electrice. In ultima 
vreme, s-au reconstruit 
și modernizat un mare 
număr de gări, de tria
je și stații de mare im
portanță de pe prin
cipalele magistrale —

cum sînt cele de la 
Szolnok, Zahony, Ny- 
regyhaza și altele, s-a 
îmbunătățit în mare 
măsură deservirea că
lătorilor.

Planul cincinal de 
dezvoltare a economiei 
naționale ungare pre
vede dezvoltarea și 
modernizarea conti
nuă a transporturilor 
feroviare. In acest 
scop au fost prevăzute 
investiții ce depășesc 
suma de 32 miliarde 
de forinți (in cincina
lul trecut — 21 miliar
de forinți). Dezvolta
rea acestui sector ține 
seama atît de nevoile 
în continuă creștere 
ale economiei națio
nale, cit și de faptul 
că R. P. Ungară este 
străbătută de linii de 
tranzit deosebit de 
importante pentru tra
ficul european.

Trebuie spus că 
această vastă activita
te se realizează pe 
baza unui program 
complex, științific 
de electrificare și 
modernizare a căilor, 
ferate. Corespunzător 
acestui program. în 
ultimii ani au fost 
electrificate liniile : 
Budapesta — Mis
kolc — Szerencs — 
Nyregyhaza — Zahoni. 
S-a încheiat electrifi
carea căii ferate est- 
vest — de la Zahony 
la Hegyeshalom. Peste 
cîteva zile urmează a 
fi dată în exploatare 
o nouă linie electrifi
cată : Budapesta — 
Szob, în lungime de 
64 km. în prezent, din 
cei peste 8 000 de ki
lometri — cîți măsoa
ră rețeaua feroviară 
ungară - 820 de kilo
metri sînt electrificați.

în perioada noului 
cincinal vor fi electri
ficate și alte trasee, 
însumînd aproape 300 
de kilometri, in ce 
privește baza materia
lă, aceasta va spori cu 
360 de locomotive e- 
lectrice și Diesel, cu 
peste 1 000 de vagoane 
de călători și 11 000 
vagoane de marfa.

dintre acestea din 
urmă multe fiind im
portate din România 
în cadrul schimburilor 
economice reciproce. 
Se va lărgi gama lo
comotivelor Diesel și 
va spori producția lo
comotivelor electrice 
fabricate în țară. Pro
gramul modernizării 
căilor ferate ungare 
prevede în același 
timp desființarea unor 
linii secundare vechi, 
neeficiente și nerenta
bile și înlocuirea lor 
cu o rețea de trans
porturi auto. De ase
menea, sînt prevăzute 
măsuri pentru înzes
trarea stațiilor fero
viare cu mașini și in
stalații moderne pen
tru încărcatul și des
cărcatul mărfurilor, 
pentru extinderea asi
gurării securității cir
culației etc.

Potrivit planurilor 
de dezvoltare și mo
dernizare a căilor fe
rate ungare, se pre
vede ca pînă în anul 
1980 să fie „pensiona
te" — adică scoase din 
uz — toate locomoti
vele cu abur. Pînă 
atunci, cele mai im
portante porțiuni ale 
căii ferate vor fi elec-' 
trificate, iar pe restul . 
liniilor vor circula nu- i 
mai locomotive Diesel. 
Nu mai puțin elocven
te pentru perspectivele 
de dezvoltare a trans
porturilor feroviare 
ungare sînt calculele 
de prognoză făcute de 
specialiști, pînă în 
anul 1985. Se arată că 
pentru realizarea pro
iectelor de moderniza
re a rețelei feroviare, 
a materialului rulant 
și a instalațiilor de di
rijare a circulației vor 
fi necesare investiții 
de 90—93 miliarde fo
rinți. Sînt proiecte și 
perspective cu adevă
rat demne de era 
nouă, a construcției 
socialiste, pe care o 
trăiește poporul Un
gariei prietene.

Al. PINTEA



Adunarea Generală 
a 0. N. U. a adoptat 
rezoluția cu privire 

la Conferința mondială 
de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 17. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite și-a în
cheiat dezbaterile asupra punctului 
privind „Conferința mondială de 
dezarmare", înscris pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni de delegația Uniu
nii Sovietice. A fost adoptată prin 
aclamații o rezoluție elaborată de 
România, Mexic, împreună cu Alge
ria, Austria. Bulgaria, Ceylon, Chile, 
Cipru, Congo, Ecuador, Egipt, Emi
ratele Arabe Unite, Etiopia, Guineea, 
Indonezia, Irak. Iugoslavia, Malaye- 
zia. Mali, Maroc. Nepal, Peru, Po
lonia, Ruanda. Siria, Somalia și Un
garia. Nici o delegație nu s-a pro
nunțat împotriva proiectului de re
zoluție.

Subliniind responsabilitatea Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
promovarea dezarmării și conso
lidarea păcii în lume, rezolu
ția arată că toate popoarele sînt 
vital interesate în succesul ne
gocierilor de dezarmare. Docu
mentul relevă că toate statele tre
buie să depună noi eforturi în vede
rea adoptării unor măsuri efective 
de dezarmare și în special, de dezar
mare nucleară și subliniază că aceste 
scopuri ar putea fi promovate prin 
convocarea unei conferințe mondiale 
de dezarmare. Rezoluția exprimă, de 
asemenea, convingerea că este cît se 
poate de necesar să se ia măsuri 
imediate în vederea unei examinări 
atente a problemei convocării, după 
pregătiri adecvate, a unei conferin
țe mondiale de dezarmare deschisă 
tuturor statelor. Acestea sînt invitate 
să comunice secretarului .general al 
O.N.U., pînă la 31 august 1972. opi-

niile și sugestiile lor asupra oricărei 
probleme referitoare la conferința 
mondială de dezarmare, în special cu 
privire la principalele ei obiective, 
ordinea de zi provizorie, locul prefe
rat, data și durata preconizate, pro
cedurile pentru desfășurarea lucrări
lor de pregătire, relațiile cu Organi
zația Națiunilor Unite. Secretarul 
general al O.N.U. este chemat să su
pună Adunării Generale la cea de-a 
27-a sesiune a ei un raport cuprin- 
zînd opiniile și sugestiile ce i-au fost 
comunicate. Rezoluția prevede în
scrierea pe ordinea de zi provizorie 
a celei de-a 27-a sesiuni a Adunării 
Generale a punctului intitulat „Con
ferința mondială de dezarmare".

Luînd cuvîntul pentru a prezenta 
plenarei rezoluția, reprezentantul 
permanent al Mexicului la Națiunile 
Unite, Garcia Robles, a subliniat 
printre altele că „datorită rezultate
lor minime obținute în domeniul ne
gocierilor de dezarmare, în ciuda 
eforturilor continue depuse în ultimii 
26 de ani, nimeni nu poate nega astăzi 
imperativul ca toate statele să între
prindă noi și concertate eforturi pen
tru a asigura adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare și în special 
de dezarmare nucleară".

Referindu-se la eforturile de ne
gociere care au avut loc cu partici
parea mai multor delegații, vorbito
rul a subliniat in mod deosebit apor
tul delegației României „care încă de 
Ia deschiderea dezbaterilor și pînă Ia 
sfîrșitul lor a contribuit enorm prin 
tenacitatea, răbdarea și spiritul ei 
conciliator Ia împlinirea cu succes a 
sarcinii începute cu două săptămîni 
în urmă de redactare a acestei rezo
luții".

Gunnar Jarring și-a reluat 
misiunea de mediere

NEW YORK 17 (Agerpres). — Am
basadorul Gunnar Jarring, reprezen
tantul special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat, și-a 
reluat joi consultările, în conformi
tate cu prevederile rezoluției adoptate 
la 13 decembrie de Adunarea Gene
rală, întîlnindu-se. separat, cu mi
niștrii de externe al Egiptului, 
Mahmud Riad, și, respectiv, al Israe
lului, Abba Eban.

Un purtător de cuvînt al delegației 
egiptene la O.N.U. a dat publicității o 
declarație în care precizează că în 
cursul întrevederii Mahmud Riad l-a 
informat pe Gunnar Jarring că Egip
tul consideră că thisiunea de mediere 
trebuie să fie reluată pe bazele rezo
luției adoptate de Adunarea Generală 
și că ambasadorul Jârring ar trebui 
să obțină un angajament din partea 
Israelului, ca răspuns la memorandu
mul prezentat de mediatorul O.N.U. în 
februarie a.c.

Delegația Israelului la O.N.U. a dat. 
de asemenea, publicității o declarație, 
în care se arată că Abba Eban a rea
firmat în fata lui Gunnar Jarring po
ziția Israelului, după care acesta se 
declară în favoarea reluării misiunii 
de mediere în conformitate cu preve
derile rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, în scopul

„realizării unui acord de pace". Abba 
Eban, se arată în declarație, i-a pre
cizat interlocutorului că „Israelul și-a 
făcut cunoscută poziția sa de bază în 
scrisoarea adresată, la 26 februarie, 
ambasadorului Gunnar Jarring".

CONFLICTUL INDO-PAKISTANEZ 

De ambele părți a fost ordonată 
încetarea focului pe frontul de vest
DELHI 17 (Agerpres). — Primul 

ministru al Indiei, Indira Gandhi, a 
anunțat în parlament că a ordonat 
trupelor indiene să înceteze focul pe 
frontul de vest, începînd de vineri 
ora 14,30 G.M.T., transmit din New 
Delhi agențiile Reuter, France Presse 
și United Press International.

★

NEW YORK 17 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate și-a reluat, joi 
seara, dezbaterile asupra conflictu
lui indo-pakistanez. Reprezentanții 
Uniunii Sovietice și S.U.A. au supus, 
separat, cu acest prilej, spre exami
narea consiliului, cîte un proiect de

RAWALPINDI 17 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor difuzate de agențiile 
United Press International, Associa
ted Press, Reuter și France Presse, 
care citează postul pakistanez de 
radio, președintele Pakistanului, 
Yahia Khan, a declarat că a ordonat 
trupelor sale să înceteze ostilitățile 
pe frontul de vest.

★

rezoluție. Consiliul de Securitate a 
hotărît apoi să-și întrerupă lucrări
le pentru consultări. Următoarea re
uniune, programată inițial pentru vi
neri, ora 17,30 (ora Bucureștiului), a 
fost amînată pentru ora 22,00 (ora 
Bucureștiului).

Comunicat privind Consfătuirea reprezentanților 
unor partide comuniste și muncitorești 

pentru analizarea activității revistei 
„Probleme ale păcii și socialismului"

PRAGA 17 (Agerpres). — In zilele 
de 14—16 decembrie 1971, la Praga 
a avut loc Consfătuirea ordinară a 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești, consacrată a- 
nalizei activității revistei „Probleme 
ale păcii și socialismului" pe anii 
1969—1971. La consfătuire au parti
cipat delegații a 64 de partide co
muniste și muncitorești : P. C. din 
Africa de Sud Paitidul Avangarda 
Socialistă din Algeria, P.C. din Ar
gentina, P.C. din Austria, P.C. din Bo
livia, P.C. din Brazilia, P.C. Bulgar, 
P.C. din Canada. P.C. din Cehoslova
cia, P.C. din Ceylon. P.C. din Chile, 
Partidul Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (AKEL), P.C. din 
Columbia, Partidul Avangarda Popu
lară din Costa Rica, P.C. din Dane
marca, P.C. Dominican, P.C. din E- 
cuador, P.C. din Filipine, P.C. din 
Finlanda. P C. Francez. P.C. German, 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
P.C. din Grecia, P.C. din Guadelupa, 
Partidul Muncii din Guatemala, P.C. 
din Honduras, P.C. din India. P.C. 
din Indonezia. P.C. Iordanian, P.C. 
Irakian. Partidul Popular din Iran« 
(TUDEH). P.C. din Irlanda, P.C. din ' 
Israel, P.C. Italian, P.C. din Japonia, 
P.C. din Liban. P C. din Luxemburg, 
P.C. din Marea Britanie, Partidul E- 
liberării și Socialismului din Maroc, 
P.C. Mexican, Partidul Popular Re
voluționar Mongol. P.C. din Nicara-

Spre noi victorii în lupta 
pentru eliberarea Cambodgiei

APEL ADRESAT FORȚELOR PATRIOTICE ȘI POPORULUI
KHMER

PEKIN 17 (Agerpres). — Khieu 
Samphan, vicepremier al Guvernu
lui Regal de Uniune Națională, co
mandant șef al forțelor armate de 
eliberare națională ale Cambodgiei, 
a adresat un apel forțelor patriotice 
și poporului cambodgian pentru ob
ținerea unor noi victorii. Eșecul o- 
perațiunii „Cenla 2“ a inamicului 
reprezintă o înfrîngere a planului 
american de „khmerizare" a răz
boiului de agresiune împotriva Cam
bodgiei — se arată în apel. Marile

victorii ale forțelor armate și ale 
poporului de-a lungul șoselei nr. 6 
sînt rezultatul eroismului, al hotă- 
rîrii de a lupta cu tenacitate și spi
rit de sacrificiu. Ele sînt insepara
bili de lupta și solidaritatea cu 
popoarele frățești vietnamez și lao
țian.

Apelul se adresează, totodată, sol- 
daților din forțele regimului de la 
Pnom Penh, cerîndu-le să întoarcă 
armele împotriva acestui regim și să 
treacă de partea poporului khmer.

gua. P.C. din Norvegia, P.C. din 
Noua Zeelandă, Partidul Popular 
din Panama, P.C. Paraguayan, P.C. 
Peruan, Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, P.C. Portughez, Partidul Co
munist Român, P.C. din Salvador, 
Partidul African al Independenței 
din Senegal. P.C. Sirian, P.C. din 
Spania, P.C din S.U.A., P.C. Suda
nez, Partidul de Stînga-Comuniștii 
din Suedia, P.C. Tunisian, P.C. din 
Turcia. Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar. P.C. din Uruguay, 
P C.U.S.. P.C. din Venezuela și 
P.S.U. din Berlinul occidental.

Delegația Comitetului Central a! 
Partidului Comunist Român a fost 
condusă de tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. șeful Sec
ției de propagandă a C.C. al P.C.R. 
Din delegație au făcut parte tova
rășii Stefan Voicu, Barbu Zaharescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C R.

După ce au discutat raportul Co
legiului și Consiliului redacțional, 
participanții la consfătuire au apre
ciat pozitiv rezultatele activității re
vistei în anii 1969—1971 și au rele
vat aportul ei la analiza colectivă 
marxist-leninistă a problemelor ac
tuale ale mișcării comuniste, inter
naționale și procesului revoluționar 
mondial, la schimbul de experiență 
între partidele frățești.

Consfătuirea a stabilit programul 
activității viitoare a revistei. Sarci
na ei principală constă în aceea ca, 
în strînsă colaborare cu partidele 
frățești, să contribuie activ la dez
voltarea continuă a teoriei marxist- 
leniniste, propagarea ideilor con
sfătuirilor internaționale ale partide
lor comuniste și muncitorești, să 
contribuie la coeziunea mișcării co
muniste și muncitorești mondiale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, în 
interesul luptei pentru pace, demo
crație, eliberare națională și socia
lism.

Consfătuirea a subliniat că cheză
șia succesului activității revistei con
stă în ajutorul permanent din partea 
tuturor partidelor comuniste și mun
citorești și a chemat partidele să a- 
corde și mai multă atenție revistei 
lor teoretice și de informații.

Lucrările consfătuirii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și colaborare frățească.

O contribuție utilă
la destindere in Europa

SEMNAREA ACORDULUI CU PRIVIRE LA TRAFICUL 
DE TRANZIT INTRE R. F. A GERMANIEI ȘI BERLINUL 

OCCIDENTAL
BONN 17 (Agerpres). — Agențiile 

A.D.N și D.P.A. informează că la 
sediul Cancelariei federale din Bonn 
a fost semnat vineri, de către secre
tarul de stat la Consiliul de Miniștri 
al R.D.G., Michael Kohl, și secreta
rul de stat la Cancelaria federală a 
R.F.G., Egon Bahr, acordul dintre gu
vernele R.D.G. și R.F.G. cu privire la 
traficul de tranzit al persoanelor ci
vile și bunurilor între R. F. a Germa
niei și Berlinul occidental.

După cum s-a mai anunțat, acordul 
fusese parafat la 11 decembrie de că
tre împuterniciții celor două guverne 
în capitala R. D. Germane.

Luînd cuvîntul după semnare, Egon 
Bahr a declarat că guvernul R. F. a 
Germaniei salută cu satisfacție sem
narea acestui acord ca o primă con
tribuție comună a guvernelor R.F.G. 
și R.D.G. Ia destinderea în Europa. 
El a arătat că guvernul federal va 
face tot ce îi stă în putință pentru 
a asigura succesul tratativelor — care 
au înregistrat deja progrese — pri
vind încheierea unui acord general 
referitor la transporturi între R.D.G. 
și R.F.G.

După încheierea acestui acord, a 
continuat E. Bahr, guvernul R.F.G. 
intenționează să înceapă imediat ne
gocieri asupra unui tratat ce va avea 
același caracter obligatoriu pe care 
îl au și alte tratate încheiate de am
bele state cu terțe, țări. Acest tratat 
va reprezenta baza reglementării re
lațiilor dintre R.D.G. și R.F.G. In ca
zul în care el va fi încheiat, a adău
gat Bahr. va trebui, de asemenea, să 
se țină seama de realitățile care sînt 
o consecință a istoriei, a războiului și 
a perioadei postbelice.

A luat apoi cuvîntul Michael Kohl, 
care a apreciat acordul semnat ca o 
contribuție utilă Ia slăbirea încordă
rii. Guvernul R.D.G., a declarat 
Kohl, a pornit șî pornește de Ia pre
misa că relațiile dintre R.D.G. și 
R.F.G. pot fi reglementate numai în 
conformitate cu normele general re
cunoscute ale dreptului internațional, 
pe care se clădesc raporturile dintre 
statele suverane și independente 
lumea întreagă. Pe aceeași poziție

va situa guvernul R.D.G. șî în viitoa
rele tratative cu guvernul R.F. a Ger
maniei. In prezent, a spus M. KohI, 
important este că acest acord privind 
traficul de tranzit să fie transpus în 
practică, iar tratativele cu privire la 
un acord general referitor la trans
porturi între R.D.G. și R.F.G. să se 
încheie cu 
timp.

succes în cel măi scurt

★
A.D.N. șî D.P.A. anunțăAgențiile

că, după semnarea acordului de tran
zit dintre R.D G. și R.F.G.. M. Kohl 
și E. Bahr au convenit vineri la Bonn 
asupra unui schimb de scrisori. Acesta 
urmează să reglementeze — indepen
dent de data intrării în vigoare a a- 
cordului de tranzit — aplicarea, cu 
începere de la 1 ianuarie 1972, a pre
vederilor referitoare la aranjamentul 
paușal privind impozitele și taxele a- 
chitate de R.F.G. pentru traficul de 
tranzit spre Berlinul occidental pe te
ritoriul Republicii Democrate Ger
mane. Ca urmare, R. F. a Germaniei 
va achita R. D. Germane, pînă la 31 
martie 1972, 234,9 milioane mărci, re- 
prezentînd suma impozitelor și taxe
lor respective pe un an.

TRATATELE ÎNCHEIATE 
DE R.F.G. CU U.R.S.S. 

Șl POLONIA VOR FI SUPUSE 
LA VOT ÎN BUNDESTAG 

ÎN MAI 1972
Agenția 

înche- 
Polonia 
în Bun- 

Cea

în 
se

BONN 17 (Agerpres). — 
D.P.A. relatează că tratatele 
iate de R.F.G. cu U.R.S.S. și 
urmează să fie supuse la vot 
destag la începutul lunii mai.
de-a doua și a treia citire vor avea 
loc la 3 și 4 mai. Aceste date au fost 
anunțate la 16 decembrie, după o șe
dință a Bundestagului. Votul va avea 
loc după prezentarea raportului des
pre starea națiun’i 
larea U.C.D./U.C.S. 
politică externă.

și după interpe- 
în problemele de

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

Președintele în lunctiu- 
ne al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Stane Dolanț, l-a primit 
vineri pe șeful Secției relații externe 
a C.C. al P.C.R., Vasile Vlad. Cu 
acest prilej au fost discutate unele 
probleme ale colaborării dintre 
P.C.R. și U.C.I. La întîlnire, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, au participat ambasadorul 
României la Belgrad. Vasile Șandru, 

șeful Secției pentru relații externe 
U.C.I.. Ignat Golob.

comerciale -ungaro-americane, a re
liefat președintele Camerei de Co
merț a R. P. Ungare.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, l-a pri
mit pe Jacques Duclos. mem
bru al Biroului Politic al P.C. Fran
cez, care întreprinde o vizită în Chi
le.

Și 
a

0 delegație a Camerei de 
Comerț a R. P. Ungare, ln 
frunte cu președintele Camerei, Odon 
Kallos, a întreprins o vizită în Sta
tele Unite. într-o declarație făcută 
agenției M.T.I., la înapoiere, condu
cătorul delegației a apreciat drept 
utile contactele prilejuite 
dată fiind existența unor 
bilități încă nefolosite 
economice bilaterale. Am 
lății cu mai multe camere de co
merț din S.U.A., ceea ce poate con
tribui la dezvoltarea schimburilor

Congresul ziariștilor so
vietici. La Moscova au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al III-lea Congres 
al ziariștilor sovietici. In funcția de 
președinte al uniunii a fost reales 
Mihail Zimeanin, redactor-șef al zia
rului „Pravda"

de vizită, 
mari posi- 
în relațiile 
stabilit re-

La New York, Vasile Gii?:a’ 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al României, s-a întîlnit cu John 
Richardson, asistent al secretarului de 
stat, Richard Davies, asistent al ad
junctului secretarului de stat, Frank 
Shakespeare, directorul Agenției de 
informații a Statelor Unite. în cadrul 
întrevederilor s-a exprimat satisfac
ția pentru dezvoltarea schimburilor 
culturale dintre cele două țări și 
fost examinate noi posibilități 
dezvoltare a acestora.

au 
de

Coordonatele permanente, esen
țiale și fundamentale ale po
liticii externe a României so
cialiste — dezvoltarea .continuă 

a relațiilor de prietenie frățească și 
colaborare cu toate statele socialiste, 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești — sînt ilustrate cu pregnan
ță și de activitatea partidului și sta
tului pe plan internațional în cursul 
acestei săptămîni.

Sub semnul prieteniei frățești și al 
colaborării rodnice dintre România 
și Uniunea Sovietică — primul par
tener al țării noastre în domeniul 
schimburilor economice — s-a desfă
șurat la București sesiunea Comisiei 
interguvernamentale româno-sovieti- 
ce de colaborare economică, cu ■ par
ticiparea unei delegații sovietice, 
condusă de M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Primirea la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, desfășurarea se
siunii, ca de altfel întreaga activita
te a comisiei au evidențiat dorința 
comună de a dezvolta și diversifica 
în continuare schimburile și colabo
rarea economică și tehnico-științifică 
în interesul celor două țări socialiste 
prietene.

Pe linia dezvoltării continue a re
lațiilor de prietenie și solidaritate 
internaționalistă cu partidele comu
niste se înscrie vizita în țara noastră 
a unei delegații a Partidului Comu
nist Italian. Convorbirile cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
cu alți conducători de partid au 
reliefat dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre partidul nostru și P.C. 
Italian, hotărîrea comună a celor 
două partide de a întări și în viitor 
bunele raporturi de prietenie și co
laborare existente între ele, în in
teresul celor două popoare, al cauzei 
unității partidelor comuniste. In a- 
celași context menționăm întîlnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Partidului Comunist 
din Belgia, Marc Drumaux, precum 
Ji convorbirile între delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și dele
gația Partidului Comunist din Aus
tria, condusă de tovarășul Franz 
\Iuhri, președintele partidului.

Așa cum este cunoscut, o altă ia- 
ură importantă a politicii noastre 
txterne constă în solidaritatea Ro- 
nâniei cu popoarele din statele re- 
tent intrate pe orbita unei dezvoltări 
,e sine stătătoare și care luptă pentru 
itirmarea deplină a drepturilor lor de 
i-și hotărî singure destinele, împo

triva practicilor Imperialiste șl neo- 
colonialiste. Expresie vie a acestei 
politici, vizita în țara noastră a prim- 
vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Egipt, dr. 
Aziz Sedki, s-a soldat cu rezultate 
fructuoase pe multiple planuri, în 
folosul ambelor țări. Concomitent cu 
această manifestare a cursului ascen
dent al relațiilor tradiționale de prie
tenie romăno-egiptene, a simpatiei și 
solidarității active a țării noastre cu 
lupta popoarelor arabe, la mii de ki
lometri depărtare, pe pămîntul Ame- 
ricii Latine, o delegație a Marii A- 
dunări Naționale ducea un mesaj de 
prietenie, ilustrare ’a preocupărilor 
țării noastre pentru strîngerea legă-

lor civile și mărfurilor între R.F. 
a Germaniei și Berlinul occidental 
prin teritoriul R. D. Germane și, res
pectiv, facilitînd și îmbunătățind că
lătoriile și vizitele cetățenilor din 
Berlinul occidental în capitala și pe 
teritoriul R.D.G., precum și stabilind 
schimbul de teritorii în vederea re
glementării problemei enclavelor — 
cele trei documente vor intra în vi
goare concomitent cu acordul cvadri- 
partit asupra Berlinului occidental, 
încheiat, se știe, în luna august a.c. 
Documentele semnate contribuie la 
normalizarea raporturilor dintre 
cele două state germane, ca sta
te suverane și egale în drep
turi și, prin aceasta, la promovarea

asemenea poziții și-au vădit de mult 
inconsistența, ele au fost reeditate 
la recenta sesiune a Consiliului 
N.A.T.O., la care, paralel cu puncte 
de vedere în favoarea accelerării 
convocării conferinței, cum a fost 
acela al delegației franceze, au fost 
reafirmate vechile orientări, rigide, 
neconstructive, care leagă organiza
rea conferinței de condiții prealabile. 
Faptul că sesiunea a ridicat noi con
diționări lasă să se vadă persistența 
încercărilor de a se tergiversa pre
gătirea și convocarea cofiferinței. A- 
pare, astfel, și mai evidentă necesita
tea ca toate statele interesate, toate 
forțele iubitoare de pace să-și con
centreze eforturile pentru a fructi-

numeroși delegați, care au relevat 
valoarea constructivă a acestor docu
mente ca factor mobilizator al tutu
ror forțelor ce se opun războiului, 

, luptă pentru dezarmare și securitate, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor po
poarelor spre pace, progres economic 
și social.

Corespunzător sentimentului gene
ral al covîrșitoarei majorități a 
omenirii în favoarea abolirii defini
tive a colonialismului și neocolonia- 
lismului au fost adoptate, de aseme
nea, mai multe proiecte de rezoluție, 
care se înscriu pe linia aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței tuturor țărilor și popoa
relor coloniale.

turilor cu țările latino-americane. Vi
zita delegației M.A.N. în Chile, Colum
bia și Venezuela a învederat interesul 
cu care poporul român urmărește 
procesele înnoitoare de pe acest con
tinent, lupta popoarelor din această 
zonă pentru consolidarea suveranită
ții lor, pentru folosirea bogățiilor 
naționale, potrivit propriilor interese.

In același timp, România promo
vează cu consecvență dezvoltarea și 
extinderea relațiilor cu toate statele, 
indiferent de mărime și orînduire so
cială, pe baza principiilor și norme
lor unanim recunoscute ale dreptu
lui internațional, condiții indispensa
bile ale edificării unui climat de.în
țelegere și încredere pe arena mon
dială. In acest context se încadrează 
și vizita în țara noastră a ministru
lui de externe al Luxemburgului, 
Gaston Thorn.

.A. n procesul afirmării unor ten
ia dințe favorabile normalizării re- 
ja lațiilor pe continentul euro- 

peap, înfăptuirii deziderate
lor securității, în cursul săp- 
tămînii care a trecut au intervenit 
unele elemente de o incontestabilă 
valoare pozitivă.

Avem în vedere, în primul rînd, 
parafarea și semnarea unor con
venții între guvernele celor două 
state germane și între R.D.G. 
și Senatul Berlinului occidental. 
Reglementînd tranzitul persoane-

destinderii și înțelegerii internațio
nale, încheierea cu succes a tratati
velor laborioase care s-au purtat în 
vederea elaborării celor trei conven
ții confirmă o dată mai mult utilitatea 
și eficiența metodei negocierilor pen
tru reglementarea unor probleme in
ternaționale.

Este semnificativ că, în aceeași 
săptămînă, a avut loc semna
rea, de către cancelarul R. F a 
Germaniei, Willy Brandt, a proiecte
lor de lege privind ratificarea trata
telor cu U.R.S.S și R P. Polonă și 
inițierea pregătirilor în vederea pre
zentării lor in parlamentul vest-ger- 
man. Ca urmare a acestui act pro
cedural, s-au conturat premise spre 
a se trece la etapa următoare — a- 
ceea a ratificării și intrării în vi
goare a acestor tratate, obiectiv re
clamat de interesele destinderii și 
îmbunătățirii climatului politic eu
ropean.

Se poate considera că noii 
pași în domeniul normalizării si
tuației în centrul Europei vor 
avea consecințe favorabile și în ce 
privește organizarea conferinței ge- 
neral-europene. Este bine cunoscut 
că acele forțe care se opun cursu
lui pozitiv, înnoitor al vieții politice 
europene au recurs în permanență la 
invocarea soluționării problemelor 
Berlinului occidental ca pretext di- 
latoriu și condiție prealabilă pentru 
organizarea conferinței. Cu toate că

tica condițiile • favorabile existente 
spre a se trece neîntîrziat la pre
gătirea conferinței, pe baze multila
terale, astfel ca ea să poată avea loc 
în anul 1972 și să ducă la rezultate 
concrete pentru înfăptuirea secu
rității europene — deziderat major 
al popoarelor continentului.

Pe măsură ce sesiunea Adunării 
Generale se apropie de sfirșit, 
s-a produs o intensificare a ac
tivității O.N.U. Astfel, Aduna

rea Generală și-a încheiat dezbateri
le asupra situației din Orientul Apro
piat Pfln adoptarea unei rezoluții, a- 
probate cu o mare majoritate de vo
turi, printre care și votul delegației 
române.

Ca o expresie elocventă a activi
tății constructive pe care o desfă
șoară România socialistă în acest 
mare for al națiunilor, a contribuției 
pe care țara noastră o aduce la gă
sirea unor soluții în probleme ma
jore, de actualitate ale vieții interna
ționale, în Adunarea Generală și în 
Comitetul pentru probleme politice 
și de securitate au fost adoptate pro
iecte de rezoluție propuse de Româ
nia — privind „Conferința mondială 
de dezarmare" și, respectiv, „Con
secințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității în lume". Inițiativele 
României au fost • salutate de către

riza monetară Internațională, 
care durează de mult timp, a 
intrat într-o nouă fază, o dată 

cu hotărîrea de principiu pri
vind devalorizarea dolarului S.U A., 
în condițiile unor realinieri ale pari
tăților celorlalte monede occidentale 
față de aur.

După cum se știe, această hotărîre 
a fost consemnată în comunicatul cu 
privire la convorbirile din Insulele 
Azore dintre președintele S.U.A.. R. 
Nixon, și președintele Franței, G. 
Pompidou. Amintind că o devalori
zare a monedei americane a mai avut 
loc numai o dată, în anul 1934, ca 
urmare a crizei economice din pe
rioada 1929—1933, observatorii de 
presă consideră că recidivarea acelei 
situații ilustrează destrămarea „mi
tului dolarului", acest factor de pu
tere al S.U.A., reflectînd modificările 
intervenite pe plan economic, în ra
portul de forțe din lumea capitalistă.

Majoritatea comentatorilor de pre
să occidentali se declară sceptici în 
legătură cu remedierea crizei siste
mului monetar prin aplicarea acestor 
măsuri, dat fiind faptul că, în ultimă 
instanță, cauza fundamentală a ac
tualei crize rezidă nu atît în struc
turile tehnice ale sistemului mone
tar, a căror corijare nu poate avea 
decît efecte efemere, cît, mai ales, 
in domeniul politicii imperialiste, 
caracterizate, în esență, prin perpe
tuarea focarelor de război, întreține
rea cursei înarmărilor, menținerea de 
baze și efective militare în alte țări. 
Or, sub acest unghi de vedere, așa 
cum a reieșit din declarațiile oficia
le, nu s-a schimbat nimic, ceea ce 
este de natură să arunce o lumină 
asupra perspectivelor de durată ale 
unei soluționări a crizei monetare 
in ter-occidentale.

Viorel POPESCU

Ministrul apărării
U.R.S.S., Andrei Greciko, și-a 
cheiat vizita oficială de prietenie în 
Irak. După cum precizează agenția 
T.A.S.S., la Bagdad el a fost primit 
și a avut convorbiri cu Hassan Al- 
Bakr, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluționar, pre
ședintele Republicii, și cu alți con
ducători de stat ai Irakului. în de
clarația comună dată publicității la 
încheierea 
două părți 
păreri în 
precum și 
dezvoltarea 
tre Irak și

al
în-

vizitei se arată că cele 
au făcut un schimb de 
probleme internaționale, 
referitor la întărirea și 
colaborării militare din- 
U ni unea Sovietică.

Un comunicat al Guver
nului Revoluționar al Cubei 
informează că o navă militară cuba
neză a reținut, la 190 km în largul 
coastei răsăritene a Cubei, nava 
„Johnny Express", care naviga sub 
pavilion panamez. Nava aparține unei 
firme din Miami, condusă de un grup 
de contrarevoluționari cubanezi, care 
au participat și la invazia eșuată de 
la Playa Giron, în 1961. In încheierea 
comunicatului se formulează un sever 
avertisment față de orice încercări 
piraterești îndreptate împotriva Cubei 
și se subliniază că întreaga răspun
dere pentru aceste acte revine S.U.A.
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Sin lumeți

capitalului

@ Ample acțiuni 
greviste in Italia

Importante acțiuni greviste 
ale oamenilor muncii continuă 
să se desfășoare în Italia. In 
centrul revendicărilor se află 
inițierea de reforme și asigu
rarea unei noi orientări în dez
voltarea economică a țării, lup
ta împotriva șomajului și a 
concedierilor, a creșterii costu
lui vieții, pentru condiții 
bune de muncă în fabrici. 
16 decembrie, zi de luptă 
vendicativă — s-au 
grevă 500 000 de 
muncii din industria 
și sectoare legate de 
(farmaceutică, mase 
cauciuc, ceramică, fibre textile, 
detergent! etc.), precum și
200 000 de metalurgiști din toa
te întreprinderile cu capital
participare de stat.

Continuarea mișcărilor gre
viste în întreaga Italie demon
strează — după cum scrie zia
rul „L’Unită — că „oamenii 
muncii nu sînt dispuși să plă
tească prețul crizei economice 
de care nu sînt răspunzători, 
criză ce s-a agravat tocmai ca 
urmare a orientării adoptate de 
ample sectoare ale patronatu
lui —și autorităților".
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plastice,

O cifră record
966 802 șomeri
englezi

oficiale publi- 
șomerilor din 

prezent, de
Potrivit datelor 

cate joi, numărul 
Anglia este, în 
966 802, ceea ce reprezintă nive
lul cel mai ridicat din ultimele 
trei decenii. Ziarul „Guardian" 
apreciază că „cifra de un mi
lion va fi, în mod sigur, depăși
tă în ianuarie sau februarie".

Judecind după datele oficiale, 
în cursul acestui an, din ianua
rie și pînă în decembrie, numă
rul celor rămași fără lucru a 
crescut cu 237 985. După cum 
subliniază presa londoneză, cifra 
oficială este departe de a-i cu
prinde pe toți cei rămași fără 
lucru, deoarece ea nu-i include 
pe aceia care nu s-au înregis
trat Ia birourile de plasare a 
brațelor de muncă și al căror 
număr s-ar putea ridica la circa 
300 000.

„Volkswagen"-ul 
angajat in „curba 
dificultăților"

Compania producătoare de au
tomobile „Volkswagen" a anun
țat că va închide — pe perioada 
primei săptămîni a lunii ia
nuarie 1972 — cele șase fabrici 
ale sale de pe teritoriul R.F.G. 
Hotărîrea a fost luată, potrivit 
unei declarații a reprezentanți
lor companiei, ca urmare a în
răutățirii generale a vînzărilor 
de automobile și a actualelor 
dificultăți de pe piețele de ex
port provocate de tulburările 
monetare occidentale. închide
rea întreprinderilor va afecta 
100 000 de salariați ai compa
niei.

S. U. A. Doar
7 la sută pentru 
invățămint

Un recent raport al Asocia
ției naționale pentru problemele 
învățămîntului din Statele Uni
te arată că guvernul federal con
tribuie doar cu 7 la sută din su
mele necesare întreținerii școli
lor, o proporție asemănătoare 
menținîndu-se și în ce privește 
aportul financiar al autorităților 
de resort din diferitele state ale 
Uniunii. Ca urmare a „zgîrce- 
niei“ in alocarea și distribuirea 
de fonduri necesare învățămîn- 
tului — și aceasta în condițiile 
în care zeci de miliarde de do
lari sînt cheltuiți pentru înar
mări — nu se poate asigura sa
larizarea unui mare număr de 
cadre didactice, care vin astfel, 
în numeroase cazuri, să se ală
ture armatei de șomeri din țară, 
sau este necesar să fie pur și 
simplu excluse unele obiecte 
din programul de învățămînt.
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Poporul Nigerului sărbătorește asiczi împlinirea a 13 ani de la procla
marea republicii. în fotografie: Muzeul național din capitala țârii, 

Niamey
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