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In numele întregii națiuni, dînd glas hotărîrii poporului nostru

de a înfăptui sarcinile stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului

Marea Adunare Națională 
a votat ieri în unanimitate

iECEA PENTRU ADOPTAREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC 
DC DEZVOLTARE ECONOMICO ■ SOCIALĂ A REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA PE PERIOADA 1976-1980

Vineri s-au încheiat lucrările celei 
de-a III-a sesiuni din cadrul celei 
de-a VII-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost salutați, la 
intrarea în sală, cu puternice și vii 
aplauze de către deputați și invi
tați. împreună cu secretarul general 
al partidului, în lojile oficiale au 
luat loc tovarășul Manea Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 

Emil Bobu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, Ion Ioni- 
ță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Ugiar, Ilie Verdeț, Va- 
sile Vilcu, Ștefan Voitec.

Sint prezenți, de asemenea, mem
brii supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Se află în sală ca invitați membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducă

tori de instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți ai oa
menilor muncii, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

în ședința de dimineață a conti
nuat examinarea primului punct 
aflat la ordinea de zi : proiectul de 
Lege pentru' adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe perioada 1976—1980.

(Continuare în pag. a V-a)

Relatarea dezbaterilor

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în ziua de 2 iulie, pe loannis 
Christophides, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Cipru, care face 
o vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

A fost de față ambasadorul Cipru
lui la București, Nicos Kranidiotis.

Șeful statului român și ministrul 
cipriot au avut un schimb de , vederi 
în probleme privind stadiul actual și 
perspectivele relațiilor bilaterale. 
Convorbirea a relevat satisfacția co
mună față de dezvoltarea raporturilor 
româno-cipriote, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific. cultural și 
în alte domenii de activitate. A fost 
exprimată, în același timp, dorința de 
a amplifica și aprofunda conlucrarea 
dintre țările noastre, apreciindu-se -că 
extinderea largă a colaborării' dintre 
România și Cipru este în folosul și

Un grup de personalități vest-germane participante la simpozionul 
româno-vest-german pe teme de cooperare

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri dimi
neața, la Palatul M.A.N., un grup 
de personalități vest-germane par
ticipante la Simpozionul româno- 
vest-german pe teme de coope
rare.

Din grup au făcut parte Otto 
Wolff von Amerongen. președintele 
Comitetului pentru Est al economi
ei Republicii; Federale Germania 
și președintele concernului „Otto 
Wolff", din Koln, Arno Dreher,

în paginile V, Vi, Vil

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit vineri după-amiază delega
ția Camerei Deputaților din Con
gresul Național al Braziliei, condusă 
de Joachim Coutinho, președintele 
Comisiei de relații externe a Came
rei Deputaților, care face o vizită în 
țara noastră.

Din delegație fac parte Luiz Fer
nando, membru titular în Comisia de 
relații externe a Camerei Deputați
lor. Henrique Cordova: membru titu
lar în Comisia constituțională și de 
justiție, membru supleant in Comi
sia pentru dezvoltarea regiunii ,sud, 
Padre Nobre. membru titular al Co
misiei de relații externe, vicepreșe
dinte al partidului de opoziție Miș

spre binele ambelor popoare, în in
teresul realizării de noi progrese pe 
calea înțelegerii și cooperării în Bal
cani, în Europa și în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte principale ale actualității in
ternaționale, o atenție deosebită fiind 
acordată situației din Cipru.

în acest context a fost evidențiată 
'necesitatei intensificării eforturilor 
pentru soluționarea politică a situa
ției din Cipru, pe baza respectării 
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a țării, asigurării 
conviețuirii pașnice a celor două co
munități. S-a arătat că rezolvarea 
problemei cipriote' pe calea tratati
velor va aduce un însemnat servi
ciu cauzei păcii și colaborării în re
giunea balcanică, pe continentul eu
ropean și în general in lume.

în timpul convorbirii a fost reafir
mată voința celor două țări de a con
tribui. prin acțiuni unite, la transpu
nerea in viață a prevederilor Actului 

președintele Cercului pentru Româ
nia din cadrul Comitetului pen
tru Est al economiei Republicii Fe
derale Germania și directorul firmei 
„Babcock și Wilcox, A.G. Oberhau
sen", D. W. von Menges, președintele 
Consiliului de administrație al con
cernului G.H.H., Franz-Josef Nien- 
heysen, președintele Consiliului de 
conducere al fabricii de roți dințate 
„Renk A.G." Augsburg.

Oaspeții au fost însoțiți de Erwin 
Wickert, ambasadorul R.F. Germa
nia la București.

Delegația parlamentară braziliană
carea Democratică Braziliană, și 
Paulino Cicero, membru titular al 
Comisiei de mine și energie, mem
bru supleant al Comisiei pentru dez
voltarea bazinului Sao Francisco.

La întrevedere au participat Nico
lae Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale. Corneliu Mănescu, 
președintele Comisiei pentru politică 
externă și cooperare economică inter
națională a M.A.N.. Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei constituționale 
și juridice a M.A.N.. Silviu Curtieea- 
nu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat. Horia Tatu, deputat 
în M.A.N.

A fost de față Paulo Braz Pinto da 
Silva.’ ambasadorul Braziliei la Bucu
rești. 

final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, la adoptarea 
unor măsuri efective de dezangajare 
militară și de dezarmare, la promo
varea unor relații noi și a unei con
lucrări rodnice între toate statele 
europene. A fost reliefată importanta 
instaurării noii ordini economice și 
politice mondiale, întemeiată pe prin
cipiile dreptului internațional, pe 
echitate și încredere, in cadrul căreia 
o componentă esențială este lichi
darea subdezvoltării, crearea condi
țiilor pentru un progres mai rapid al 
țârilor in curs de dezvoltare.

De comun acord, s-a apreciat că 
schimbările mari produse in lume 
reclamă participarea activă a tuturor 
popoarelor la viața internațională, a 
tuturor țărilor, indiferent de mări
mea sau orînduirea lor socială, la re
zolvarea problemelor majore ce preo
cupă omenirea de astăzi.

întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

La primire au luat parte Gheor
ghe Oprea, viceprim-miniistru al gu
vernului, Ion Pățan. viceprim-ini- 
nistru al guvernului., ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Neculai Aga- 
chi., ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Ionesou, ministru secretar 
de.staiț Ia Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale.
(Continuare în pag. a VII-a)

Mulțumind pentru întrevederea a- 
eordată. parlamentarii brazilieni au 
exprimat șefului statului român gra
titudinea pentru invitația de a vizita 
Rorpânia, pentru posibilitatea de « 
cunoaște realizările obținute de po
porul nostru în diferite domenii de 
activitate.

Salutîndu-i pe oaspeți, președintele 
Nicolae Ceaușescu a evocat cu plăce
re vizita făcută anul trecut în Bra
zilia. convorbirile pe care le-a avut 
cu șeful statului brazilian, cu mem
brii parlamentului, cu alte persona
lități ale vieții politice și economice.

în timnul întrevederii a fost evi-
(Continuare în pag. a VII-a)
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LEGE 
pentru adoptarea 

r /anului national unic de 
dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste 
România pe perioada 

1976 -1980

CONFERINȚA PARTIDELOR COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI DIN EUROPA

LEGE
de organizare și funcționare 

a consiliilor populare

Un eveniment de mare însemnătate în viața continentului, 
un moment calitativ superior în dezvoltarea 

mișcării comuniste și muncitorești
In cadrul Conferinței am subliniat că partidul nostru consideră că, acționînd și în 

viitor în același mod, vom putea întări și mai mult solidaritatea și colaborarea între partidele 
comuniste și muncitorești pe o bază nouă - a respectării deplinei egalități, a autonomiei, 
a dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia sa generală politică, tactica și strategia de 
sine stătător, în conformitate cu condițiile concrete în care își desfășoară activitatea. Acest 
fel de a judeca lucrurile este bine prins în documentul adoptat și constituie un mare cîștig 
al mișcării noastre revoluționare.
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NICOLAE CEAUȘESCU

Succese în primul semestru
Colectivele de oameni ai muncii 

români, maghiari, germani și de alte 
naționalități din industria județului 
Arad, mobilizindu-și eforturile pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă, au pășit în cel 
de al doilea semestru al anului cu o 
producție suplimentară de 40 mili
oane lei, concretizată, printre altele, 
in confecții textile în valoare de 15 
milioane lei. 260 000 mp țesături de 
bumbac. 95 000 perechi încălțăminte, 
320 tone carne, 64 tone brinzeturi,

Prin creșterea productivității muncii
întrecerea socialistă desfășurată în 

cinstea Zilei constructorilor de ma
șini a permis muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor întreprinderii de 
utilaj greu „Progresul" din Brăila 
obținerea unor noi și deosebite suc
cese în muncă. Astfel, în aceste zile, 
din binecunoscuta întreprindere brăi- 
leană au luat calea șantierelor de iri
gații Giurgiu-Răzmirești alte 10 

1 960 000 bucăți cărămizi și blocuri ce
ramice echivalente și alte produse. 
La baza acestor succese au stat preo
cupările conducerilor unităților eco
nomice, sub directa îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de partid. în
dreptate spre continua modernizare 
a produselor tehnologice, organizarea 
rațională a producției și a muncii, ri
dicarea eficienței economice, folosirea 
din plin a capacităților de producție, 
creșterea productivității muncii. 
(Constantin Simion, corespondentul 
„Scînteii").

excavatoare S-l 201. De remarcat 
este și faptul că producția de 
excavatoare a acestei luni este cu 20 
la sută mai mare decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut, sporul 
de producție obținut datorîndu-se 
creșterii productivității muncii și a 
gradului de integrare a producției. 
(Mircea Bunea, corespondentul „Scin- 
teii").

Dînd glas gîndurilor și sentimente
lor tuturor comuniștilor din țara 
noastră, ale întregului nostru popor, 
hotărirea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, publi
cată ieri, a exprimat deplina apro
bare față de activitatea delegației 
partidului nostru, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Confe
rința partidelor comuniste și munci
torești din Europa, a dat o înaltă a- 
preciere expunerii secretarului gene
ral al partidului în cadrul acestei 
reuniuni, modului strălucit în care au 
fost înfățișate pozițiile P.C.R. în pro
blemele de mare însemnătate dezbă
tute de conferință : înfăptuirea țelu
rilor nobile ale păcii, securității, coo
perării și progresului social pe con
tinentul nostru. Comuniștii, întregul 
nostru popor salută cu îndrep
tățită satisfacție și mîndrie contribu
ția constructivă pe care delegația 
P.C.R., personal secretarul general al 
partidului au adus-o la desfășurarea 
cu succes a conferinței, ca și la în
treaga muncă pregătitoare, inclusiv 
la soluționarea și depășirea unor pro
bleme ce au apărut pe parcurs, ani
mați de convingerea că activitatea 
depusă corespunde întru totul inte
reselor României socialiste, slujește, 
în același timp, cauzei generale a so
cialismului, păcii. și înțelegerii între 
națiuni.

Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa s-a înscris, 
în mod incontestabil, ca un eveni
ment de o însemnătate deosebită și 
cu ample semnificații pe multiple 

Comitetul Central al partidului, exprimînd voința și sentimentele 
comuniștilor, ale întregului popor, a aprobat întru totul și a dat o înaltă 
apreciere activității delegației P.C.R. la Conferința partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa, contribuției de excepțională importanță poli
tică și ideologică pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus-o la defi
nirea și afirmarea pozițiilor partidului nostru, Ia promovarea solidari
tății și unității partidelor comuniste, a tuturor forțelor democratice în 
lupta pentru pace, securitate, colaborare și progres social în Europa.

planuri — în viața politică a conti
nentului, in viața miș.cării comu
niste și muncitorești etfropene, a tu
turor forțelor progresiste și democra
tice care acționează pe arena inter
națională.

Prin întreaga sa desfășurare, 
conferința a constituit, o semnifica
tivă ilustrare a înaltului spirit de 

responsabilitate pe care partidele 
comuniste îl dovedesc pentru des
tinele popoarelor continentului și. in 
general, ale întregii lumi. După cum 
se știe, a trecut aproape un an de 

la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa — eveniment de 
importanță istorică în viața conti
nentului, a întregii omeniri — și, din 
păcate, s-au întreprins prea pu
țini pași concreți în direcția solu
ționării problemelor complexe exis
tente în această regiune a lumii. Ar
senalele existente în Europa — cele 

mai distructive din istorie — nu s-au 
redus cîtuși de puțin ; dimpotrivă, 
cursa înarmărilor s-a intensificat, 
atit- cantitativ, cit și calitativ ; nu au 
fost lichidate diferitele obstacole din 

calea dezvoltării unor relații econo
mice libere, fără discriminări sau 
condiții politice, a unei largi colabo
rări tehnico-științifice și în alte do
menii. Aceste împrejurări cer în 
mod imperios să se dea un nou și 
puternic impuls luptei pentru conso
lidarea cursului, încă fragil, spre des
tindere, pentru realizarea securității 

europene — și tocmai acest lucru, 
în consens cu interesele popoarelor, 
și l-a propus Conferința partidelor 
comuniste.

însuși acest obiectiv relevă juste
țea pozițiilor Partidului Comunisi 
Român, care a subliniat consecvent 
necesitatea unor eforturi neslăbite 
pentru materializarea principiilor de 
relații convenite la Helsinki — cil și 
rolul hotăritor al maselor, al po
poarelor, al celor mai largi forțe po- 
litico-soeiale în realizarea acestui 
deziderat. Aceste poziții corespund 
politicii generale a partidului nos
tru. care. :indeplinindu-și cu succes 
îndatoririle naționale .fundamentale, 
se achită, totodată, de obligațiile in
ternaționale ce îi r£vin. promovează 
ferm prietenia și conlucrarea frățeas
că cu țările socialiste, relații largi cu 
țările in curs de dezvoltare, colabo
rarea cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, parti
cipă activ la dezbaterea și militează 
cu vigoare pentru soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității. în 
acest spirit, referindu-se la problemele 
aflate în atenția conferinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în expu
nerea sa: „Sintem de părere că reu
niunea noastră trebuie , să analizeze
(Continuare în pag. a VIII-a)
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E G E
pentru adoptarea Planului national unic de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste România pe perioada 1976-1980
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptâ prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptâ planul național unic de dezvoltare econo mico-socialâ a Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980.

PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA:

— in procente, calculate pe baza 
prețurilor comparabile —

Nr. 
crt. Indicatorul Anul 1980 

fațâ de 1975

1. Produsul social 150-157
2. Venitul național
3. Producția globală industrială

4. Producția globală agricolă (media anuală a perioadei 1976— 
1980 față de 1971-1975)

5. Investițiile totale în economie (pe perioada 1976-1980 față 
de 1971-1975)

6. Volumul total al comerțului exterior (pe perioada 1976-1980 
față de 1971-1975)

7. Volumul transportului intern de mărfuri

8. Numărul mediu de personal
9. Productivitatea muncii în industria socialistă

10. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă în indus
tria republicană

11. Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comer
țul socialist

12. Prestările de servicii pentru populație

13. Veniturile totale reale ale populației

14. Retribuția reală
15. Veniturile reale ale țărănimii, provenite din munca în C.A.P. 

și gospodăriile personale, pe o persoană activă

161- 168,5
162- 170

128-144

183,4

190-201,4 

130-134,1 

116-119,2 

150-153,8

8,5-9,5

145-147,5
161-168,6 

135-140 

118-122

120-129

In condițiile specializării unităților pe pro
duse de serie economică ; extinderea coo
perării între industria republicană și in
dustria locală de stat și cooperatistă ;

c) limitarea la strictul necesar a perioa
delor de reparații a utilajelor și instalații
lor și îmbunătățirea substanțială a orga
nizării lucrărilor de întreținere și repa
rații. precum și a calității acestora ; lăr
girea și diversificarea producției de piese 
de schimb și extinderea recondiționării pie
selor uzate ; dezvoltarea activității de pres
tații de servicii pentru reparații în unități 
specializate ;

d) îmbunătățirea continuă a calității pro
ducției prin introducerea în fabricație de 
noi produse cu parametri ridicați ; creș
terea ponderii produselor de calitate su
perioară în volumul total al producției ; 
întărirea controlului de calitate pe faze de 
fabricație și locuri de muncă în fiecare în
treprindere.

Art. 5. — Consiliul de Miniștri va asigura 
ca ministerele, celelalte organe centrale și 
locale, centralele și întreprinderile. împreu
nă cu Comitetul de Stat al Planificării. Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Consiliul Național pentru Știință și Tehno
logie. să ia măsuri pentru :

a) îmbunătățirea activității geologice șl 
Creșterea eficientei acesteia, în scopul lăr
girii bazei proprii de materii prime mi-

nerale și resurse energetice necesare sa
tisfacerii nevoilor în continuă creștere a 
economiei naționale ;

b) creșterea permanentă a gradului de va
lorificare a materiilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei prin îmbunătă
țirea structurii sortimentale a producției, 
reducerea greutății produselor, pe baza unei 
acțiuni largi de reproiectare și tipizare, de 
revizuire a standardelor de stat și norme
lor interne ;

c) elaborarea și aplicarea de norme și 
normative de consum cu fundamentare teh
nică pentru toate produsele fabricate ; re
vizuirea și îmbunătățirea permanentă a a- 
cestora. urmărind în toate unitățile înca
drarea strictă în normele și normativele 
aprobate ;

d) intensificarea realizării și utilizării în 
producție a unor materiale înlocuitoare cu 
eficientă economică ridicată ;

e) intensificarea colectării și valorifică
rii deșeurilor de toate categoriile, precum 
și a recuperării resurselor energetice se
cundare.

Art. 6. — Suprafața arabilă în cultură va 
fi în anul 1980 de cel puțin 9 846 mii hec
tare.

Art. 7. — în perioada 1976—1980 la prin
cipalele produse agricole se vor obține — 
în medie anuală — următoarele niveluri de 
producție :

Produsul U.M. Media anuală
1976—1980

Cereale pentru boabe mii tone 20 000 —22 380
Floarea-soarelui mii tone 1 000 — 1 133
Sfeclă de zahăr mii tone 8 600 — 9 354
Sola mii tone 545 — 575
In pentru fibră mii tone 300 — 322
Cartofi de toamnă mii tone 4 600 — 4 860
Legume de cimp mii tone 4 200 — 4 316
Fructe șl struguri mii tone 3 800 — 3 960
Carne in viu mii tone 2 500 — 2 687
Lapte de vacă mii. hl. 58,0— 62,2
Ouă mii. buc. 6 000 — 6 500
Lină mii tone 42 — 46,6

Art. 8. — Efectivele de animale vor ajunge, pină la sfirșitul anului 1980, la urmă-
toarele niveluri :

U.M. 1980

Bovine mii capete 7 500
din care :

— vaci șl lunlncl mii capete 3 710
Porcine mii capete 12 000—13 000
Ovine șl caprine mii capete 19 000—19 550
Păsări ouătoare mii capete 50 000—56 930

Art. 2. — Producția globalâ industrială, în prețuri comparabile, va spori într-un ritm mediu anual dâ 10,2—11,2 la sută.
Pe ramuri ale industriei, producția globalâ industrial va crește astfel:

— în procente, calculate pe baza 
prețurilor comparabile —

Ramura Anul 1980 
fațâ de 1975

Industria energiei electrice și termice 138—145
Industria combustibililor (exclusiv industria cocsochimică) 139—149

Industria metalurgiei feroase și neferoase 173—181

Industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor 175—181
Industria chimică 203—215

Industria materialelor de construcții 154—161
Industria exploatării și prelucrării lemnului, a celulozei și hîrtiei 125—132

Industria ușoară 147—152

Industria alimentară 145—155

Art. 3. __în anii 1976—1980 producția principalelor produse industriale va atinge urmâtoarele niveluri:

Produsul 1976 1977 1978 1979 1980

Energie electrică — mid. kWh. 57,5 63,1 65,0— 67,7 70,0— 73,4 75,0— 78,8
Cărbune net — mil. tone 29 6 33,5 38,0— 40,7 45,5— 48,2 53,0— 56,6
Țiței extras — mii. tone 14,7 14,8 15,1 15,3 15,5
Gaz metan extras — mid. m.c. 26,8 27,8 26,8 26,8 26,8
Otel — mii tone 10 970 11 980 13 000 —13 590 14 000 —14 510 16 600 —17 270
Aluminiu primar și aliaje de aluminiu — mii

tone 206 208 215 — 218 240 — 245 255 — 260
Motoare electrice de 0,25 kW și peste — MW 6 780 7 300 8 500 — 9 000 9 600 —10 300 11 000 —12 000
Mijloace de automatizare și ale tehnicii de

calcul — mid. lei 5,27 6,27 7,5— 8,0 9,0— 10,7 12,0— 14,0
Mașini unelte pentru așchlerea metalelor —

mid. lei 3,8 4,3 5,1— 5,7 6,7— 7,4 8,0— 9,1
Mașini si utilaje tehnologice pentru industrie

— mii tone 452,3 511,1 560,0— 584,1 642,0— 677,5 750,0— 790,0
Tractoare — mii bucăți 51,5 55,7 57,0— 61,0 60,0— 67,7 70,0— 80,0
Autocamioane, autotractoare șl autobascu-

lante — mii buc. 36,0 36,0 36,0— 37.0 42,0— 450 45,0— 50,0
Autoturisme de teren — mii buc. 15,0 14,5 15,0— 16 0 16.5— 18.0 18.0— 20,0
Autoutilitare — mii buc. 11,0 17,0 17,0— 18,7 19,0— 21,5 22,0— 25,0
Locomotive electrice și Diesel pentru linii

magistrale — buc. 308 320 325 — 330 340 — 360 365 — 385
Nave maritime — mii tdw 350,0 560 600 — 674 900 — 987 1 100 — 1 235
Nave fluviale — buc. 38 40 55 — 59 60 — 62 63 — 65
îngrășăminte chimice (100% substanță actl-

vă) — mii tone 2 280,0 3 057 3 450 — 3 604 3 800 — 4 040 4 050 — 4 143
Produse macromoleculare de bază — mii

tone 512,5 556,0 600,0— 675,0 800,0— 884,0 1 000,0— 1 057,0
Cauciuc sintetic — mii tone 146,5 175,0 180,0— 198,7 240,0— 260,0 290,0— 318,0
Fibre și fire artificiale si sintetice — mii

tone 173,8 184,1 190,9 210,0— 233,1 310,0— 348,7
Anvelope — mii buc. 4 425 4 875 5 000 — 5115 5 200 — 5 460 7 500 — 7 855
Ciment (echivalent 80% clinker) — mil. tone 14,0 15,1 16,0— 16,8 17,0— 18,15 19,0— 20,0
Plăci din particule aglomerate și fibrolem-

noase — mii tone 920 990 1 000 — 1 100 1 100 — 1 170 1 200 — 1 250
Mobilier din lemn — mid. lei 10,8 11,8 12,0— 13,0 13,5— 14,2 14,5— 15,6
Celuloză și semiceluloză — mii tone 636 658 662 670 — 683 730 — 800
Hirtie, cartoane și mucavale — mii tone 765 812 800 — 849 850 — 890 900 — 920
Receptoare pentru radiodifuziune — mii buc 860,0 910,0 950,0— 1 000,0 1 000,0— 1 090,0 1 100,0— 1 180,0
Receptoare pentru televiziune — mii buc. 580,0 600,0 620,0— 640,0 650,0— 680,0 700,0— 730,0
Mașini și aparate electrice de uz casnic —

mid. lei 1,6 2,0 2,0— 2,2 2,3— 2,5 2,5— 2,7
din care :

— Frigidere — mii buc. 375,0 415,0 430,0— 460,0 460,0— 505,0 510,0— 550,0
Țesături — mii. țn.p. 1 066,7 1 137,0 1 150,0— 1 209,0 1 220,0— 1 298,0 1 400,0— 1 426,0
Produse tricotate — mii. Iei 8 973 10 030 10 800 —11 210 12 000 —12 330 13 500 —14 020
Confecții textile — mid. lei 29,4 32,1 33,0— 34,6 36,0— 38,1 38,2— 40,4
încălțăminte — mii. perechi 102,87 109,6 116,0— 118,2 125,0— 127,5 135,0— 138,7
Carne — mii tone 923,0 1 047,0 1 070,0— 1 165,0 1 166,0— 1 316,0 1 320,0— 1 464,0
Ulei comestibil — mii tone 298 517 520,0— 557,0 560,0— 602,0 605,0— 623,0
Zahăr — mii tone 594 805 820,0— 925,0 950,0— 1 000,0 1 000,0— 1 030,0
Conserve de legume, fructe și pastă de roșii

— mii tone 455,3 468,0 480,0 500,0 520,0 •

Art. 4. — Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele, celelalte organe cen
trale și locale, centralele si întreprinderile, 
să asigure ;

a) folosirea deplină a capacităților de pro
ducție, a utilajelor și suprafețelor de pro
ducție, prin organizarea rațională a pro
ducției si a muncii, aprovizionarea ritmică

cu materii prime și materiale ; eliminarea 
locurilor înguste ; atingerea mai rapidă a 
parametrilor proiectați la noile capacități ;

b) lărgirea cooperării între întreprinderi.

Art. 9. — în scopul realizării producției 
agricole se va dezvolta și moderniza baza 
tehnică materială, astfel :

a) pe întreaga perioadă 1976—1980, agri
cultura va fi dotată cu 70 mii tractoare și 
16,3 mii combine autopropulsate pentru re
coltat cereale ;

b) se va amenaja pentru irigații supra
fața de 1 250 mii ha, din care 1 050 mii ha 
In sisteme mari și 200 mii ha amenajări lo
cale, astfel incit la sfirșitul anului 1980 
suprafața totală amenajată pentru irigații 
să ajungă la 3 000 mii ha ;

c) se vor executa lucrări de desecări pe o 
suprafață de 1 100 mii ha și lucrări de com
batere a eroziunii solului pe 1 000 mii hi, 
din care 154 mii ha in zona lacurilor de 
acumulare, pentru protejarea acestora îm
potriva colmatării ;

d) se vor livra agriculturii în această pe
rioadă 11—11,5 mil, tone îngrășăminte chi
mice (100% substanță activă).

-rr- Art. 10. — în scopul realizării obiectivelor 
prevăzute în plan pentru dezvoltarea agri
culturii, Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, Academia de 
Științe Agricole și Silvice și organele agri
cole județene să asigure :

a) creșterea suprafeței agricole și arabile 
prin executarea de lucrări pentru punerea în 
valoare de noi terenuri ; redarea in cultură 
a terenurilor scoase temporar din producție:

b) gospodărirea judicioasă a fondului fun
ciar al țării ; dezvoltarea și folosirea efi
cientă a bazei tehnico materiale ; utiliza
rea deplină a suprafețelor amenajate pen
tru irigații ;

c) intensificarea producției de cereale și 
plante tehnice ; asigurarea unor cantități 
sporite de legume, fructe și struguri ; mo
dernizarea plantațiilor existente de pomi și 
vii ; crearea de noi plantații pomicole in sis
tem intensiv și superintensiv, precum și de 
plantații viticole, in special pentru struguri 
de masă, din soiuri valoroase și de mare 
productivitate ;

d) sporirea șeptelului și producției anima
liere in toate sectoarele ; crearea în fiecare 
județ de complexe zootehnice pentru asi
gurarea nevoilor proprii de carne și ouă ; 
asigurarea integrală a bazei furajere, ur- 
mărindu-se realizarea, in fiecare unitate, a 
Unei, rezerve corespunzătoare ; dezvoltarea 
sericiculturii și apiculturii in toate zonele cu 
condiții favorabile ;

e) dezvoltarea pisciculturii, prin creșterea 
producției de pește din apele interioare, din 
Dunăre și Delta Dunării, intensificarea 
pescuitului in Marea Neagră și îmbunătăți
rea activității de pescuit oceanic ;

f) organizarea la timp și in bune condi
ții a recoltării producției și asigurarea 
transportului și depozitării acesteia ; extin
derea capacităților de depozitare a fructe
lor, strugurilor de masă, precum și a legu
melor și cartofilor.

Art. 11. — în perioada 1976—1980 se va 
pune in circuitul economic un volum de 
masă lemnoasă de 20 mii. m.c. anual, din 
produse principale și secundare ; deosebit 
de aceasta se vor recolta și valorifica inte
gral materialele lemnoase provenite din 
operațiuni silviculturale și de igienă a pă
durilor. Cooperativele agricole de producție 
vor putea recolta cu firul, material lemnos 
din locuri greu accesibile, pentru nevoile 
proprii de construcții.

Se va respecta cu strictețe posibilitatea 
pădurilor aprobată prin amenajamentele 
silvice.

Art. 12. — în perioada 1976—1980 se vor 
efectua lucrări de reîmpăduriri și împădu
riri integrale pe o suprafață de 278 mii ha, 
punlndu-se accent deosebit pe extinderea 
speciilor de rășinoase.

Art. 13. — Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții și ceilalți ti
tulari de plan să asigure :

a) ameliorarea și repunerea in circuitul 
economic a 37 mii ha identificate ca tere
nuri neproductive din afara fondului fores
tier, prin împădurirea lor de către dețină
torii terenurilor respective sau de către 
unitățile silvice, pe măsura preluării aces
tora, potrivit legii ;

b) limitarea strictă a scoaterii de terenuri 
din fondul forestier și a defrișării de păduri 
in scopul destinării acestora altor utilizări și 
readucerea în circuitul silvic a terenurilor 
devenite disponibile la unitățile care au 
preluat terenuri din fondul forestier ;

c) extinderea producției, recoltării și valo-

rificării fructelor de pădure, plantelor medi
cinale și altor produse accesorii.

Art. 14 — Pentru asigurarea cu apă a 
noilor capacități de producție, a centrelor 
populate și a irigațiilor, precum și pentru 
atenuarea undelor de viitură, în cincinalul 
1976—1980 se vor pune în funcțiune lacuri 
de acumulare cu folosință complexă de 1 644 
mii. mc ; se vor realiza lucrări de regu
larizări, apărări și consolidări de maluri pe 
cursurile de apă pe o lungime de 2 066 km.; 
prin lucrări de îndiguiri împotriva inunda
țiilor se vor apăra centre populate și o su
prafață de teren agricol de 250 mii hectare.

Art. 15 — Consiliul de Miniștri va lua

măsurl pentru gospodărirea judicioasă a re
surselor de apă și pentru protecția mediu
lui înconjurător.

Consiliul Național al Apelor, ministerele, 
celelalte organe centrale și locale vor asi
gura, în cadrul fondurilor alocate prin plan: 
a) executarea lucrărilor de derivații șl 

aducțiuni pentru sporirea debitelor de apă 
în bazinele deficitare și intensificarea cer
cetărilor pentru valorificarea resurselor de 
apă subterană ;

b) diminuarea consumurilor specifice de 
apă, în toate utilizările și îndeosebi în in
dustrie ; creșterea gradului de recirculare a 
apei și eliminarea pierderilor ;

c) realizarea și buna funcționare a sta
țiilor și instalațiilor de epurare a apelor 
uzate, precum și a celorlalte instalații, uti
laje și dispozitive de protecție a mediului 
înconjurător, atît la capacitățile noi. cit și 
la obiectivele existente.

Art. 16 — Volumul total al transportului 
intern de mărfuri cu mijloace de folosință 
generală va spori în perioada 1976—1980 cu 
un ritm mediu anual de 5,4—6,0 la sută.

Art. 17. — Baza materială a transporturi
lor va spori in perioada 1976—1980 prin do
tarea cu 17 000—18 330 vagoane de marfă în 
echivalent de 4 osii, de tipuri diversificate • 
1 500—1 625 vagoane de călători de viteză 
confort sporit ; 900—982 locomotive electric 
și Diesel ; 18 000—18 994 autovehicule de
marfă ; 10 000—10 566 autobuze pentru trans
porturi interurbane ; nave fluviale cu 300— 
341 mii tone capacitate ; 23—25 avioane mo
derne.

Flota maritimă va fi dotată în perioada 
1976—1980 cu 2 200—2 407,8 mii tdw, prin in
trarea in exploatare a 5 petroliere, 22—26 
mineraliere, 80—86 cargouri de mărfuri ge
nerale, capacitatea flotei ajungînd în 1980 
la 3 370—3 572,3 mii tdw.

Art. 18. — în perioada 1976—1980 se vor 
moderniza 1 100—1 261 km drumuri cu tra
fic intens și se vor aplica îmbrăcăminți as- 
faltice ușoare pe 10 000—10 795 km drumuri 
cu trafic mai redus.

Art. 19. — Volumul activităților de poștă 
și telecomunicații va crește cu 37—39,3 la 
sută în 1980 față de 1975.

în perioada 1976—1980 se vor extinde cen
trele mecanizate de tranzit poștal și se vor 
instala 380—400 mii linii telefonice ; va con
tinua acțiunea de automatizare a telefoniei, 
interurbane, astfel incit în 1980 să se asi
gure conectarea la automatul interurban a 
tuturor localităților reședință de județ.

Art. 20. — Consiliul de Miniștri va asi
gura ca Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, împreună cu Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe și titula
rii de plan să ia măsuri pentru generaliza
rea acțiunii de raionare a aprovizionării șl 
de optimizare a transporturilor de mărfuri 
pe calea ferată, auto și fluvial, îmbunătăți
rea indicilor de utilizare a mijloacelor de 
transport și reducerea consumurilor de com
bustibili și energie, folosirea intensivă a 
bazei materiale a sectorului de poștă și te
lecomunicații, radio și televiziune, în scopul 
îmbunătățirii calității serviciilor și asigură
rii mai bune a cerințelor populației.

Art. 21 — Volumul total al investițiilor în 
economia națională în perioada 1976—1980 
va fi de 1 000 mid. lei prețuri comparabile, 
din care : 907.5 mid. lei din fondurile statu
lui; 41,1 mid. lei din fondurile organizațiilor 
cooperatiste și obștești ; 51,4 mid. lei din 
fondurile populației :

a) pe principalele ramuri ale economiei 
naționale vor fi alocate următoarele volume 
de investiții :

Ramura — miliarde lei —•
1976—1980

Industrie (inclusiv dotarea organizațiilor de fora|) 580,5
Construcții 34,1
Agricultura 116,4
Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică 7,7
Transporturi și telecomunicații 95,3
Comerț, alimentație publică, turism, silozuri și baze de depozitare 26,0
învățămint, cultură, ocrotirea sănătății 22,4
Construcții de locuințe (inclusiv cămine pentru nefamlllști) 82,3
Gospodărie comunală 25,3

b) pentru prevenirea poluării mediului în
conjurător se vor investi, în perioada 1976— 
1980, 14,3 mid. lei ;

c) în perioada 1976—1980 se vor pune în 
funcțiune 2 700 capacități principale.

Art. 22. — Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca titularii de plan împreună cu 
Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Mi
nisterul Construcțiilor Industriale. Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, ministerele furnizoa
re de utilaje și cele care au în subordine 
organizații de proiectare și organizații de 
construcții-montaj, Inspectoratul General de 
Stat pentru Directivare și Control in Proiec
tarea și Executarea Construcțiilor, Comite
tul pentru Problemele Consiliilor Populare, 
băncile finanțatoare să asigure :

a) pregătirea realizării programului de 
investiții conform termenelor din graficele 
coordonatoare pe obiective, stabilite pen
tru : asigurarea documentațiilor tehnice, 
deschiderea finanțării, asigurarea utilajelor 
din tară și din import, executarea lucrări
lor de construcții și montaj al utilajelor, 
pregătirea personalului de exploatare, efec
tuarea probelor tehnologice, în vederea pu
nerii in funcțiune a tuturor capacităților la 
termenele planificate ;

b) îmbunătățirea organizării muncii în 
activitatea de construcții, extinderea proce
deelor industrializate și a tipizării ; folosi
rea intensivă a utilajelor de construcții și 
concentrarea parcului de utilaje grele în or
ganizații specializate ;

c) reducerea consumurilor de metal, ci
ment, lemn și alte materiale de construcții ; 
gospodărirea judicioasă a tuturor resur
selor ;

d) ridicarea calificării personalului de pe 
șantiere, în vederea scurtării duratelor de 
execuție și creșterii calității și eficienței lu
crărilor.

Art. 23. — Consiliul de Miniștri va urmări 
ca ministerele, centralele și unitățile econo
mice, deținătoare de fonduri fixe, să asigu
re prelungirea duratelor de serviciu ale 
fondurilor fixe prin mai buna exploatare și 
întreținere a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor tehnologice.

Art. 24. — Activitatea de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic va fi orientată cu 
precădere in urmâtoarele direcții :

a) intensificarea cercetărilor pentru iden
tificarea de noi resurse naturale, stabilirea 
tehnologiilor de valorificare cu eficiență ri
dicată a acestora, precum și a resurselor 
secundare energetice, de materii prime și 
materiale ;

b) crearea de noi produse și tehnologii 
destinate să asigure perfecționarea nivelului 
tehnic și ridicarea calității producției, creș
terea eficienței economice ;

c) dezvoltarea și perfecționarea proceselor 
intensive în agricultură, îndeosebi a tehno-

logiilor privind culturile irigate și creșterea 
animalelor în sistem industrial, îmbunătăți
rea și amplificarea proceselor de ameliora
re a solului ;

d) realizarea unor noi tehnologii bio»'. 
dicale pentru prevenirea bolilor și_asi/fe|r 
rea unui inalt indice de sănătate a V* 
populații ;

e) îmbunătățirea condițiilor de viață și de 
muncă și protecția mediului înconjurător.

f) desfășurarea de cercetări în domenii de 
bază ale științelor naturii, cum sint : chi
mia, fizica, științele tehnice, biologia și al
tele, precum și intensificarea activității de 
cercetare în domeniul științelor economica 
și sociale.

Art. 25. — în perioada 1976—1980 vor fi 
executate 727 obiective principale de cerce
tare științifică și dezvoltare tehnologică, din 
care 673 se vor încheia și aplica pină la 
sfirșitul cincinalului.

Art. 26. — Pentru a se asigura tehnologi
ile necesare noilor obiective de investiții și 
modernizarea celor existente, se vor aulica 
275 tehnologii noi și se vor extinde 86 tehno
logii avansate ; din acestea, aproape 88 la 
sută vor fi elaborate pe bază de concepția 
proprie.

Art. 27. — Valoarea produselor noi și re- 
proiectate, introduse în fabricație curentă in 
perioada 1976—1980 va reprezenta, in anul 
1930, 45 la sută din valoarea producțiel- 
marfă realizate în ramurile prelucrătoare 
ale industriei republicane.

Art. 28. — în perioada 1976—1980, volumul 
comerțului exterior va crește cu 90—101,4 
la sută față de realizările din 1971—1975, iar 
volumul încasărilor valutare din turismul 
internațional cu 77—87,2 la sută.

Art. 29. — Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, Comi
tetul de Stat al Planificării, Ministerul Fi
nanțelor și băncile, împreună cu ministerele 
și celelalte organe centrale și locale. între
prinderile de comerț exterior, centralele, în
treprinderile să asigure creșterea eficienței 
activității de comerț exterior, acționînd pen
tru îmbunătățirea in continuare a structurii 
exportului, creșterea ponderii exportului de 
mașini și utilaje, diversificarea sortimente
lor și îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor. încheierea de contracte de lungă 
durată cu partenerii externi.

Art. 30. — în scopul intensificării partici
pării țării noastre la diviziunea internațio
nală a muncii, prin cooperarea economică 
cu țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și cu celelalte țări. Consiliul de 
Miniștri va asigura ca Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice Inter
naționale. Comitetul de Stat al Planificării, 
Consiliul Național pentru Știință și Tehno
logie. Ministerul Finanțelor și ministerele să 
ia măsuri. în cadrul fondurilor și resurselor
(Continuare in pag. a IlI-a)
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pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare cconomico-social;

pe perioada 1976-1980
(Urmare din pag. a Il-a)
materiale prevăzute prin plan, pentru con
cretizarea acțiunilor de cooperare economi
că internațională și îmbunătățirea continuă 
a tuturor formelor de desfășurare a acestei 
activități.

Art. 31. — Productivitatea muncii va creș
te. în anul 1980 față de anul 1975, cu :

a) 50—53.8 la sută în industria socialistă ;
b) 50—56.9 la sută în construcții-montaj ;
c) 20—27,3 la sută în transporturi fero

viare.
In vederea îndeplinirii sarcinilor de creș

tere a productivității muncii, ministerele și 
celelalte organe centrale, centralele. între
prinderile, împreună cu Ministerul Muncii, 
vor acționa pentru promovarea metodelor 
avansate de conducere și organizare a pro
ducției și a muncii, organizarea rațională a 
fluxurilor tehnologice, extinderea mecani
zării și automatizării, îmbunătățirea conti
nuă a normării muncii, respectarea norme
lor de structură a personalului, utilizarea 
cit mai judicioasă a personalului tehnic, 
economic și de altă specialitate, folosirea 
eficientă a timpului de lucru, întărirea ordi
nii și disciplinei în muncă.

Art. 32. — în cincinalul 1976—1980 vor fl 
create 1—1,2 mii. noi locuri de muncă.

Art. 33. — în perioada 1976—1980. acope
rirea necesarului de cadre pentru dezvol
tarea economico-socială va fi asigurată prin 
pregătirea profesională a unui număi- de 
1 800—1 860 mii persoane, din care 1 550 mii 
muncitori calificați și 250—310 mii tchni-

a) Cheltuieli maxime la 1 000 lei ,
producție In procente

— în industria republicană 8,5— 9,5
— în întreprinderile agricole de stat 10,0—TI ,8
— in construcții-montaj — antrepriză 4,8— 5 8

b) Costul maxim la 1 000 tone km convenționale
în transportul feroviar 6,4— 7,4

Consiliul de Miniștri va asigura ca mi
nisterele, celelalte organe centrale și locale, 
centralele și întreprinderile, împreună cu 
Ministerul Finanțelor și băncile să ia mă
suri pentru îndeplinirea riguroasă a sarci
nilor ce le revin în domeniul reducerii cos
turilor de producție și îndeosebi a cheltu
ielilor materiale.

Art. 36. — Ținîrid seama de încheierea 
lucrărilor pentru reașezarea prețurilor de 
producție și de livrare . în industrie, Marea 
Adunare Națională stabilește ca in semes- 
trul II al anului 1976 să se aducă îmbună
tățirile necesare, urmind ca aceste prețuri 
să intre definitiv in vigoare de la 1 ianua- 

cieni, maiștri, ingineri și alte cadre de spe
cialitate.

Pentru completarea și înnoirea continuă a 
cunoștințelor, vor fi cuprinse anual în for
me de perfecționare a pregătirii profesiona
le 1 650—1 755 mii persoane.

Art. 34. — în vederea creșterii în conti
nuare a nivelului general al instrucției pu
blice, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca 
Ministerul Educației și învățămîntului să 
asigure : t

a) extinderea în continuare a sistemului 
de educație preșcolară și cuprinderea unui 
număr sporit de copii în grădinițe, care la 
sfîrșitul anului 1980 va fi de 83 la sută din 
numărul copiilor de vîrstă între 3—6 ani ;

b) îmbunătățirea structurii și conținutului 
învățămîntului, astfel îneît pînă în anul 1980 
în liceele de specialitate să fie cuprinși 75 
la sută din numărul total al elevilor de 
liceu ;

c) dezvoltarea învățămîntului superior, 
care în 1980 va cuprinde 190 mii — 200 mii 
studenți ;

d) organizarea, împreună cu Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnologie, Mi
nisterul Muncii, ministerele și celelalte or
gane centrale — în cadrul acțiunii de inte
grare a învățămîntului cu producția, cerce
tarea și proiectarea — a participării elevi
lor, studenților și cadrelor didactice la 
activitatea productivă, asigurind materialele 
necesare.

Art. 35. — în anul 1980, nivelul costuri
lor de producție se va reduce, în condiții 
comparabile, față de anul 1975 cu : 

rie 1977, fără modificarea prețurilor de des
facere cu amănuntul la bunurile de consum.

Art. 37. — Venitul național va crește in 
perioada 1976—1980 într-un ritm mediu a- 
nual de 10—11 la sută, în prețuri compa
rabile.

Din venitul național repartizat, în prețuri 
comparabile, 33—34 la sută se va aloca pen
tru fondul național de dezvoltare econo
mico-socială.

Art. 38. — Volumul total al desfacerilor 
de mărfuri cu amănuntul va crește, in anul 
1980 față de anul 1975, cu 45—47,5 la sută.

La principalele produse, desfacerile de 
mărfuri cu amănuntul vor spori astfel :

Produsul

Carne și produse din carne 
Lapte de consum
Unt
Brinzeturl
Ulei comestibil
Zahăr
Ouă
Legume
Fructe (inclusiv struguri)
Confecții textile
Tricotaje 
încălțăminte 
Receptoare pentru radiodifuziune 
Receptoare pentru televiziune 
Frigidere
Mobilă
Autoturisme

Art. 39. — Consiliul de Miniștri va asi
gura ca titularii de plan. împreună, cu Con
siliul de coordonare a producției bunurilor 
de larg consum, Consiliul pentru coordo
narea și îndrumarea activității de aprovi
zionare și prestare de servicii către popu
lație, Ministerul Comerțului Interior, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimen
tare și ceilalți titulari de plan cu sarcini 
de livrări la fondul pieței, să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea aprovizionării popu
lației, prin :

a) înfăptuirea riguroasă a prevederilor 
programelor privind producția și . desface
rea bunurilor de larg consum; realizarea 
ritmică a livrărilor de mărfuri, către fondul 
pieței într-o structură sortimentală diver
sificată și de calitate corespunzătoare ;

b) repartizarea judicioasă PQ județe de 
către organele comerciale a fondului de 
marfă, urmărindu-se aprovizionarea echili
brată a tuturor zonelor teritoriale ;

c) amplasarea rațională a rețelei comer
ciale, modernizarea și specializarea unită
ților existente, utilizarea intensivă a spa
țiilor comerciale ;

d) îmbunătățirea activității în domeniul 
alimentației publice, urmărindu-se extin
derea și diversificarea sortimentală a pro
ducției de preparate și semipreparate culi
nare, îmbunătățirea calității produselor, ri
dicarea nivelului de servire a consumato
rilor.

Art. 40. — Volumul prestărilor de servicii 
pentru populație va crește, • in anul 1980 
față de 1975. cu 61—68,6 la sută.

Consiliul de Miniștri va asigura ca titu
larii de plan.' împreună cu Consiliul pen
tru coordonarea și îndrumarea activității

— in procente —

Creștere in 1980 
față de 1975

55— 63
65— 78
75—108
60— 84
35— 47
38— 39
50— 60
65— 76 

100—154
80— 88
60— 68
50— 55
55— 63
45— 50
50— 54
45— 50
45— 50

de aprovizionare și prestare de servicii 
pentru populație, Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare, Consiliul central 
de coordonare a activității organizațiilor 
cooperatiste, Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești, Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Ministerul Turismului și celelalte 
organe cu sarcini de prestări de servicii să 
ia măsuri pentru :

a) lărgirea gamei prestărilor de servicii, 
îndeosebi spălătorii și curățătorii chimice, 
servicii casnice, gospodărești și pentru în
treținerea locuințelor, pentru reparații și 
întreținerea bunurilor electrotehnice, a au
toturismelor, înființarea de băi populare, 
în mod deosebit în mediul rural, construc
ția de brutării la sate ;

b) întărirea răspunderii și controlului în 
fiecare unitate pentru satisfacerea opera
tivă a solicitărilor populației și îmbunătă
țirea calității serviciilor prestate.

Art. 41. — Volumul total al veniturilor 
reale ale populației va spori in -anul 1980 
cu 35—40 la sută față de anul 1975, pe baza 
creșterii veniturilor ce. provin din retribui
rea muncii, cit și din fondurile sociale de 
consum.

Art. 42. — Retribuția reală va spori, în 
anul 1980 față de 1975, cu 18—22 la sută.

Se vor crea condițiile corespunzătoare pen
tru reducerea treptată a duratei săptăminii 
de lucru, pină în 1980 la 42—44 ore, pe baza 
perfecționării organizării activității tuturor 
unităților economice, utilizării raționale a 
timpului de muncă, extinderii mecanizării 
și automatizării.

Art. 43. — Veniturile reale ale țărănimii 
provenite din munca in cooperativele agri
cole de producție și din gospodăriile perso
nale, calculate pe o persoană activă, vor 
crește in anul 1980 față de 1975 cu 20—29 
la sută.

Art. 44. — Pensia medie reală de asigu
rări sociale va spori cu 15—16 la sută in 
1980 față de 1975. Totodată, se vor mări 
pensiile membrilor cooperativelor agricole 
de producție.

Art. 45. — în vederea sprijinirii familii
lor cu copii se prevede ca în perioada 1976— 
1980 alocația de stat pentru copii să fie ma
jorată in medie cu 25—30 la sută ; vor fi 
sporite și ajutoarele ce se acordă copiilor 
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție.

Art. 46. — în perioada 1976—1980 se va 
extinde baza materială a invățămîntului, 
ocrotirii sănătății și culturii :

a) se vor da în folosință 14.4 mii săli de 
clasă, 156.6 mii locuri in grădinițe. 138,6 
mii locuri în internate școlare, 55,2 mii 
locuri de muncă în ateliere școală, 12,1 mii 
locuri în case de copii școlari orfani ; vor 
fi date în funcțiune pentru învățămintul 
superior spații noi cu o suprafață de 186,7 
mii mp și 27,8 mii locuri în cămine stu
dențești ;

b) vor fi date în folosință spitale și cli
nici universitare noi cu 38 mii paturi in 58 
de localități ;

Județele

— Alba, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Covasna, Harghita, 
Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Satu-Mare, 
Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vrancea

— Arad, Bihor, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Con
stanța, Dîmbovița, Gorj, Mureș, Neamț, Olt, Suceava

— Argeș, Bacău, Cluj, Dolj, Hunedoara, lași, Sibiu, Timiș
— Brașov, Galați, Prahova, municipiul București

Art. 50. — în perioada 1976—1980. un nu
măr de 120 centre comunale se vor trans
forma în orașe agroindustriale.

Art. 51. — Consiliul de Miniștri, ministe
rele, celelalte organe centrale și locale, cen
tralele și întreprinderile răspund pentru 
îndeplinirea integrală a prevederilor de 
plan pe perioada 1976—1980.

în acest scop, Consiliul de Miniștri :
a) va lua măsuri pentru realizarea in cele 

mai bune condiții a sarcinilor de plan și 
creșterea eficienței economice în toate do
meniile de activitate ;

b) va prezenta spre adoptare Marii 
Adunări Naționale propuneri de îmbunătă
țire a planurilor anuale față de nivelurile 
stabilite in planul cincinal pe anul respec

c) numărul locurilor în creșe va spori c 
87.1 mii ;

d) pentru îngrijirea bătrînilor, număru 
locurilor în cămine-spital și de pensionar 
va .fi spori,t cu 8,8 mii ;

e) șe va extinde Centrul de televiziuni 
din București. La nivelul anului 1980, a- 
proape întreaga populație a țării va bene
ficia de programul I de televiziune și circs 
50 la sută de programul II :

f) se vor construi 96 cinematografe sta
bile cu ecran normal.

Art. 47. — în perioada 1976—1980 se vot 
construi 815 mii apartamente, din care 33S 
mii apartamente din fondurile statului, coo
peratiste și obștești și 476 mii apartament» 
din fondurile populației cu sprijinul statu
lui în credite și execuție ; se vor da în 
funcțiune 272.5 mii locuri în cămine pen
tru nefamiliști.

Art. 48. — Se va extinde rețeaua de dis
tribuție a apei cu 3 500 km în anii 1976— 
1980, iar cea de canalizare cu 2 500 km ; 
parcul de mijloace de transport urban în 
comun de persoane va fi dotat cu 7 585 
vehicule.

Art 49. — în anul 1980 se va realiza în 
fiecare județ o producție globală industrială 
de cel puțin 10 mid. lei prețuri compa
rabile.

Pe grupe de județe, nivelul producției 
globale industriale in anul 1980 va fi de :

mid. lei prețuri 
comparabile

10—15

15—25
25—50 

peste 50

tiv, ca urmare a realizărilor din perioada 
precedentă, precum și a elementelor noi 
apărute in economia națională.

Arț. 52. — Indicatorii planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe perioada 
1976—1980 vor fi desfășurați pe titulari d® 
plan prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 53. — Se aprobă execuția planului 
cincinal de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe perioada 
1971—*-1975, adoptat prin Legea nr. 10/1971, 
potrivit Comunicatului Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, Co
mitetului de Stat al Planificării și Direcției 
Centrale de Statistică, publicat in Buletinul 
Oficial nr. 19, Partea a IlI-a, din 4 februa
rie 1976.

de
CAPITOLUL I 

Dispoziții generale
Art. 1. — Consiliile populare sint 

organe locale ale puterii de stat, a- 
lese prin vot universal, egal, direct 
și secret, prin care poporul exercită 
puterea de stat în județe, municipiul 
București și sectoarele acestuia, cele
lalte municipii, orașe și comune.

în înfăptuirea prevederilor consti
tuționale, potrivit cărora puterea po
porului se întemeiază pe alianța 
muncitorească-țărănească, consiliile 
populare asigură dezvoltarea și în
tărirea unității clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate.
‘■întreaga activitate a consiliilor 
populare are drept scop întărirea 
orinduirii socialiste, buna gospodă
rire a resurselor materiale și de 
muncă, dezvoltarea forțelor de pro
ducție și diversificarea economiei 
locale, creșterea continuă a bunăstă
rii materiale și culturale a poporului, 
asigurarea libertății și demnității o- 
mului, afirmarea multilaterală a 
personalității umane, promovarea 
consecventă a eticii și echității so
cialiste.
' Consiliile populare desfășoară o 

Jargă muncă de educare a maselor 
in spiritul devotamentului fată de pa
trie și cauza socialismului, al interna
ționalismului socialist și solidarității 
cu oamenii muncii de pretutindeni.

Ari. 2. — Consiliile populare își 
desfășoară activitatea sub conduce
rea Partidului Comunist Român, for
ța politică conducătoare a întregii 
societăți.

Art. 3. — Consiliile populare șînt 
organizate și își desfășoară activita
tea pe baza principiului centralis
mului democratic, principiu funda
mental al organizării întregii activi
tăți de stat in Republica Socialista 
România.

Consiliile populare promovează în 
viața economică, socială și de stat, 
pe plan local, principiul muncii și 
conducerii colective.

Consiliile populare rezolvă proble
mele de interes local în concordanță 
cu interesele generale ale tării. Ele 
âu obligația fundamentală de a asi
gura aplicarea Constituției și legilor 
țării, de a combate orice tendințe de 
nesocotire a prevederilor legale, de 
a acționa pentru cunoașterea și res
pectarea legilor, întărirea legalității 
socialiste, înlăturarea birocratismului 
și formalismului.

Consiliile populare exercită. în uni
tățile administrativ-teritoriale în care 
sint alese, controlul în toate dome
niile de activitate, în vederea instau
rării spiritului de responsabilitate și 
de disciplină în muncă, de combati
vitate revoluționară, solicitudine și 
operativitate în rezolvarea cerințelor 
și propunerilor cetățenilor.

Art. 4. — Consiliile populare își în
temeiază activitatea pe principiile 
democrației socialiste, asigurind par
ticiparea nemijlocită a tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționali
tate, rasă, sex sau religie, la dezba
terea pe plan local a treburilor de 
stat și obștești și la înfăptuirea ho- 
tărîrilor și măsurilor ce s-au luat.

Consiliile populare supun dezbate
rii adunărilor cetățenilor probleme-

organizare și funcționare a consiliilor populare
le de bază ale dezvoltării economico- 
sociale a localităților și le prezintă, 
periodic, rapoârte asupra activității 
desfășurate.

Art. 5. — Consiliile populare întă
resc și dezvoltă legăturile cu orga
nele locale ale Frontului Unității So
cialiste, în vederea mobilizării oa
menilor muncii la realizarea sarcini
lor de plan și la desfășurarea acțiu
nilor pentru dezvoltarea economică 
și social-culturală a unităților admi
nistrativ-teritoriale. precum și la ac
tivitatea de sistematizare și buna 
gospodărire a municipiilor, orașelor 
și comunelor.

Consiliile populare întăresc legătu
rile cu organizațiile de masă și ob
ștești și acordă acestora sprijin in în
deplinirea sarcinilor ce le revin.

Art. 6. — Consiliile populare în
făptuiesc pe plan local politica na
țională marxist-leninistă a partidului 
și statului, asigurind tuturor cetățe
nilor, indiferent de naționalitate, de
plina egalitate în drepturi, în toate 
domeniile vieții economice, politice, 
juridice, sociale și culturale.

în unitățile administrativ-terito; 
riale locuite și de populație de altă 
naționalitate decît cea română, în 
organele locale ale puterii de stat și 
în organele locale ale administrației 
de stat sint aleși și oameni ai mun
cii din rindul acestor naționalități. 
Organele locale folosesc oral și scris 
și limba naționalității respective și 
fac încadrări de personal din rindul 
acesteia sau al altor cetățeni care cu
nosc limba și felul de trai âl popu
lației locale.

Art. 7. — Consiliile populare, în 
exercitarea puterii de stat pe plan 
local, dispun de o largă autonomie. 
Ele conduc și răspund de întreaga 
activitate locală de stat, asigurind 
dezvoltarea planificată, multilaterală, 
economică, social-culturală și edili— 
tar-gospodărească a unităților admi
nistrativ-teritoriale in care sint a- 
lese, apărarea proprietății socialiste.

Consiliile populare organizează, în
drumă și controlează întreaga activi
tate de dezvoltare economico-socială 
planificată din unitățile administra
tiv-teritoriale în care sînt alese, a- 
vînd răspunderea directă pentru în
făptuirea planului economico-social 
local și a bugetului local ; urmăresc 
folosirea intensivă a capacităților de 
producție, asigurarea forței de mun
că și justa repartizare a acesteia, or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii ; acționează pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor de plan 
de către toate unitățile economice, 
indiferent de subordonarea acestora.

Consiliile populare organizează în
făptuirea programului de sistemati
zare în vederea asigurării dezvoltă
rii municipiilor, orașelor și comune
lor ca unități administrativ-terito
riale complexe.

Consiliile populare asigură ocroti
rea drepturilor cetățenilor și menți
nerea ordinii publice.

Art. 8. — Consiliile populare ana
lizează problemele economice și so
cial-culturale de interes local și cele 
de interes republican din cuprinsul 
unităților administrativ-teritoriale in 
care sînt alese și, după caz, le rezolvă 
sau fac propuneri organelor compe
tente pentru soluționarea acestora, 
participind la elaborarea măsurilor 
corespunzătoare.

în cazul în care, în rezolvarea unor 
probleme de interes republican ce 
privesc activitatea de stat pe plan 
local, opinia consiliului popular ju
dețean sau a municipiului București 
se deosebește de cea a unui organ 
central,, va fi informat Consiliul de 
Stat.

Ari. 9. — Consiliile populare exa
minează și rezolvă. împreună cu or
ganele de stat, unitățile economice 
și instituțiile social-culturale care nu 
le sint subordonate, toate problemele 
de interes comun, referitoare la dez
voltarea multilaterală a județelor, 
municipiului București și sectoarelor 
acestuia, municipiilor, orașelor și co
munelor.

Art. 10. — Consiliile populare răs
pund de întreaga activitate de pro
ducție agricolă, de buna organizare 
și desfășurare a lucrărilor agricole, 
de folosirea rațională și eficientă a 
fondului funciar, creșterea producției 
vegetale și animale ; controlează și 
sprijină activitatea unităților agricole 
de stat și cooperatiste, precum și a 
gospodăriilor populației din unitățile 
administrativ-teritoriale în care sint 
alese și adoptă măsuri corespunză
toare.

Consiliile populare răspund de a- 
provizionarea ritmică și de buna ser
vire a populației, în care scop asi
gură controlul și îndrumarea unitară 
a întregii rețele de stat și coopera
tiste de desfacere a produselor și de 
prestări de servicii.

Art. 11. — Consiliile populare. în 
exercitarea atribuțiilor lor. adoptă, 
cu respectarea legii, hotărîri.

Hotăririle consiliilor populare sint 
obligatorii în unitățile administrativ- 
teritoriale în care sint alese.

Art. 12. — îndrumarea și controlul 
general al activității consiliilor popu
lare sînt exercitate de Marea Adu
nare Națională.

în intervalul dintre sesiunile Ma
rii Adunări Naționale, activitatea 
consiliilor populare este îndrumată 
și controlată de către Consiliul de 
Stat.

Consiliile populare îndrumă și con
trolează activitatea consiliilor popu
lare ierarhic inferioare.

în exercitarea controlului, organe
le ierarhic superioare ale puterii de 
stat au dreptul să anuleze- actele 
ilegale ale organelor subordonate lor.

Art. 13. — Consiliile populare ju
dețene, al municipiului București, ale 
sectoarelor acestuia, precum și cele 
ale municipiilor aleg comitete exe
cutive, iar consiliile populare ale o- 
rașelor și comunelor aleg birouri 
executive, dintre deputății lor.

Art. 14. — Comitetele executive 
sau, după caz, birourile executive 
sînt organe locale ale administrației 
de stat cu competență generală în 
unitățile administrativ-teritoriale în 
care funcționează, fiind subordonate 
consiliilor populare care le-au ales, 
precum și consiliilor populare ierar
hic superioare și comitetelor sau, 
după caz, birourilor executive ale a- 
cestora.

Art. 15. — Activitatea comitetelor 
și a birourilor executive ale consi
liilor populare este condusă și con
trolată de către Consiliul de Miniștri.

Comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare conduc, în

drumă și controlează activitatea co
mitetelor și birourilor executive ie
rarhic inferioare.

CAPITOLUL II 
Consiliile populare

SECȚIUNEA I
Atribuții

Art. 16. — Consiliile populare ho
tărăsc, potrivit lhgii, în toate pro
blemele de stat pe' plan local, exer- 
citind următoarele atribuții prin
cipale :

a) adoptă planurile de dezvoltare 
economico-socială în profil teritorial, 
pe baza sarcinilor ce decurg din pla
nul național unic ;

b) adoptă bugetul local și aprobă 
contul de încheiere a exercițiului bu
getar; stabilesc impozitele și taxele 
locale;

c) hotărăsc in problemele privind 
planul economico-Social local și bu
getul local și răspund de realizarea 
acestora; urmăresc înfăptuirea pla
nului de dezvoltare economico-so
cială în profil teritorial; hotărăsc in 
probleme privind sistematizarea te
ritoriului și a localităților, concen
trarea obiectivelor economice, reali
zarea investițiilor, dezvoltarea indus
triei locale, creșterea producției agri
cole, folosirea fondului funciar, gos
podărirea apelor și executarea lucră
rilor privind amenajarea bazinelor 
hidrografice, dezvoltarea silviculturii, 
gospodărirea pădurilor și pășunilor 
comunale, gospodăria comunală și lo- 
cativă, protecția mediului înconjură
tor, desfășurarea activității comer
ciale și de prestări de servicii, dez
voltarea actjvității de învățămînt, 
cultură, sănătate și asistență socială, 
realizarea sarcinilor referitoare la 
apărarea națională;

d) aleg și revocă comitetele sau 
birourile executive, aleg și revocă 
pe oricare dintre membrii acestora;

e) stabilesc numărul comisiilor per
manente, aleg și revocă membrii 
acestora, conduc, îndrumă și contro
lează activitatea lor;

f) examinează propunerile făcute 
în adunările cetățenilor și hotărăsc , 
asupra modului in care urmează a fi 
rezolvate;

g) hotărăsc, potrivit legii, asupra
revocării deputaților pe baza propu
nerilor consiliilor locale ale Frontu
lui Unității Socialiste; aprobă, cu
consultarea consiliilor locale ale
Frontului Unității' Socialiste, înceta
rea, la cerere, a mandatului de depu
tat, înainte de expirarea mandatu- . 
Iul consiliului popular;

h) înființează, potrivit legii, uni
tăți economice, instituții de învățâ- 
mînt, de cultură și educație socialis
tă, de sănătate, precum și pentru 
probleme de muncă și ocrotire so
cială, de interes local;

i) organizează aparatul propriu al 
comitetului sau biroului executiv, 
precum și organele locale de specia
litate ale administrației de stat, nu
mesc și revocă conducătorii acestora 
cu acordul organelor administrației 
de stat ierarhic superioare de spe
cialitate; numesc și revocă conducă
torii organelor locale ale miliției cu 
acordul organelor ierarhic superioare 
ale acestora;

1) conduc, îndrumă șl controlează 
activitatea comitetelor sau birourilor 
lor executive;

k) organizează și coordonează în
treaga activitate de popularizare, cu
noaștere și înțelegere a hotâririlor de 
partid și a legilor statului de către 
cetățeni, pentru a se acționa în con
cordanță cu prevederile acestora. în 
care scop întocmesc programe spe
ciale de măsuri; asigură aplicarea și 
respectarea hotâririlor de partid, a 
legilor și decretelor, precum și a ho- 
tărîrilor proprii, de către aparat, or
ganele și unitățile subordonate și ana
lizează periodic modul cum sînt adu
se la îndeplinire;

l) iau măsuri pentru îndeplinirea 
hotâririlor Congresului, Camerei le
gislative, Conferințelor consiliilor 
populare și a hotâririlor consiliilor 
populare ierarhic superioare;

m) conduc, îndrumă și controlează 
activitatea organelor locale de spe
cialitate ale administrației de stat, a 
unităților economice și instituțiilor 
social-culturale subordonate; exami
nează activitatea acestora și stabilesc 
măsuri pentru îmbunătățirea muncii 
lor;

n) exercită orice alte atribuții pre
văzute de lege.

Art. 17. — In afară de atribuțiile 
prevăzute la art. 16. consiliile popu
lare mai au următoarele atribuții spe
cifice:

1. Consiliile populare județene aleg
și revocă președinții și judecătorii 
tribunalului județean, judecătorii 
pentru judecătoriile din cuprinsul ju
dețului, precum și procurorii șefi ai 
procuraturilor județene. Alegerea se 
face in prima sesiune a consiliului 
popular, după sesiunea de constitui
re a acestuia, la propunerea Ministe
rului Justiției, respectiv a procuro
rului general. Cei aleși funcționează 
pînă la efectuarea de noi alegeri de 
judecători și procurori șefi. Revoca
rea se face, după caz, la propunerea 
Ministerului Justiției ori a procuro
rului general; ascultă dări de seamă 
din partea președinților tribunalelor 
județene și a procurorilor șefi ai 
procuraturilor județene; aleg și re
vocă asesorii populari.

2. Consiliile populare municipale,
orășenești și comunale:

a) adoptă hotărîri cu privire la dez
voltarea multilaterală și complexă a 
municipiilor, orașelor și comunelor ; 
hotăririle consiliilor populare muni
cipale și orășenești sînt obligatorii, 
după caz, atit in cuprinsul munici
piilor sau orașelor, cit și al orașelor 
aparținătoare sau al comunelor sub
urbane ;

b) aleg cite un delegat sătesc al 
consiliului popular, pentru fiecare din 
satele componente ale comunelor, cu 
excepția satelor de reședință, precum 
și pentru satele aparținătoare muni
cipiilor și orașelor:

c) aleg, potrivit legii, membrii co
misiilor de judecată de pe lingă co
mitetele sau birourile lor executive 
și ascultă anual dări de seamă pri
vind activitatea lor.

SECȚIUNEA II
Componența și constituirea consiliilor 

populare
Art. 18. — Consiliile populare sint 

alcătuite din deputați aleși pe circum
scripții electorale, cite un deputat 
pentru fiecare circumscripție, dintre 
cetățenii cu drept de vot, care au 

împlinit vtrsta de 23 ani, fără deo
sebire de naționalitate, rasă, sex sau 
religie.

Art. 19. — Durata mandatului con
siliilor populare județene și' al mu
nicipiului București este de 5 ani, iar 
al consiliilor populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, 
orășenești și comunale este de 2 ani 
și jumătate.

Mandatul încetează la data efec
tuării alegerilor pentru noul consiliu 
popular.

Ari. 20. — Consiliul popular nou 
ales este convocat, in prima sa se
siune, de către comitetul sau biroul 
executiv al consiliului popular al că
rui mandal a expirat, in termen de 
30 de zile de la dala încetării man
datului consiliului popular precedent.

Lucrările primei sesiuni a consi
liului popular sint conduse, pină la 
alegerea unui prezidiu, de către cel 
mai in virstă dintre deputați.

în exercitarea atribuțiilor sale, pre
ședintele de virstă este asistat de doi 
deputați aleși, la propunerea sa, de 
consiliul popular.

Consiliul popular, în prima sa se
siune, verifică legalitatea alegerii fie
cărui deputat, hotărind validarea sau 
anularea alegerii.

Pentru verificarea legalității alege
rii deputaților, consiliul popular ale
ge dintre deputați, pe întreaga du
rată a mandatului său, o comisie de 
validare compusă din 3—9 membri.

După validarea alegerii, deputății 
depun jurămintul de credință și de
votament față de Republica Socialistă 
România.

După depunerea jurămîntului, con
siliul popular alege, dintre deputați, 
un prezidiu, alcătuit din 3—9 mem
bri pentru conducerea lucrărilor se
siunii.

Consiliul popular alege, dintre 
deputați, comitetul executiv sau, 
după caz, biroul executiv. Alegerea 
se face pe funcții.

După alegerea comitetului sau bi
roului executiv, membrii acestuia 
depun jurămintul de credință și de
votament față de Republica Socialistă 
România.

Consiliul popular stabilește, pe ra
muri și domenii de activitate, cores
punzător specificului și nevoilor lo
cale, numărul și componența comi
siilor permanente și alege dintre 
deputați membrii acestora.

SECȚIUNEA III
Funcționarea consiliilor populare
Ari. 21. — Consiliile populare lu

crează in sesiuni. Sesiunea este for
ma in care consiliul popular exercită 
democratic puterea de stat pe plan 
local și modul principal prin care 
deputății Îndeplinesc mandatul dat 
de alegători.

Sesiunile consiliilor populare jude
țene, al municipiului București și ale 
sectoarelor acestuia, precum și ale 
celorlalte municipii se țin o dată la 
3 luni, iar sesiunile consiliilor popu
lare orășenești și comunale o dată 
Ia 2 luni. Consiliile populare sint 
convocate in sesiuni prin decizii ale 
comitetelor sau birourilor executive. 
Convocarea in sesiuni ordinare se 
face cu cel puțin 10 zile înainte de 
data stabilită pentru ținerea acestora.

Consiliul popular poate fi convo
cat, ori de cite ori este nevoie, in 
sesiuni extraordinare, din inițiativa 
comitetului sau biroului executiv ori 

la cererea a cel puțin unei treimi 
din numărul deputaților.

Sesiunile consiliilor populare sint 
publice, în afară de cazul cind con
siliul popular hotărăște altfel.

Dezbaterile in sesiuni se fac In 
limba română, asigurindu-se, în uni
tățile administrativ-teritoriale locuite 
și de populație de altă naționalitate 
decit cea română, folosirea limbii 
materne a . acelei populații.

La sesiunile consiliilor populare pot 
fi invitate persoane din conducerea 
ministerelor și a celorlalte organe 
centrale, a unităților economice și 
instituțiilor de stat, a organizațiilor 
obștești, precum și alte persoane a 
căror prezență este socotită utilă.

Art. 22. — Consiliile populare lu
crează în. prezența a cel puțin jumă
tate plus unu din numărul total al 
deputaților, iar lucrările sesiuni.1, șînt 
conduse de un prezidiu alcătuit din 
3—9 membri. Prezidiul alege, dintre 
membrii săi, președintele sesiunii 
consiliului popular.

Consiliul popular adoptă hotărîri 
prin vot deschis, in afară de cazul 
in care consiliul popular hotărăște ca 
votul să fie secret. Hotăririle se adop
tă cu votul majorității deputaților 
care compun consiliul popular și se 
semnează de președintele sesiunii. 
Hotăririle adoptate in cazul art. 20 
alin. 4 și 5 se semnează de pre
ședintele de virstă.

Art. 23. — Proiectul ordinii de zi 
a sesiunii se întocmește de comite
tul sau biroul executiv al consiliului 
popular și se aprobă de consiliul 
popular.

în cazul în care o problemă a fost 
trecută in proiectul ordinii de ' zi 'la 
cererea unuia sau a mai multot 
deputați, ori la propunerea unei co
misii permanente, necesitatea inclu
derii ei în ordinea de zi va fi ex
pusă, după caz, de Unul dintre depu
tați sau de președintele comisiei per
manente. Prezentarea problemei după 
ce ordinea de zi a fost aprobată 
poate fi făcută fie de inițiatori, fie 
de un membru al comitetului sau bi
roului executiv al consiliului popu
lar.

Art. 24. — Dezbaterile se consem
nează intr-un proces-verbal, semnat 
de președintele sesiunii consiliului 
popular.

Hotăririle cu caracter normativ, 
precum și alte hotărîri importante ale 
consiliilor populare se aduc la cu
noștința cetățenilor prin publicare, 
afișare sau prin orice alt mijloc de 
publicitate. în unitățile administra
tiv-teritoriale locuite și de populație 
de altă naționalitate decit cea româ
nă, aceste hotărîri se aduc Ia cu 
noștința cetățenilor și în limba ma 
ternă a acelei naționalități.

CAPITOLUL III
Comitetele executive 

și birourile executive 
ale consiliilor populare

SECȚIUNEA I ț 
Atribuții

Art. 25. — Comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare asi-
(Continuare in pag. a IV-a)
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In unitățile administrativ-teri- 

le, executarea hotăririlor de 
d, a legilor, decretelor, hotărîri- 
2ongresului, Camerei legislative 
e Conferințelor consiliilor popu- 

hotăririlor Consiliului de Mi- 
i, precum și a actelor cu carac- 
normativ ale ministerelor și ce- 
lte organe centrale aprobate de 
era legislativă, hotăririlor Con
or populare ierarhic superioare 
eciziilor comitetelor sau birouri- 
executive ale acestora.

imitetele și birourile executive 
mizează și asigură aducerea la 
^plinire a hotăririlor adoptate de 
e consiliile populare care le-au 
și a deciziilor lor proprii.

le exercită drepturile și indepli- 
c obligațiile pe care le au ca per
nă juridică județul, municipiul, 
:orul municipiului București, ora- 

și comuna.
■rt. 26. — In intervalul dintre se
nile consiliilor populare, comite- 
s sau birourile lor executive înde- 
îesc și atribuțiile consiliilor popu- 
e, cu excepția celor prevăzute la 
. 12 alin. 3 și 4, art. 16 lit. a, b, 
e, g și j și art. 17 pct. 1 și pct. 2, 
b, supunînd deciziile adoptate ra- 

icăril consiliilor populare la prima 
>iune a acestora.
Irt. 27. — Comitetele și birourile 
ecutive ale consiliilor populare 
ercită, potrivit legii, pe lingă atri- 
țiile prevăzute la art. 25 și 26, ur
ătoarele atribuții principale și răs- 
nd de îndeplinirea lor:
s) elaborează proiectele planurilor 

dezvoltare economico-socială in 
ofil teritorial, precum și proiectul 
igetului local și le prezintă spre 
loptare consiliului popular respec-

b) repartizează sarcinile ce revin 
îităților direct subordonate din 
lanul de dezvoltare economico-so- 
ală în profil teritorial adoptat de 
litre consiliul popular ; stabilesc 
tasurile necesare pentru îndeplini
ta sarcinilor repartizate și răspund 
e realizarea lor și a bugetului 
>cal ; Întocmesc dări de seamă cu 
rivire la îndeplinirea planului de 
ătre unitățile subordonate ; lntoc- 
nesc contul general de încheiere a 
exercițiului bugetar ; aprobă, în 
■ondițiile legii, virările de credite 
mgetare ;

c) conduc, îndrumă și controlează 
ictivitatea unităților economice sub
ordonate ; iau măsuri pentru dez
voltarea industriei locale și extinde
rea cooperării cu Întreprinderile de 
interes republican ; organizează pu
nerea în valoare a resurselor locale; 
asigură îmbogățirea sortimentelor de 
mărfuri și sporirea bunurilor de 
consum, îmbunătățirea calității pro
duselor și a prestărilor de servicii, 
reducerea prețului de cost și creș
terea rentabilității unităților econo
mice subordonate ; iau măsuri pen
tru realizarea de economii și înlă
turarea oricărei risipe în ctțnsumul 
de energie electrică, carburanți și 
de alte materii prjme și materiale, 
precum și pentru sprijinirea' acțiu
nii de colectare a deșeurilor ;

d) exercită, potrivit legii, contro
lul asupra activității economice a 
unităților de interes republican și 
sprijină organele de conducere .co
lectivă ale acestora în stabilirea mă
surilor necesare pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan ;

e) utilizează sumele încasate în 
cursul anului peste prevederile bu
getare, inclusiv beneficiile peste 
plan realizate ca urmare a efortu
lui propriu, pentru acoperirea unor 
cheltuieli economice și înfăptuirea 
unor acțiuni social-culturale, in con
dițiile legii ;

f) organizează și îndrumă activita
tea de impunere a contribuabililor, 
precum și de încasare a impozite
lor, taxelor, altor venituri bugetare 
și extrabugetare și a primelor de a- 
sigurare prin efectul legii ;

g) îndrumă și controlează activi
tatea aparatului propriu, a organe
lor locale de specialitate ale admi
nistrației de stat și a instituțiilor 
social-culturale subordonate ;

h) asigură elaborarea documenta
țiilor de sistematizare și a documen
tațiilor tehnico-economice necesare 
lucrărilor de construcții din planul 
propriu de investiții și reparații ca
pitale. precum și executarea acestor 
lucrări, urmărind amplasarea con
strucțiilor noi de locuințe în cadrul 
unor ansambluri compacte, integrate 
armonios în fizionomia fiecărei lo
calități ; organizează activitatea de 
realizare a investițiilor, a lucrărilor 
edilitare, de întreținere și moderni
zare a arterelor de circulație, de e- 
lectrificare a satelor, de construire 
a locuințelor proprietate de stat și 
proprietate personală ; asigură con
trolul calității și disciplina în con
strucții, eliberează autorizațiile pre
văzute de lege ;

i) stabilesc programe de măsuri In 
vederea executării la timp și în 
bune condiții a lucrărilor agricole 
de către toți deținătorii de terenuri 
agricole și răspund pentru aducerea 
lor la îndeplinire, asigură conserva
rea și folosirea integrală și eficientă 
a fondului funciar, aplicarea crite
riilor științifice de zonare a produc
ției și realizarea unei structuri ra
ționale a culturilor, executarea in
tegrală a lucrărilor de împăduriri 
și buna gospodărire a pădurilor care 
se află în administrarea lor directă, 
Întreținerea pășunilor și tinetelor 
naturale și dezvoltarea patrimoniu
lui pomi-viticol;

j) organizează, în colaborare cu 
organele centrale de specialitate și 
cele locale ale cooperației, pe bază 
de programe, activitatea de prelu
crare a produselor agroalimentare, 
de aprovizionare și servire a popu
lației ; controlează activitatea co
mercială șl de prestări de servicii 
șl respectarea regulilor de comerț;

sigură repartizarea judicioasă a 
tndului de mărfuri pe localități și 
rteme conierCiale ; sprijină coope- 
țta meșteșugărească și cooperația 

consum; autoriză funcționarea 
unități ale organizațiilor coope- 

iste ; autoriză activitatea mește- 
,arilor ;
) stabilesc prețuri și tarife pen- 
produse și servicii și controlea- 
modul de aplicare a prețurilor 
tarifelor în cuprinsul unităților 
ninistrativ-teritoriale, potrivit le-
•

1) organizează, în colaborare cu 
ganele centrale de specialitate, 
sfășurarea activității de învăță- 
înt, de cultură și educație, de a- 
stență medicală a populației și de 
rism, precum și activitatea pri
nd forța de muncă, asigurările so
aie și asistența socială ; urmăresc 
nbunătățirea continuă a condițiilor 
m muncă și da viață, * bunăstării 

populației ; iau măsuri pentru pro
tejarea mediului natural ambiant ; 
organizează păstrarea și valorificarea 
fondului arhivistic ;

m) organizează participarea cetă
țenilor la rezolvarea pe plan local a 
treburilor de stat și obștești. în a- 
cest scop : iau măsuri pentru orga
nizarea adunărilor cetățenilor și a 
celorlalte forme de participare a 
maselor șl prezintă adunărilor cetă
țenilor rapoarte asupra activității 
consiliului popular și a comitetului 
sau biroului executiv ; organizează 
participarea cetățenilor la întrecerea 
între unități administrativ-teritoria- 
le pentru realizarea sarcinilor eco
nomice, edilitare și social-culturale ; 
Organizează primirea și rezolvarea 
cererilor, reciamațiilor, sesizărilor și 
propunerilor cetățenilor, precum și 
primirea acestora în audiență ;

n) examinează propunerile pre
zentate de comisiile permanente și 
iau măsuri, în termen util, dar nu 
mai tirziu de 30 de zile, pentru re
zolvarea lor, informînd comisia care 
a făcut propunerile despre măsurile 
luate ;

o) analizează, îndrumă și contro
lează, potrivit legii, activitatea or
ganelor locale ale miliției, activita
tea de pază a bunurilor și de pre
venire și stingere a incendiilor ;

p) sprijină organele militare la 
recrutarea și Incorporarea cetățeni
lor supuși serviciului militar; asi
gură realizarea măsurilor privind 
pregătirea de mobilizare a Între
prinderilor subordonate și a terito
riului, apărarea locală antiaeriană, 
precum și a sarcinilor ce le revin 
din planul de mobilizare a econo
miei naționale ;

r) sprijină dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport ; asigură 
întreținerea și gospodărirea bazelor 
sportive care se află în administra
rea lor ; controlează întreținerea șl 
gospodărirea celorlalte baze sportive;

s) îndeplinesc orice alte atribuții 
prevăzute de lege, precum și însăr
cinările date de organele ierarhic 
superioare.

Art. 28. — în afară de atribuțiile 
prevăzute la art. 25—27, comitetele 
și birourile executive ale consiliilor 
populare mai au următoarele atribu
ții specifice :

1. Comitetele executive ale consilii
lor populare județene :

a) iau măsuri pentru dezvoltarea 
armonioasă a municipiilor, orașelor 
și comunelor, pentru dotarea lor cu 
construcții economice, social-cultu
rale, lucrări tehnico-edilitare și pen
tru îmbunătățirea transportului în 
comun;

b) aprobă, în condițiile legii, mo
dificarea planului de investiții și de 
construcții-montaj între obiecte, în 
cadrul volumului total aprobat prin 
planul de dezvoltare economico-so
cială, fără a afecta termenele de 
punere în funcțiune prevăzute in 
plan; aprobă documentațiile tehni
co-economice pentru lucrări de in
vestiții din planul propriu ; aprobă 
modificarea indicatorilor și a sarcini
lor de plan, ca urmare a predării sau 
preluării unor sarcini prevăzute in 
planul național unic ;

c) aprobă planurile centralizate 
de venituri și cheltuieli pentru auto
finanțarea unor activități ale uni
tăților de subordonare locală ;

d) utilizează rezerva bugetară con
stituită la dispoziția lor, în vederea 
finanțării acțiunilor sau sarcinilor 
noi intervenite In cursul anului ;

e) organizează exercitarea contro
lului gestionar de fond asupra ac
tivității unităților economice și insti
tuțiilor social-culturale subordonate, 
asupra activității comitetelor sau 
birourilor executive ale consiliilor 
populare municipale, orășenești și 
comunale, precum și asupra activi
tății asociațiilor de locatari ;

f) organizează activitatea de siste
matizare și de construcții, precum 
și de elaborare a documentațiilor de 
sistematizare a localităților urbane 
și rurale ;

g) emît, după consultarea prea
labilă a comitetelor sau birourilor 
executive ale consiliilor populare ale 
municipiilor, orașelor șl comunelor, 
acordul pentru amplasarea și con
struirea, în cuprinsul județelor, a 
unităților economice și instituțiilor 
social-culturale de interes republi
can » ....h) asigură administrarea, întreține
rea și exploatarea fondului locativ 
proprietate de stat ; ....

i) îndrumă și controlează activita
tea de stare civilă, de autoritate tu
telară și de ocrotire a minorilor, 
precum și activitatea notarială efec
tuată, potrivit legii, de birourile e- 
xecutive ale consiliilor populare ; a- 
sigură baza materială a instituțiilor 
de ocrotite a minorilor și de asis
tență socială din subordinea organe
lor locale ; __

j) aprobă, pentru unitățile subor
donate, planul de cercetare științifi
că și de introducere a progresului 
tehnic, planul de măsuri privind or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii, precum și normele și 
normativele cu fundamentare tehm- 
co-economiCă ; participă la elabora
rea standardelor de stat pentru ac
tivitățile de interes local ; organi
zează cercetarea, proiectarea și in
troducerea sistemelor informatica 
pentru conducerea unităților din sub
ordine ; organizează, conduc, îndru
mă și controlează activitatea consi
liului tehnlco-economic ;

k) întocmesc proiecte de decrete și 
inițiază proiecte de hotărîri ale Con
siliului de Miniștri, care privesc ju
dețul ;

l) editează buletinul oficial al con
siliului popular.

2) Comitetele sau birourile execu
tive ale consiliilor populare muni
cipale, orășenești și comunale :

a) organizează dezvoltarea edlll- 
tar-gospodărească a localităților ; a- 
sigură salubritatea acestora, buna 
funcționare a transportului în co
mun. Întreținerea rețelelor de apă, 
canalizare și termoflcare, amenaja
rea parcurilor șl spațiilor verzi, a 
locurilor turistice, de odihnă și a- 
grement;

bl urmăresc buna gospodărire a 
fondului locativ proprietate de stat ; 
controlează, îndrumă și sprijină ac
tivitatea asociațiilor de locatari ;

c) Întocmesc programe de perspec
tivă și planuri anuale de cultură a- 
gricolă și de creștere a animalelor 
în gospodăriile populației ;

d) organizează și administrează 
piețe și oboare, asigurlnd buna func
ționare și aprovizionare a acestora, 
precum și controlul asupra desface
rii mărfurilor ;

e) asigură buna funcționare a cre- 
șelor, grădinițelor de copii, școlilor, 
unităților sanitare, precum și a uni
tăților cultural-artistice ;

0 exercită atribuțiile de stare ci

gură, în condițiile stabilite prin de
cizia comitetului sau biroului exe
cutiv. coordonarea. îndrumarea și 
controlul activității compartimente
lor repartizate, avînd dreptul de a 
da dispoziții în scopul îndeplinirii 
atribuțiilor ce le revin.

Președintele comitetului sau birou
lui executiv al consiliului popular 
este ordonator principal de credite.

Secretarul comitetului sau birou
lui executiv al consiliului popular 
participă de drept la sesiunile con- 
siliulfti, la ședințele comitetului sau 
biroului executiv, precum și la lu
crările biroului permanent al comi
tetului executiv, cu vot consultativ.

Art. 38. — Deciziile cu caracter 
normativ ale comitetelor sau birou
rilor executive se aduc la cunoștința 
populației prin publicare, afișare 
sau prin orice alt mijloc de publici
tate. în unitățile administrativ-teri
toriale locuite și de populație de 
altă naționalitate decît cea română, 
aceste decizii se aduc la cunoștința 
cetățenilor și în limba acelei națio
nalități.

CAPITOLUL IV
Comisiile permanente 

și comisiile temporare 
ale consiliilor populare. 
Adunările cetățenilor. 

Delegatul sătesc
SECȚIUNEA I

Comisiile permanente 
și comisiile temporare 
ale consiliilor populare

Art. 39. — Consiliile populare aleg 
dintre deputați. în prima sesiune și 
pentru întreaga durată a mandatului 
lor. comisii permanente, organizate 
pe principalele ramuri și domenii de 
activitate, potrivit specificului si ne
voilor locale.

Prin comisiile permanente depu
tății contribuie la îndeplinirea atri
buțiilor consiliilor populare.

Fiecare comisie permanentă lsi 
alege un președinte și. după caz. un 
vicepreședinte, precum si un se
cretar.

Art. 40. — Comisiile permanente 
au următoarele sarcini :

a) studiază problemele privind 
realizarea planului de dezvoltare a 
economiei locale și bugetului local, 
precum și celelalte probleme ce in
teresează unitatea administrativ-te- 
ritorială. pe baza hotărârii consiliu
lui popular, la cererea comitetului 
sau biroului executiv ori din proprie 
inițiativă și prezintă propunerile 
lor ;

b) controlează realizarea planului 
de dezvoltare a economiei locale ; 
controlează activitatea organelor lo
cale de specialitate ale administra
ției de stat, a unităților economice 
si instituțiilor subordonate consiliu
lui popular, precum și modul In 
care acestea aplică dispozițiile le
gale. hotărârile consiliului popular și 
deciziile comitetului sau biroului 
executiv, făcînd propuneri consiliu
lui popular sau comitetului ori bi
roului executiv ;

c) prezintă consiliului popular, din 
proprie inițiativă, proiecte de hotă
rîri ; avizează proiectele de hotărîri 
și de decizii elaborate de comitetul 
sau biroul executiv care urmează să 
fie supuse spre adoptare sau spre 
ratificare consiliului popular ; pot 
prezenta rapoarte sau corapoarte la 
problemele supuse dezbaterii consi
liului popular ; controlează modul 
cum sînt rezolvate scrisorile oame
nilor muncii și fac propuneri consi
liului popular sau comitetului ori bi
roului executiv.

Art. 41. — Comisiile permanente 
ale consiliilor populare se întrunesc 
periodic și ori de cîte ori este ne
cesar.

Comisiile permanente atrag la ac
tivitatea lor petățeni, care prin pre
gătirea de specialitate și experiența 
lor pot contribui la îndeplinirea 
sarcinilor acestor comisii ; ele își 
pot constitui colective de lucru, con
duse de un deputat.

Art. 42. — Comisiile permanente 
sînt sprijinite în activitatea lor de 
comitetele sau birourile executive 
ale consiliilor populare, care le 
creează condiții pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

Comisiile permanente răspund de 
întreaga lor activitate față de consi
liile populare care le-au ales și le 
prezintă rapoarte cu privire la con
statările făcute și la propria lor ac
tivitate.

Art. 43. — Președintele comisiei 
permanente participă la ședințele 
comitetului sau biroului executiv, la 
adunările cetățenilor și la ședințele 
comitetelor de cetățeni, ori de cîte 
ori se examinează probleme din ra
mura sau domeniul de activitate al 
comisiei.

Art. 44. — Consiliul popular poate 
alege, din rândul deputaților. comisii 
temporare pentru examinarea unor 
probleme, stabilind sarcinile și mo
dul de activitate pentru fiecare din
tre aceste comisii.

SECȚIUNEA II
Adunările cetățenilor

Art. 45. — In scopul participării 
cetățenilor la dezbaterea principale
lor probleme ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a localităților, se orga
nizează adunări ale cetățenilor.

Art. 46. — Adunările cetățenilor 
îndeplinesc următoarele sarcini prin
cipale :

a) dezbat proiectul planului de 
dezvoltare economico-socială a uni
tății administrativ-teritoriale, înain
te de ă fi supus spre adoptare con
siliului popular, precum și măsurile 
stabilite pentru realizarea planului ; 
dezbat, de asemenea, programele de 
măsuri în vederea executării, la timp 
și în bune condiții, a lucrărilor agri
cole, programele de perspectivă și 
planurile anuale de creștere a ani
malelor în gospodăriile populației, 
schitele de sistematizare și alte pro
bleme privind dezvoltarea economi
co-socială a localităților, proiectele 
de hotărîri ale consiliului popular și 
de alte acte normative și fac pro
puneri consiliului popular sau, după 
caz. comitetului sau biroului execu
tiv ;

b) ascultă și dezbat rapoarte asu
pra activității desfășurate de consi
liul popular și comitetul sau biroul 
executiv ;

c) ascultă și dezbat dări de seamă 
din partea delegatilor sătești ai con
siliului popular asupra activității 
desfășurate de aceștia și fac propu
neri în legătură cu problemele ce 
urmează să fie examinate in sesiu

vilă, de autoritate tutelară și, după 
caz, de notariat.

Comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale sînt obligate 
să consulte delegații sătești în toate 
problemele privind satele pentru 
care aceștia au fost aleși.

3. Birourile executive ale consi
liilor populate comunale :

a) asigură și răspund de folosirea 
Integrală și intensivă a terenurilor 
agricole indiferent de deținătorii a- 
eestora, pe baza planurilor de cul
tură Întocmite pe fiecare gospodărie, 
valorificarea tuturor resurselor de 
creștere a producției agricole vege
tale și animale în fermele de stat, 
cooperativele agricole de producție 
și gospodăriile personale, precum și 
creșterea aportului comunei la for
marea fondului de stat de produse 
agricole vegetale și animale; sprijină 
acțiunile de combatere a dăunători
lor ; iau măsuri în vederea dezvol
tării albinăritului, creșterii viermi
lor de mătase, a pisciculturii și a 
altor activități productive;

b) organizează acțiuni pentru com
baterea calamităților naturale, pen
tru consolidarea și folosirea terenu
rilor în pantă, erodate și degradate, 
pentru valorificarea terenurilor mlăș
tinoase, precum și pentru dezvolta
rea irigațiilor prin resurse locale ;

c) organizează unități de prelucra
re a produselor agro-alimentare, a 
materiilor prime locale, de alimen
tație publică și de prestări de ser
vicii pentru populație ;

d) iau măsuri pentru întreținerea . 
și extinderea rețelelor electrice și a 
surselor de alimentare cu apă pota
bilă, precum și pentru asigurarea 
igienei locuințelor ; organizează și a- 
sigură buna funcționare a băilor co
munale ;

e) organizează și conduc activi
tatea de pază obștească, de prevenire 
și stingere a incendiilor ;

f) asigură condiții de muncă și de 
locuit pentru cadrele de specialitate 
repartizate să lucreze în comună.

SECȚIUNEA II
Organizare și funcționare

Art. 29. — Comitetele executive 
sau, după caz, birourile executive 
ale consiliilor populare sînt alese pe 
întreaga durată a mandatului consi
liilor populare. După încetarea man
datului consiliului popular, comite
tul executiv sau, după caz, biroul 
executiv continuă să funcționeze 
pînă la alegerea noului comitet sau 
birou executiv.

Art. 30. — Comitetele executive 
sau. după caz, birourile executive 
ale consiliilor populare se compun 
din președinte, unul sau mai multi 
vicepreședinți, dintre care unul poa
te fi prim-vicepreședinte. și din alți 
membri, al căror număr se stabilește 
pentru fiecare categorie de consilii 
populare prin decret al Consiliului 
de Stat.

Comitetul executiv sau. după caz, t 
biroul executiv al consiliului popu- 

n* tar are un secretar numit de consi
liul popular, cu acordul organului 
administrației de stat ierarhic supe
rior comitetului sau biroului exe
cutiv.

Art. 31. — Președinții comitetelor 
și birourilor executive ale consiliilor 
populare municipale, orășenești și 
comunale sînt. in același timp, pri
marii municipiilor, orașelor și comu
nelor.

Art. 32. — Comitetul sau biroul 
executiv al consiliului popular își 
desfășoară activitatea pe baza prin
cipiului conducerii colective.

Comitetul sau biroul executiv în 
Întregul său și fiecare dintre mem
brii săi sînt răspunzători în fata con
siliului popular, precum și în fața 
comitetului sau biroului executiv al 
consiliului popular ierarhic superior 
și a Consiliului de Miniștri. Fiecare 
membru al comitetului sau biroului 
executiv este răspunzător atît pen
tru propria sa activitate, cit și pen
tru întreaga activitate a comitetului 
sau biroului executiv din care face 
parte.

Art. 33. — Comitetul sau biroul 
executiv se întrunește ori de cîte ori 
este necesar și cel puțin O dată pe 
lună, lucrând valabil în prezența 
majorității membrilor săi.

Convocarea comitetului sau birou
lui executiv se face de președinte cu 
cel puțin 2 zile înainte de data șe
dinței.

Art. 34. — La ședințele comitete
lor sau birourilor executive participă 
ori de cîte ori se consideră necesar : 
conducătorii organelor locale de spe
cialitate ale administrației de stat, 
președinții organelor sindicale teri
toriale. președintele uniunii județene 
a cooperativelor agricole de produc
ție sau. după caz. președinții coope
rativelor agricole de producție, pre
ședinta organului local al femeilor, 
precum și primul secretar sau secre
tarul organizației locale a Uniunii 
Tineretului Comunist.

La ședințele comitetelor sau bi
rourilor executive pot fi de aseme
nea invitate persoane din conducerea 
ministerelor, a celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat, a 
unităților economice și instituțiilor 
social-culturale, a organizațiilor ob
ștești. precum și alte persoane a că
ror prezentă este socotită utilă.

Art. 35. — Comitetele sau birou
rile executive emit decizii, pe baza 
și în vederea executării legii, cu vo
tul majorității membrilor lor. Deci
ziile se semnează de președinte si 
se contrasemnează de secretarul co
mitetului sau biroului executiv.

Deciziile comitetelor sau birourilor 
executive sînt obligatorii în unitățile 
administrativ-teritoriale în care sînt 
alese consiliile populare.

Deciziile ilegale ale comitetelor 
sau birourilor executive ale consilii
lor populare se anulează de organele 
ierarhic superioare ale acestora.

Art. 36. — Președintele. prim-vi- 
cepreședintele și vicepreședinții co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean și al municipiului 
București alcătuiesc biroul perma
nent al comitetului executiv.

Biroul permanent decide în pro
blemele activității curente a comite
tului executiv, urmînd ca asupra de
ciziilor adoptate să fie informat 
comitetul executiv In prima sa șe
dință.

Art. 37. — Comitetul sau biroul 
executiv al consiliului popular stabi
lește atribuțiile președintelui, prim- 
vicepreședintelui. vicepreședinților 
și secretarului.

Unele din atribuțiile președintelui, 
stabilite de comitetul sau de biroul 
executiv, pot fi îndeplinite, in mod 
permanent și sub îndrumarea pre
ședintelui, de către prim-vicepre- 
ședinte sau, după caz. de către unul 
dintre vicepreședinți.

Președintele, prim-vicepreședinte- 
le, vicepreședinții și secretarul asi

nile consiliului popular ori în ședin
țele comitetului sau biroului execu
tiv, precum și în legătură cu orga
nizarea și desfășurarea unor acțiuni 
cu caracter obștesc ;

d) hotărăsc, potrivit legii. In pro
bleme privind realizarea unor lu
crări de interes obștesc, elaborarea 
schijelor de sistematizare a localită
ților. asigurarea pazei bunurilor, 
gospodărirea fondului silvic și a pă
șunilor comunale, precum și in alte 
probleme date prin lege în compe
tenta lor ;

e) îndeplinesc alte sarcini, potrivit 
legii.

Art. 47. — Adunarea cetățenilor se 
organizează și se convoacă de comi
tetul sau biroul executiv al consiliu
lui popular, împreună, atunci cînd 
este cazul, cu organele locale ale 
Frontului Unității Socialiste, cel pu
țin o dată pe an și ori de cîte ori 
este nevoie. Lucrările adunării ce
tățenilor sînt conduse de un prezi
diu. ales de adunare.

SECȚIUNEA III
Delegatul sătesc 

al consiliului popular
Art. 48. — Delegatul sătesc este 

ales, de regulă, dintre deputății 
consiliului popular. în mod excep
țional, la propunerea adunării cetă
țenilor delegatul sătesc poate fi ales 
și dintre alți locuitori ai satului care 
nu au calitatea de deputat.

Delegatul sătesc al consiliului 
popular supune dezbaterii consiliu
lui popular comunal, orășenesc sau 
municipal, ori biroului sau comite
tului executiv al acestuia problemele 
specifice vieții social-economice a 
satului, propunerile făcute în adu
nările cetățenilor și orice alte pro
puneri In legătură cu promovarea 
intereselor satului și urmărește, îm
preună cu deputății din același sat, 
aducerea la îndeplinire a hotărîri- 
lor consiliului popular, a deciziilor 
biroului sau comitetului executiv și 
a hotăririlor adunării cetățenilor.

Delegatul sătesc participă la sesiu
nile consiliului popular comunal, o- 
rășenesc sau municipal și la ședin
țele biroului sau comitetului execu
tiv al acestuia, cînd se dezbat 
probleme care interesează satul.

Art. 49. — în îndeplinirea sarcini
lor ce li revin delegatul sătesc al 
consiliului popular :

a) ia măsuri pentru cunoașterea 
de către locuitorii satului a legilor, 
precum și a hotăririlor consiliului 
popular și deciziilor biroului sau co
mitetului executiv și organizează, 
împreună cu deputății, aducerea Ia 
îndeplinire a acestora ;

b) se preocupă de buna desfășura
re a activității economice și social- 
culturale din cuprinsul satului ; se 
îngrijește de buna organizare și 
funcționare a pazei obștești și men
ținerea ordinii în sat ;

c) propune, cînd consideră nece
sar, convocarea adunării cetățenilor 
pentru dezbaterea ori soluționarea 
unor probleme de competenta aces
teia ; sprijină organizarea și buna 
desfășurare a adunărilor cetățenilor 
și ia măsuri pentru aducerea la în
deplinire a hotăririlor acestora ;

d) urmărește rezolvarea, potrivit 
legii, a cererilor, reciamațiilor și se
sizărilor adresate consiliului popu
lar și biroului sau comitetului exe
cutiv ;

e) prezintă în adunarea cetățenilor 
dări de seamă asupra activității des
fășurate.

CAPITOLUL V
Drepturile și îndatoririle 

deputaților
Art. 50. — Deputății au dreptul și 

obligația de a participa la întreaga 
activitate a consiliilor populare, de 
a lua parte la dezbateri și la adop
tarea hotăririlor. Ei trebuie să desfă
șoare o activitate susținută pentru 
îndeplinirea mandatului ce le-a fost 
încredințat, să mobilizeze masele de 
cetățeni la înfăptuirea. în unitățile 
administrativ-teritoriale, a politicii 
partidului și statului.

Art. 51. — Deputății consiliilor 
populare sînt obligați să țină consfă
tuiri cu cetățenii din circumscripțiile 
electorale în care sint aleși, pentru a 
se consulta cu ei în legătură cu pro
blemele ce urmează să fie dezbătute 
în sesiuni și în legătură cu organi
zarea și desfășurarea unor acțiuni 
cu caracter obștesc. De asemenea, ei 
sînt obligati să prezinte, periodic, în 
adunări ale alegătorilor din circum
scripția electorală in care sînt aleși, 
dări de seanță privind activitatea 
lor și a consiliului popular din care 
fac parte.

Art. 52. — Deputății au dreptul de 
a fi aleși în comisiile permanente și 
temporare, în comitetul sau biroul 
executiv al consiliului popular, pre
cum și dreptul și obligația de a par
ticipa la activitatea acestora.

Art, 53. — Deputății au dreptul și 
obligația :

a) să se adreseze comitetului sau 
biroului executiv al consiliului popu
lar și organelor locale de specialitate 
ale administrației de stat și să le 
solicite sprijin în rezolvarea proble
melor ce interesează populația din 
circumscripțiile electorale în care sînt 
aleși :

b) să pună întrebări și să adreseze 
interpelări comitetului sau biroului 
executiv, oricărui membru al aces
tuia, precum și conducătorilor orga
nelor locale de specialitate ale admi
nistrației de stat, ai unităților eco
nomice și instituțiilor social-cultura
le subordonate consiliului popular, 
cu privire la activitatea acestora ; 
cei întrebați sau interpelați sînt obli
gați să răspundă In cadrul aceleiași 
sesiuni : In cazul cînd cei întrebați 
sau interpelați nu pot răspunde în 
aceeași sesiune, ei sînt obligați să 
dea răspuns pină la sesiunea urmă
toare a consiliului popular ;

c) să ceară și să obțină de la co
mitetul sau biroul executiv informa
țiile ce le sînt necesare în vederea 
participării la dezbateri și a pregă
tirii interpelărilor ;

d) Să conducă. în circumscripțiile 
electorale in care sînt aleși, activi
tatea comitetelor de cetățeni ;

e) să urmărească rezolvarea cere
rilor, reciamațiilor. sesizărilor și pro
punerilor făcute de cetățeni, infor- 
mtndu-i asupra modului în care au 
fost soluționate.

Art. 54. — Deputății își exercită 
drepturile și își îndeplinesc îndatori
rile pe toată durata mandatului con
siliului popular în care sînt aleși. Ei 
răspund în fața alegătorilor atît pen
tru activitatea proprie, cit și pentru 
activitatea consiliului popular. De a- 
semenea, ei răspund față de consi
liul popular pentru Îndeplinirea sar
cinilor încredințate de acesta.

încetarea mandatului deputatului 

poate avea loc. înainte de expira
rea mandatului consiliului popular 
în care este ales, în caz de revocare, 
la cerere, schimbare definitivă a do
miciliului sau pierdere a drepturilor 
electorale.

Art. 55. — In exercitarea dreptu
rilor și în îndeplinirea îndatoririlor 
sale, deputatul se bucură de protec
ția legii ca și persoanele care înde
plinesc funcții ce implică exercițiul 
autorității de stat.

CAPITOLUL VI
Organele locale 
de specialitate 

ale administrației de stat
Art. 56. — In realizarea unitară a 

politicii partidului și statului în ra
murile sau domeniile financiar, agri
col, ape, comercial, turism, învăță- 
mînt, cultură și educație socialistă, 
sănătate, muncă și ocrotire socială, 
pe lingă comitetele sau birourile e- 
xecutive ale consiliilor populare sînt 
organizate, potrivit normelor stabili
te de Consiliul de Stat, organe lo
cale de specialitate ale administra
ției de stat.

Prin lege, se pot organiza și în alte 
ramuri sau domenii de activitate or
gane locale de specialitate. Unele 
dintre acestea pot funcționa ca or
gane locale de partid și de stat.

Art. 57. — Organele locale de spe
cialitate ale administrației de stat 
sînt subordonate consiliilor populare 
și comitetelor sau birourilor execu
tive ale acestora. De asemenea, ele 
sînt subordonate și organelor locale 
și centrale de specialitate.

Organele locale de specialitate ale 
administrației de stat sînt conduse, 
îndrumate și controlate de comitetele 
sau birourile executive ale consilii
lor populare, în scopul aducerii la 
îndeplinire a hotăririlor consiliilor 
populare, a deciziilor comitetelor sau 
birourilor executive, precum și a ho- 
tărîrilor Camerei legislative a consi
liilor populare.

Organele locale de specialitate ale 
administrației de stat acordă asis
tență comitetelor sau birourilor exe
cutive ale consiliilor populare ie
rarhic inferioare celor pe lingă care 
sînt organizate, în vederea rezolvării 
problemelor tehnice de specialitate.

Art. 58. — Ministerele și celelalte 
organe centrale vor acorda comitete
lor și birourilor executive ale con
siliilor populare sprijin nemijlocit în 
rezolvarea principalelor probleme In 
legătură cu dezvoltarea industriei 
locale, a gospodăriei comunale, a ac
tivității de construcții și sistematiza
re, de prestări de servicii către popu
lație, aprovizionare și desfacere ; de 
asemenea, le vor acorda sprijin ne
mijlocit în dezvoltarea științei și in- 
vătămîntului. ocrotirii sănătății, cul
turii și educației socialiste. în ela
borarea studiilor privind dezvoltarea 
armonioasă, economică și social-tul- 
turală'a județelor, municipiilor, ora
șelor și comunelor. în valorificarea 
eficientă a resurselor materiale și 
umane din unitățile administrativ-te
ritoriale, pentru creșterea continuă a 
bunăstării materiale și culturale a 
poporului.

Ministerele și celelalte organe cen
trale sînt obligate să acorde comi
tetelor și birourilor executive ale 
consiliilor populare asistență In ve
derea rezolvării problemelor tehni
ce de specialitate.

Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare, organ de partid și 
de stat, îndrumă și controlează acti
vitatea consiliilor populare și a co
mitetelor și birourilor lor executive, 
în condițiile legii.

Art. 59. — Ministerele și celelalte 
organe centrale de stat pot transmi
te organelor locale de specialitate, 
prin comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al muni
cipiului București, indicații tehnice 
și de specialitate, în ramurile sau 
domeniile pe care le conduc.

Instrucțiunile, ordinele, regulamen
tele și orice alte acte cu caracter 
normativ, privind activitatea locală, 
ale ministerelor și celorlalte organe 
centrale, se transmit organelor loca
le de stat numai după aprobarea lor, 
potrivit legii, de către Camera legis
lativă a consiliilor populare.

Art. 60. — Ministerele și celelalte 
organe centrale, de acord cu comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București, întocmesc proiecte de re
gulamente privind funcționarea or
ganelor locale de specialitate ale ad
ministrației locale de stat, care se 
supun spte dezbatere și aprobare 
Camerei legislative a consiliilor popu
lare.

Art. 61. — în îndeplinirea atribu
țiilor ce le revin, organele locale 
de specialitate ale administrației de 
stat emit dispoziții. Dispozițiile ile
gale se anulează de consiliile popu
lare și de comitetele sau birourile 
executive ale acestora. Aceste dispo
ziții pot fi suspendate de către mi
niștri sau ceilalți conducători ai or
ganelor centrale de specialitate, care 
au obligația de a sesiza, în prealabil, 
cu privire la măsura suspendării, 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean sau al municipiu
lui București. In situația în care apar 
divergențe între comitetul executiv 
al consiliului popular județean sau 
al municipiului București și organul 
central de specialitate, aceste diver
gențe se supun spre rezolvare Con
siliului de Miniștri.

Organele locale de specialitate ale 
administrației de stat pot transmite 
între ele și unitățile pe care le co
ordonează. precum și între aceste u- 
nități. bunuri mobile aflate în admi
nistrarea lor.

De asemenea, pot transmite altor 
unități de stat bunuri mobile pînă la 
valoarea de 30 000 lei.

CAPITOLUL VII
Consiliul popular 

al municipiului București 
și consiliile populare 
ale sectoarelor acestuia

Art. 62. — Consiliul popular al 
municipiului București conduce și 
răspunde de întreaga activitate lo
cală de stat în municipiul Bucu
rești, asigurînd dezvoltarea multila
terală a acestuia corespunzător în
semnătății sale de Capitală a Repu
blicii Socialiste România și de prin
cipal centru politic, economic, social- 
cultural, artistic și științific.

Art. 63. — Hotărîrile Consiliului 
popular al municipiului București și 

deciziile comitetului său executiv 
sînt obligatorii atît în cuprinsul mu
nicipiului București, cit și al comu
nelor sale suburbane.

Art. 64. — In sectoarele municipiu
lui București funcționează consilii 
populare, prin care oamenii muncii 
exercită puterea de stat în aceste 
unități administrativ-teritoriale.

Art. 65. — Consiliul popular al 
municipiului București coordonează, 
îndrumă și controlează activitatea 
consiliilor populare ale sectoarelor și 
ale comunelor suburbane, urmărind 
îmbunătățirea continuă a acesteia, 
precum și atragerea cetățenilor la 
rezolvarea treburilor de stat și ob
ștești ; controlează hotărîrile consi
liilor populare ale sectoarelor și ale 
comunelor sale suburbane.

Art. 66. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare ale sectoarelor 
municipiului București și birourile 
executive ale consiliilor populare ale 
comunelor suburbane sînt subordo
nate consiliilor populare care le-au 
ales și Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești.

Hotărîrile consiliilor populare ale 
sectoarelor și ale comunelor subur
bane, precum și deciziile comitetelor 
sau birourilor executive ale acestora 
sînt obligatorii în sectoarele sau co
munele suburbane în care sînt alese 
consiliile populare.

Art. 67. — Prevederile referitoare 
la organizarea și funcționarea consi
liilor populare și a comitetelor sau 
birourilor lor executive se aplică, in 
mod corespunzător, consiliilor popu
lare ale municipiului București și 
sectoarelor acestuia, precum și comi
tetelor lor executive.

Art. 68. — Consiliul popular al 
municipiului București exercită. In 

’mod corespunzător, atribuțiile pre
văzute în prezenta lege pentru toate 
categoriile de consilii populare.

Art. 69. — Comitetul executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București exercită, în mod corespun
zător, atribuțiile prevăzute în pre
zenta lege pentru comitetele exe
cutive ale tuturor categoriilor de 
consilii populare.

Președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București este. în același timp, 
primarul general al Capitalei Repu
blicii Socialiste România.

Președinții comitetelor executive 
ale consiliilor populare ale sectoa
relor municipiului București sînt, în 
același timp, și primarii sectoarelor.

Art. 70. — Consiliile populare ale 
sectoarelor municipiului București e- 
xercită, în mod corespunzător, atri
buțiile prevăzute la art. 16 și art. 17, 
pct. 2, lit. a și c.

Art. 71. — Comitetele executive 
ale consiliilor populare ale sectoare
lor municipiului București exercită, 
în mod corespunzător, atribuțiile 
prevăzute la art. 25, 26, 27 și Ia art. 
28 pct. 2.

CAPITOLUL VIII 
Alte dispoziții

Art. 72. — In cazul în care func
țiile de președinte, prim-vicepre
ședinte și vicepreședinți ai comitetu
lui sau biroului executiv al consiliu
lui popular au rămas vacante. în 
mod excepțional și cu caracter provi
zoriu, pot fi delegate în aceste funcții 
persoane care nu au calitatea de de
putat.

Delegarea se face pînă la efectua
rea de noi alegeri în consiliul popu
lar respectiv, prin decret preziden
țial pentru consiliul popular jude
țean și al municipiului București și 
prin decizia comitetului executiv al 
consiliului popular județean și al mu
nicipiului București pentru comite
tele și birourile executive ale consi
liilor populare municipale, ale sectoa
relor municipiului București, orășe
nești și comunale.

Art. 73. — în îndeplinirea sarcinii 
de organizare a participării cetățeni
lor la rezolvarea pe plan local a tre
burilor de stat și obștești, comitetele 
executive sau, după caz, birourile 
executive ale consiliilor populare or
ganizează comitete de cetățeni pe 
circumscripții electorale municipale, 
ale sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești sau comunale, pe 
lingă instituții social-culturale. pre
cum și pentru efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc.

Comitetele de cetățeni se aleg dup<F 
sesiunile de constituire a consiliilor 
populare pe durata mandatului aces
tora ; ele răspund de aptivitatea lor 
în fața celor care i-au ales.

Art. 74. — încadrarea, transferarea 
și desfacerea contractelor de muncă 
ale personalului cu funcții de con
ducere și ale personalului tehnic, eco
nomic, de altă specialitate și admi
nistrativ din aparatul propriu se fac 
de către comitetele sau birourile exe
cutive ale consiliilor populare.

încadrarea, transferarea, precum și 
desfacerea contractelor de muncă ale 
adjuncților conducătorilor organelor 
locale de specialitate ale administra
ției de stat se fac, potrivit legii, de 
către comitetul sau biroul executiv 
al consiliului popular pe lingă care 
funcționează.

încadrarea, transferarea și desface
rea contractelor de muncă ale perso
nalului tehnic, economic, de altă 
specialitate și administrativ din ca
drul organelor locale de specialitate 
ale administrației de stat se fac de 
către organele de conducere colectivă 
sau, după caz, de către conducător, 
potrivit competenței acestora.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București pot stabili ca președin
ții, prim-vicepreședinții, vicepreședin
ții și secretarii acestora, în compar
timentele de activitate pe care le 
coordonează, prin dispoziții, să înca
dreze în muncă, să transfere, să sanc-' 
ționeze disciplinar și să desfacă con
tractul de muncă personalului prevă
zut la alin. 1 și 2.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București rezolvă, prin decizii, con
testațiile : împotriva măsurilor luate 
în condițiile alineatului precedent ; 
împotriva sancțiunilor disciplinare 
dispuse de conducătorii organelor lo
cale de specialitate ale administrației 
de stat, ai unităților economice și in
stituțiilor social-culturale subordona
te județului, precum și împotriva 
sancțiunilor disciplinare dispuse de 
comitetele sau birourile executive 
ale consiliilor populare ierarhic in
ferioare care, potrivit Codului mun
cii sau altor dispoziții ale legii, nu 
au fost date in competenta judecă
toriei ori a altor organe.

Art. 75. — Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București vor emite 
regulamente de funcționare pentru 
aparatul propriu, precum și pentru 
aparatul comitetelor și birourilor 
executive ierarhic inferioare.
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Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
privind proiectul Planului național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România
Vă rog să-mi permiteți să-mi Înde

plinesc mandatul încredințat de Bi
roul Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României de a prezenta Marii 
Adunări Naționale coraportul Consi
liului Suprem privind proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România pe perioada 1976—1980, care 
reprezintă o nouă etapă, calitativ su
perioară, în oipera istorică de edifi
care a socialismului și comunismului 
în patria noastră.

Doresc să subliniez că întreaga 
concepție a planului, stabilirea liniei 
(strategice și a orientărilor tactice, a 
aodalităților concrete de acțiune în 
•dorea transpunerii în practică a 

“divelor prevăzute poartă am- 
ita inestimabilei contribuții perso- 
> a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

w-retarul general al partidului, pre
ședintele republicii noastre, care cu 
o înaltă competență și largă viziune 
politică a asigurat fundamentarea 
unui vast program constructiv, me
nit să imprime un dinamism fără 
precedent întregii activități economi- 
co-sociale, să confere noi valori ca
pacității creatoare a poporului nos
tru.

In spiritul practicii democratice 
promovate de partidul și statul nos
tru, proiectul planului cincinal 1976— 
1980, prezentat spre aprobare Marii 
Adunări Naționale, reprezintă o în
cununare a unei laborioase conlucrări 
a întreprinderilor, centralelor, minis
terelor, organelor de sinteză, a parti
cipării active a comitetelor județene 
de partid și consiliilor populare, o 
expresie a experienței și înțelepciunii 
colective a clasei muncitoare, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului nostru 
popor.

Caracterul profund științific al pro
iectului planului cincinal, prevederile 
și obiectivele sale realiste, răspunde
rea manifestată de conducerea parti
dului pentru asigurarea tuturor 
condițiilor tehnice și organizatorice 
ale înfăptuirii acestuia își găsesc o 
expresie edificatoare și în elaborarea 
unui amplu sistem de programe na
ționale vizînd dezvoltarea unor ra
muri, subramuri, grupe de produse 
de mare complexitate, valorificarea 
potențialului nostru material și uman 
în consens cu sarcinile prioritare ale 
noii etape de edificare socialistă a 
țării.

însușindu-și în totalitate sensurile 
majore ale proiectului planului de 
dezvoltare economico-socială a țării 
și exprimîndu-și deplina adeziune la 
conținutul lui. Consiliul Suprem a- 
preciază că prevederile acestuia asi
gură realizarea integrală a Directi
velor Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, corespund 
nivelurilor stabilite de către Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem din iulie 1975, sînt in 
conoordanță cu necesitățile actuale și 
de perspectivă ale mersului înainte 
al României pe calea progresului 
multilateral, cu tendințele revoluției 
tehnico-științifice contemporane. A- 
cestea concretizează în mod strălucit 
voința poporului român de a pune 
integral în valoare resursele interne 
de materii prime, materiale și ener
gie, de capacitate tehnică și creativă, 
pentru menținerea în continuare a 
României în plutonul fruntaș al eco
nomiilor dinamice din lume și pen
tru asigurarea, pe această bază, a 
diminuării rapide a decalajelor eco
nomice și tehnologice dintre țara 
noastră și statele socialiste avansate 
economic, în vederea apropierii ei de 
țările puternic dezvoltate din punct 
de vedere industrial.

Trăsătura caracteristică a planului 
cincinal o constituie continuarea fer
mă a politicii de industrializare socia
listă a țării — factor hotărîtor al 
dezvoltării și lărgirii bazei tehnico- 

iteriale a societății, chezășie a pro- 
sului multilateral al națiunii noas

tre -socialiste, garanția independenței 
și suveranității patriei.

In conformitate cu politica parti
dului și statului nostru de făurire a 
bazei tehnico-materiale a societății 

și a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — promotorul sta
tornic al unei industrii moderne ro
mânești — in actualul cincinal un loc 
central îl ocupă dinamizarea laturilor 
calitative ale acestuia, prin dezvol
tarea prioritară a ramurilor de virf, 
generate de revoluția tehnico-știin- 
țifică, cum sînt industria constructoa
re de mașini, chimia, metalurgia, care 
vor înregistra un ritm mediu anual 
de creștere superior ritmului mediu 
anual de sporire a producției in
dustriale.

In vederea satisfacerii nevoilor 
crescânde ale populației cu bunuri 
de consum, în strînsă corelație cu 
sporirea veniturilor populației, în 
cincinalul actual industria textilă, a 
confecțiilor, încălțămintei. sticlei', 
porțelanului, precum și industria 
alimentară se vor dezvolta in- 
tr-un ritm susținut. Sint create 
astfel premise sigure pentru o tot 
mai bună aprovizionare a populației 
cu bunuri de larg consum, în.tr-o 
bogată gamă sortimentală și de o ca
litate superioară. în conformitate cu 
programul ridicării nivelului de 
viață, material și spiritual, al po
porului.

Pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor ce revin 
industriei în actualul cincinal este 

prezentat de tovarășul GHEORGHE OPREA

necesar — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința de ieri 
a Comitetului Central al partidului 
și a Consiliului Suprem — să se ia 
toate măsurile vizînd asigurarea ba
zei materiale a cincinalului, conju- 
gîndu-se eforturile îndeosebi in di
recția intensificării activității de 
prospectare și identificare a noi re
zerve de materii prime, combustibil 
și energie, în scopul reducerii im
portului și al creșterii ponderii 
materiilor prime și combustibi
lilor provenite din resurse proprii, 
concomitent cu elaborarea de noi 
tehnologii pentru utilizarea optimă 
a tuturor materiilor prime șl mate
rialelor. De asemenea, rezultă nece
sitatea întreprinderii de acțiuni ho- 
tărite pentru a obține din fiecare 
tonă de materie primă o Valoare cit 
mai mare, pentru reducerea pierde
rilor și valorificarea superioară a 
tuturor deșeurilor, direcții în care 
zi de zi trebuie să-și îndrepte aten
ția ministerele, centralele, între
prinderile. organele și organizațiile 
de partid. Concomitent, unitățile 
economice, cadrele de conducere, de 
la director și pînă la ultimul lucrător, 
sînt solicitate la un mai mare con
sum de inițiativă și răspundere în 
vederea ridicării nivelului tehnic al 
producției, îmbunătățirii calității tu
turor produselor, înnoirii structurii 
sortimentale a fabricației, întăririi 
controlului de calitate în toate fa
zele de producție.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale consideră că 
prevederile din proiectul de plan pe 
perioada 1976—1980 în agricultură 
corespund posibilităților și rezerve
lor existente in acest sector econo
mic de bază, nevoilor crescânde ale 
economiei și aprovizionării popu
lației cu produse agroalimentare. 
Edificator este faptul că producția 
globală agricolă va spori în acest 
cincinal într-un ritm mediu anual 
superior celui prevăzut în Directive, 
iar recoltele la hectar prevăzute de
pășesc sensibil, la toate culturile, 
realizările din cincinalul anterior.

In vederea realizării obiectivelor 
prevăzute în proiectul de plan se 
stabilesc o puternică dezvoltare a 
industriei construcțiilor de mașini a- 
gricole și industriei de îngrășăminte 
chimice, sporirea ritmului de dotare 
cu mașini și utilaje, astfel ca in a- 
ceastă perioadă să se încheie procesul 
de mecanizare a lucrărilor agricole, 
atît la culturile vegetale, cit și în 
zootehnie, se asigură creșterea supra

fețelor irigate, îndiguite și exploa
tarea mai rațională a tuturor siste
melor de amenajări funciare, extin
derea largă a acțiunilor de regulari
zare a cursurilor de apă, creșterea 
calificării lucrătorilor din agricultură 
în vederea utilizării cu randament 
maxim a pămintului și mijloacelor 
tehnice, domenii în care persistă în 
prezent unele neajunsuri a căror li
chidare se impune în cel mai scurt 
timp.

Examinarea atentă a obiectivelor 
majore care stau in cincinal în fața 
industriei, ca și a celorlalte domenii 
de activitate, scoate în relief cu deo
sebită pregnanță valoarea tezei secre
tarului general al partidului nostru 
potrivit căreia actualul cincinal tre
buie să reprezinte cincinalul afir
mării revoluției tehnico-științifice in 
România.

Pornind de la acest adevăr, la fun
damentarea prevederilor din proiec
tul planului cincinal s-a luat în con
siderare, mai mult decît în cincina
lele anterioare, necesitatea creșterii 
aportului științei și tehnologiei la 
realizarea obiectivelor dezvoltării e- 
conomice și sociale actuale și de per
spectivă a țării. In proiectul de plan 
sînt incluse sarcini concrete pe ra
muri și subramuri, ministere, insti
tute de cercetări și învățămînt pri

vind asimilarea de noi mașini, utila
je și instalații, extinderea substan
țială a mecanizării și automatizării, 
introducerea tehnologiilor avansate, 
soluționarea pe bază de concepție 
tehnică proprie a unor probleme 
esențiale ale dezvoltării economiei 
naționale, reducerea timpului de cer
cetare și aplicare a noutății științi
fice în producție.

In cadrul dezbaterii și analizei pro
iectului de plan cincinal in Biroul 
Permanent al Consiliului Suprem 
s-a evidențiat că vastul program de 
investiții prevăzut pentru perioada 
1976—1980 — care asigură menținerea 
unei rate înalte de acumulare — răs
punde cerințelor prezente și de viitor 
ale economiei naționale, constituie o 
bază sigură pentru îndeplinirea o- 
biectivelor economico-sociale stabilite 
de Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. In această direcție 
s-au avut în vedere orientările con
ducerii partidului privind reparti
zarea rațională a forțelor' de produc
ție pe întregul teritoriu, astfel ca la 
finele perioadei în toațg județele să 
se realizeze o producție industria
lă de cel puțin 10 miliarde lei, 
privind amplasarea cu prioritate a 
obiectivelor pe platforme industria
le ; se urmăresc intensificarea efor
turilor în principal spre dotarea eco
nomiei cu mașini și utilaje de teh
nicitate ridicată, reducerea ponderii 
lucrărilor de construcții-montaj, fo
losirea la maximum a spațiilor con
struite în scopul sporirii eficienței 
economice a fondurilor alocate.

Potrivit indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recepta 
consfătuire de lucru de la Comitetul 
Central, Consiliul Suprem consideră 
că realizarea acestui vast program 
de investiții impune o atenție deose
bită din partea tuturor factorilor 
pentru perfecționarea continuă a or
ganizării activității in toate între
prinderile de construcții, urmărirea 
permanentă a planurilor și graficelor* 
de execuție, eliminarea exagerărilor 
în dimensionarea suprafețelor de 
producție, asigurarea din timp a do
cumentațiilor tehnice, contractarea 
pentru întregul cincinal a utilajelor 
tehnologice și asigurarea livrării 
acestora la nivelul calitativ stabilit, 
pregătirea temeinică a condițiilor de 
execuție și de dare în folosință a 
noilor capacități, respectarea și chiar 
reducerea termenelor planificate de 
atingere a parametrilor tehnico-eco- 
nomici proiectați.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale evidențiază, de 

asemenea, faptul că întreaga struc
tură a proiectului de plan este axată 
pe criteriile eficienței maxime care
— potrivit concepției secretarului ge
neral al partidului, exprimată și 
în cadrul ședinței comune de ieri a 
Comitetului Central și a Consiliului 
Suprem — trebuie să constituie 
problema numărul unu pentru 
acest cincinal, un factor hotărîtor al 
progresului economiei românești.

Proiectul de plan prevede creșterea 
productivității muncii la nivelul ță
rilor avansate economic, ceea ce pre
supune măsuri energice pentru or
ganizarea pe baze științifice a pro
ducției și a muncii in toate unitățile 
economice, modernizarea tehnologii
lor, mecanizarea și automatizarea 
producției, stimularea activității de 
concepție tehnică proprie. întărirea 
ordinii și disciplinei. De asemenea, 
după cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul ședinței comu
ne de ieri, este necesar să se ac
ționeze mai hotărît pentru folo
sirea rațională a forței de muncă, 
a cadrelor de specialiști, cu deose
bire în producția materială, combă- 
tîndu-se tendințele creșterii nejusti
ficate a personalului administrativ. 
Trebuie să avem în vedere ideea că 
nivelul de creștere a productivității 
muncii prevăzut în cincinal este mi
nimal și că avem datoria de a-1 de
păși, in conformitate cu rezervele 
sporite de care dispunem în acest 
domeniu.

Prevederile proiectului planului 
cincinal în domeniul comerțului ex
terior — care urmează să sporească 
de peste-două ori față de perioada 
1971—1975, asigură intensificarea 
participării României la schim
bul mondial de valori, în con
diții de eficiență ridicată a tuturor 
formelor de cooperare, a tuturor pre
vederilor atît la export, cit și la im
port. înfăptuirea acestora impune 
preocupări mai susținute din partea 
județelor, a ministerelor, a celor
lalți factori pentru urmărirea expresă
— așa cum se sublinia la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. — a producției de export, în- 
cepînd cu elaborarea documentației, 
cu punerea în producție, cu execu
ția, pînă la expediere, a respectării 
condițiilor de calitate, realizării in 
țară a unei integrări cît mai mari a 
produselor, a pieselor și subansam- 
blelor, in vederea reducerii importu
lui.

Din examinarea proiectului de plan 
cincinal a rezultat că prevederile pri
vind ridicarea nivelului de trai, ma
terial și cultural corespund Direc
tivelor-' Congresului al Xi-lea al 
P.C.R., asigurîndu-se creșterea veni
turilor tuturor categoriilor populației, 
dezvoltarea în continuare a bazei ma
teriale a învățămîntului, ocrotirii să
nătății, culturii și îmbunătățirii con
dițiilor de locuit.
în perioada 1976—1980, retribuția me

die reală a populației va spori cu 
18—22 la sută, iar veniturile reale ale 
țărănimii cu 20—29 la sută ; fondurile 
sociale de consum înregistrează, de 
asemenea, o creștere de 60 la sută, iar 
volumul desfacerilor de mărfuri, de 
■peste 45 la sută.

Stimați tovarăși.
Consiliul Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale propune adop
tarea de către Marea Adunare Națio
nală a proiectului Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a României pe perioada 1976—1980, 
avind convingerea că el exprimă in
teresele vitale, supreme ale întregului 
popor, constituie un nou și puternic 
stimulent al, activității creatoare a 
tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — și corespunde integral orien
tărilor strategice ale Congresului al 
XI-lea, realizării obiectivului funda
mental de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de ridi
care a nivelului de civilizație și bună
stare, a progresului și prosperității 
patriei.

Expunerea la proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea legii 

nr. 51/1968 de organizare și funcționare 
a consiliilor populare

de
Român. Ele țin

Vă rog să-mi permiteți ca, din 
însărcinarea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliu
lui de Stat și guvernului, să supun 
Marii Adunări Naționale. spre 
dezbatere și adoptare, proiectul de 
Lege pentru modificarea și comple
tarea Legii nr. 57/1968 de organizare 
și funcționare a consiliilor populare.

In expunerea la primul Congres al 
consiliilor populare județene — docu
ment de excepțională importanță 
teoretică și practică pentru viața po
litică și social-economică a tării — 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia necesita
tea îmbunătățirii Legii consiliilor 
populare, în vederea creșterii rolului 
acestora, a perfecționării continue a 
organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat, a creării celui mai 
potrivit cadru instituțional pentru 
participarea ma
selor largi mun
citoare la con
ducerea treburi
lor de stat și ob
ștești, de întărire 
continuă a legăturilor acestora cu or
ganele de stat, de rezolvare opera
tivă, în condiții mai bune a propu
nerilor făcute de cetățeni.

Modificările și completările ce se 
propun a se aduce legii organice a 
consiliilor populare fac parte din an
samblul de măsuri luate de condu
cerea partidului și statului nostru, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de antrenare a întregului 
popor la conducerea vieții sociale, 
trăsătura statornică și definitorie a 
stilului și metodelor promovate 
Partidul Comunist 
seama și de faptul că, în perioada 
care a trecut de la adoptarea acesteia, 
în viața socială și economică a țării 
s-au produs importante schimbări, au 
apărut o serie de reglementări noi ce 
trebuie să se reflecte, în mod cores
punzător, și în cuprinsul Legii con
siliilor populare. . t

îmbunătățirile propuse au la bază 
prevederile Înscrise în Programul 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, potrivit cărora se ur
mărește creșterea rolului orga
nelor locale ale puterii în condu
cerea întregii activități economice și 
sociale din județe, orașe și comune, 
in rezolvarea la un nivel calitativ 
superior a problemelor care privesc 
organizarea muncii și vieții tuturor 
cetățenilor, a asigurării de către a- 
cestea a dezvoltării armonioase, e- 
chilibrate a tuturor județelor și lo
calităților patriei noastre, pe baza 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Ele asigură traducerea Im via
ță a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, astfel incit aceste organe 
să deviină adevărate tribune de dez
batere democratică și de soluționare 
operativă și eficientă a problemelor 
conducerii unităților administrativ- 
teritoriale, să justifice prin întreaga 
lor activitate încrederea alegătorilor 
și. In același timp, să asigure apli
carea riguroasă și consecventă în 
toate domeniile a legilor 
să vegheze la respectarea 
acestora.

Prevederile 
prezentat țin 
dobândită de

statului, 
strictă a

pnoiectulincluse In
seama de experiența 
consiliile populare în

ce le-iau 
alte acte 
făcute de 
consiliilor

sugestii.le comitetelor și bi- 
executive ale consiliilor

tovarăși.

decursul celor opt ani care au trecut 
de la aplicarea actualei legi, de am
plificarea activității acestora, de a- 
tribuțiile noi și oomplexe 
fost acordate prin legi și 
normative, de propunerile 
participanții la Congresul 
populare și la conferințele județene 
ale deputaților. precum și de obser
vațiile și 
rourilor 
populare.

Stimați
După cum știți, proiectul de lege 

■ făcut obiectul și al unei ample și 
aprofundate dezbateri în ședința Ca
merei legislative a consiliilor popu
lare.

A fost o coincidență fericită că. in 
prima sa ședință. Camera legislativă , 
— organ deliberativ cu activitate 
permanentă, instituit din inițiativa 
secretarului general al partidului 

prezentată de tovarășul IOSIF UGLAR

dezbaterea 
organizare 
populare, 
adeziunea

legii funda
și funcționare

tuturor partl-

nostru, menit să asigure dezvoltarea 
economico-socială a județelor, orașe
lor și comunelor patriei, îmbinarea 
judicioasă a activității centrale cu 
cea locală — și-a început activitatea 
tocmai cu ‘ ' 
mentale de 
a consiliilor

întrunind 
ci pan ți lor la dezbateri, proiectul de 
lege a fost aprobat in unanimitate, 
cu unele amendamente care au fost 
însușite de guvern și comisiile per
manente ale Marii Adunări Națio
nale și care deja au fost introdusa 
în textul ce vi s-a înminat.

In proiect s-au introdus prevederi 
referitoare la răspunderea organelor 
locale ale puterii privind organiza
rea. îndrumarea și controlul înfăp
tuirii planului de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial, pre
cum și răspunderea acestora directă 
pentru realizarea planului economiei 
locale și a bugetului local.

Proiectul de lege stabilește, de ase
menea, , ătrjbuțnle consiliilor populare 
In organizarea înfăptuirii sistemati
zării teritoriului și a localităților ur
bane și rurale, amplasării construc
țiilor de locuințe în cadrul unor an
sambluri compacte, integrate armo
nios In fizionomia fiecărei localități, 
modernizării arterelor de circulație, 
concentrării obiectivelor economice 
etc.

Au fost Introduse prevederi 
privind sporirea 
revin consiliilor 
aprovizionarea și 
populației, pentru 
lului și îndrumarea unitară a întregii 
rețele de unități de stat și coopera
tiste, de desfacere a produselor și de 
prestări de servicii.

Unul din atributele de bază ale 
consiliilor populare, introdus in pro
iectul de lege, vizează obligația a- 
cestora de a organiza și coordona, 
potrivit unor programe speciale de 
măsuri, întreaga activitate de popu
larizare, cunoaștere și ințelegere de 
către cetățeni a hotărîrilor de par
tid și a legilor statului, pentru a se 
acționa In concordantă cu prevede
rile acestora, precum și obligația or
ganelor locale de stat pentru asigu
rarea organizării aplicării și respec
tării lor.

In scopul asigurării condițiilor pen-

noi 
răspunderilor ce 
populare, pentru 

buna servire a 
asigurarea contro-

participării conștienta 
cetățeni la conducerea 
pe plan local, proiec- 
prevederi referitoare

tru creșterea 
a maselor de 
vieții de stat 
tul cuprinde 
la :

— consacrarea adunărilor cetățe
nești ca formă democratică de par
ticipare a maselor de cetățeni la 
dezbaterea principalelor probleme 
ale activității economico-sociale din 
sate, comune și orașe, precum și 
obligația consiliilor populare de a 
prezenta periodic in fața acestora 
dări de seamă cu privire la îndepli
nirea atribuțiilor ce le revin ;

— întărirea și dezvoltarea legătu
rilor consiliilor populare cu organele 
locale ale Fj-ontului Unității Socia
liste, în vederea mobilizării oameni
lor muncii la realizarea sarcinilor 
prevăzute în planurile de dezvoltare 
economico-socială, 
rire a localităților ;

— alegerea unui

la buna gospodă-

delegat sătesc al 
consiliului popu
lar pentru fiecare 
din satele compo
nente ale comu
nelor, cu excepția 
satului de reșe

dință, precum și pentru cele aparțină
toare municipiilor și orașelor, din
tre deputați sau alți cetățeni, care 
să participe și să reprezinte inte
resele satului respectiv în cadrul 
sesiunilor și al ședințelor de comi
tet sau de birou executiv și să ur
mărească, împreună cu deputății din 
același sat, aducerea la Îndeplinire 
a hotărârilor consiliului popular fi 
ale obștii.

în proiect au fost incluse preve
deri corespunzătoare pentru punerea 
de acord a dispozițiilor Legii de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
populare cu cele din Legea privind 
Congresul, Camera legislativă fi 
conferințele consiliilor populare.

Stimați tovarăși deputați.
Modificările și completările cu

prinse în proiectul de lege pe care 
Vl-1 prezentăm sint -îh măsură să 
asigure cadrul.necesar pentru o mai 
largă și mai competentă participare, 
a maselor de cetățeni in spirit de
mocratic la dezbaterea principalelor 
probleme ale dezvoltării economico- 
sociale a localităților patriei, la im- 
binarea nevoilor reale ale comune
lor, orașelor si județelor cu inte
resele generale ale societății noastre 
socialiste, precum și exercitarea 
unui control organizat și permanent 
al oamenilor muncii asupra activi
tății organelor locale ale puterii și 
administrației de stat.

Ne exprimăm convingerea că mo
dificările propuse vor duce la per
fecționarea și pe mai departe a or
ganizării și conducerii vieții 
mice și sociale din unitățile 
rial-administrative de către 
liile populare, că în noua sa
Legea consiliilor populare va 
flecta mai bine locul și rolul orga
nelor locale de stat în societatea 
noastră socialistă în actuala etapă 
de dezvoltare economică, politică și 
socială.

în acest sens, supunem spre exa
minare Marii Adunări Naționale 
proiectul de Lege pentru modifi
carea și completarea Legii de orga
nizare și funcționare a consiliilor 
populare, pe care vă rugăm să-1 
adoptați.

econo- 
terito- 
cOnsi- 
formă 

re

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. I)

In legătură cu aceasta, tovarășul 
Gheorghe Oprea, vicepreședin
te al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a Româ
niei, a prezentat coraportul Consiliu
lui Suprem.

In continuare, tovarășul Iile Șa- 
lapa Pre5edintele Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico-fl- 
nanciară, a prezentat raportul co
misiilor permanente ale M.A.N. care 
au examinat și avizat proiectul de 
lege.

Comisiile permanente — se arată 
în acest document — constată că 
prevederile planului cincinal, supus 
dezbaterii Marii Adunări Naționale, 
răspund cerințelor formulate în Pro
gramul partidului și în Directivele 
celui de-al Xi-lea Congres al P.C.R., 
conferindu-i atribute ce-1 caracteri
zează ca o importantă etapă a is
toricei perioade de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Prevederile înscrise în proiectul 
noului plan cincinal asigură lărgi
rea bazei tehnico-materiale a socia
lismului, creșterea armonioasă a tu
turor ramurilor economiei și județe
lor țării, modernizarea forțelor de 
producție, sporirea avuției naționale 
și ridicarea, pe această bază, a ni
velului de trai al întregului popor.

Elaborat sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a 
examinat în repetate rînduri pro- 
bLemele planului și a trasat sar
cini care să asigure accelerarea creș
terii economice și îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, planul cincinal pe 
perioada 1976—1980 creează cadrul 
necesar pentru înfăptuirea obiecti
velor fundamentale ale dezvoltării 
economico-sociale a României stabi
lite de partid, pentru transpunerea 
în viață a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare * României 
spre comunism.

Țelul suprem al politicii partidului 
și statului nostru — ridicarea con
tinuă a bunăstării întregului popor 
— se regăsește în toate prevederile 
noului plan cincinal. Vastul proces 
de dezvoltare multilaterală a tării 
asigură baza materială și fondurile 
necesare creșterii veniturilor tutu
ror oamenilor muncii, sporirea can
titativă și calitativă a volumului de 
mărfuri și servicii puse la dispozi
ția populației, dezvoltarea invăță- 
mîntului, artei și culturii, ocrotirea 
sănătății și îmbunătățirea condiții
lor de locuit, creînd premisele pen
tru satisfacerea tot mai deplină a ce
rințelor materiale și spirituale ale 
populației.

Constatând că proiectul planului 
cincinal conține la indicatorii de 
bază niveluri și ritmuri de dezvol
tare a economiei și de ridicare a ni
velului de trai superioare celor pre
văzute în Directivele Congresului al 
Xi-lea al Partidului Comunist Ro
mân. comisiile permanente propun 
adoptarea de către Marea Adunare 
Națională a proiectului de Lege cu 
privire la Planul național unic de 
dezvoltare economică și socială a 
României pe perioada 1976—1980, în 
forma în care v-a fost prezentată. 
Prin aceasta vom învesti cu putere 
de lege pe o perioadă de 5 ani un 
program măreț de progres și pros
peritate a României socialiste.

A început apoi discuția generală 
asupra proiectului de lege.

Luînd cuvlntul, deputatul |oan 
Avram a ev'dențiat faptul că tră
sătura definitorie a prevederilor nou
lui plan cincinal o constituie înaltul 
dinamism al industriei, continuarea 
neabătută a politicii de industrializa
re, care reprezintă — după cum a 
dovedit-o cu prisosință propria noas
tră experiență — factorul determinant 
pentru progresul societății românești, 
garanția ridicării necontenite a nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor. îmbunătățit 
în laturile sale calitative, potrivit o- 
rientărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, planul cincinal pune în 

fața industriei construcțiilor de ma
șini sarcini cantitativ și mai ales ca
litativ simțitor sporite. Această ra
mură, căreia i s-a acordat și pînă 
acum o atenție cu totul deosebită, 
își Va întări substanțial rolul de prin
cipal factor dinamizator al dezvol
tării întregii noastre economii. Con
comitent vor fi perfecționate conti
nuu profilul și structura producției, 
accentul principal punîndu-se pe 
creșterea ponderii sectoarelor care 
realizează mașini, utilaje și echipa
mente de înaltă tehnicitate și com
plexitate, hotăritoare pentru deplina 
afirmare a revoluției tehnico-științi
fice contemporane. Doresc să subli
niez faptul că din inițiativa condu
cerii de partid și de stat, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu s-a elaborat 
și aprobat un program care va dubla 
nomenclatorul producției bunurilor 
electrice de consum de uz casnic și 
de folosință îndelungată, concomitent 
cu creșterea și diversificarea pro
ducției de autoturisme. în așa fel 
îneît cerințele mereu crescînde ale 
populației să poată fi satisfăcute in 
condiții tot mai bune.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că volumul de investiții simțitor spo
rit va fi orientat in așa fel incit 
pină în anul 1980 în toate județele 
tării să existe întreprinderi puter
nice constructoare de mașini. Tot
odată, în scopul perfecționării struc
turii construcțiilor de mașini care 
să asigure introducerea progre
sului tehnic in întreaga economie, 
valorificarea superioară a potenția
lului național de resurse și materii 
prime este prevăzut și in curs de 
realizare un program de înnoire și 
modernizare a producției prin asimi
larea în fabricație a cîtorva mii de 
mașini și utilaje cu parametri teh- 
nico-economici ridicați.

în continuare a luat cuvîntul de
putatul vasile Marin, care a 
subliniat cu satisfacție faptul că jude
țul Ialomița va cunoaște în actualul 
cincinal un ritm anual de creștere a 
producției industriale de circa 18 la 
iută, fiind prevăzute a se realiza 27 

de obiective economice, iar la Că- 
* lărași — un nou combinat siderurgic 

al țârii, ceea ce demonstrează încă 
o dată grija permanentă a conducerii 
partidului și statului nostru, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pentru 
dezvoltarea impetuoasă, echilibrată 
și armonioasă a tuturor județelor, 
pentru repartizarea rațională a for
țelor de producție pe întreg terito
riul patriei.

La rîndui său, agricultura — una 
din principalele ramuri ale econo
miei județului Ialomița — cunoaște 
și în acest cincinal o dezvoltare sus
ținută. transformîndu-se tot mai 
mult într-o agricultură intensivă, de 
mare productivitate.

Realizarea ritmurilor înalte de 
creștere a producției industriale și a- 
gricole ca și întreaga dezvoltare e- 
conomico-socială a județului Ialo
mița în perioada 1976—1980 vor de
termina schimbări importante în 
structura și gradul de ocupare a 
populației, toate acestea reflectîndu- 
se în sporirea continuă a veniturilor 
materiale ale locuitorilor, în ridicarea 
continuă a bunăstării lor, obiectiv e- 
sențial al politicii partidului și statu
lui nostru,

Relevînd caracterul profund realist 
al obiectivelor stabilite a se înfăptui 
în acest cincinal, consecvența cu care 
sînt transpuse în viață prevederile 
amplului Program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
vorbitorul și-a exprimat deplinul 
acord cu prevederile planului cinci
nal 1976—1980. convingerea că înde
plinirea lui vă reprezenta un pas ho- 
tăritor pentru dezvoltarea în conti
nuare a patriei noastre pe linia sta
bilită de Congresul al Xi-lea al Par
tidului Comunișt Român, pentru ri
dicarea României pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Arătind că oamenii muncii pe care 
ii reprezintă l-au însărcinat să vo
teze cu cea mai vie satisfac
ție proiectul planului cincinal, de
putatul Va’gnîjn loniță a in* 
sistat în cuvîntul său asupra faptului 

că. In viitorii cinci ani. prin valorifi
carea fondurilor de investiții alocate 
județului său, se va construi încă un 
Argeș industrial, de mărimea celui 
de acum.

Asemenea Întregii țări, Argeșul a 
parcurs in cincinalul precedent cea 
mai bogată perioadă din întreaga sa 
istorie, ajungînd să realizeze în 1975 
o producție industrială de două ori 
mai mare față de 1970. In toți acești 
ani au fost dezvoltate cu prioritate 
ramurile purtătoare ale progresului 
tehnic : petrochimia, construcția de 
mașini, electronica, electrotehnica și 
altele. Agricultura a cunoscut și ea 
profunde prefaceri, concretizate în 
recoltele peste prevederile planului.

Vorbind despre preocupările colec
tivului de muncă in mijlocul căruia 
lucrează, deputatul a relevat că in
dicațiile date de secretarul general al 
partidului cu privire Ia valorificarea 
mai intensă a inteligenței românești 
se materializează cu succes prin 
aplicarea unor cercetări inițiate de 
ICECHIM București, care au stat 
la baza instalațiilor industriale de pe 
platforma chimică. El a exprimat 
hotărîrea oamenilor muncii argeșeni 
de a face și în viitor totul pentru 
a-și onora exemplar sarcinile,

Al șaselea plan cincinal, față de 
care îmi exprim totala adeziune 
— a spus, la rîndui său, deputatul 
loan Foriș ~ va ridica pe 0 treap
tă superioară procesul de perfecțio
nare a structurii producției materiale, 
va asigura sporirea în continuare a 
avuției naționale și, pe această bază, 
o nouă și puternică reafirmare a țe
lului suprem al politicii partidului 
nostru — ridicarea necontenită a 
bunăstării materiale și spirituale a 
tuturor celor ce muncesc.

In prevederile planului național 
unic se remarcă în mod deosebit con
secvența strategiei partidului și sta
tului nostru, strălucit fundamentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind accentuarea continuă a laturilor 
calitative ale dezvoltării economice, 
promovarea fermă a științei, tehnicii 
și tehnologiilor avansate, folosirea in
tensivă a capacităților de producție, 

creșterea gradului de valorificare a 
resurselor, gospodărirea chibzuită a 
materiilor prime, materialelor, a fon
durilor financiare și valutare, spori
rea eficienței întregii activități de 
producție.

Prevederile din cincinalul 1976—1980 
asigură o puternică dezvoltare a for
țelor de producție, și in primul rind 
a industriei, și pe teritoriul județului 
Satu-Mare. Industria județului — 
care, în cincinalul precedent, s-a îm
bogățit cu noi unități din ramura ex
tracției de minereuri — va continua 
să se dezvolte și să se diversifice, 
îndeosebi pe seama construirii uno- 
puternice capacități ale industriei 
chimice. Vor fi puse în funcțiune 
obiective și capacități menite să va
lorifice la un grad superior și alte 
resurse materiale, să atragă în sfera 
activităților industriale noi contin
gente de forță de muncă. Este semni
ficativ faptul că pe ansamblul jude
țului producția industrială va crește 
cu peste 56 la sută față de 1975 — 
dinamică superioară prevederilor 
inițiale — și că peste 90 la sută din 
sporul de producție urmează să-I 
obținem în acest cincinal pe seama 
ridicării productivității muncii.

Fondurile și mijloacele prevăzute In 
Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială pe perioada 1976— 
1980 a județului Satu-Mare — a rele
vat el — creează o temeinică bază 
pentru' o creștere armonioasă a forțe
lor de producție pe teritoriul județu
lui, asigurind condiții materiale și 
spirituale tot mai largi pentru afirma
rea personalității și capacității cre
atoare a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate.

El a relevat în încheiere hotărîrea 
cu care locuitorii străvechiului me
leag sătmărean — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — în
făptuiesc sarcinile ce Ie revin din 
Programul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei comune înfloritoare.

Relevînd semnificația deosebită a 
actualei sesiuni a Marii Adunări 

Naționale, deputatul AngelO Ml’ 
CUlGSCU * subliniat că adoptarea
Planului național unic de dezvoltare 
economică șl socială a României pe 
perioada 1976—1980 deschide o nouă 
etapă In istoria mărețelor transfor
mări pe pămîntul patriei noastre 
socialiste.

Noul plan cincinal, elaborat cu 
consultarea largă a oamenilor mun
cii, este rodul unui îndelungat pro
ces de analiză minuțioasă din partea 
conducerii partidului și statului 
nostru, a muncii neobosite depuse 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Doresc să sublimiex, în fața plenu
lui Marii Adunări Naționale, că pre
vederile actualului plan cincinal răs
pund întru totul orientărilor și obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
Xi-lea al partidului, prin el reali— 
zîndu-se politica consecventă a par
tidului nostru de industrializare so
cialistă. de dezvoltare prioritară a 
ramurilor de virf ale industriei, 
acordîndu-se, totodată, o deosebită 
atenție agriculturii, ramură de bază 
a economiei țării noastre.

Oamenii muncii din agricultură 
— a arătat vorbitorul — consideră 
că sarcina de sporire a producției 
globale agricole cu 28—44 la sută în 
perioada 1976—1980 este pe deplin 
realizabilă, întrucît corespunde ba
zei tehnico-materiale de care dis
punem și necesității de produse 
agroalimentare a întregii noastre 
economii.

în cele două cincinale trecute, de 
cînd agriculturii i s-a dat o atenție 
deosebită în dezvoltarea sa, am acu
mulat o bogată experiență în foarts 
multe unități agricole fruntașe, exis
tente in fiecare județ, suport pv- 
ternic și viu In munca noastră de 
generalizare a acestor rezultate în 
toate celelalte unități agricole din 
tară.

De aceea considerăm că princi
pala sarcină în activitatea noastră o 
constituie aplicarea fermă a măsu-
(Continuare în pag. * Vl-a)
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rilor stabilite de conducerea parti
dului și statului, cuprinse în pro
gramele de dezvoltare a ramurilor 
și subramurilor de producție agri
colă și a industriei alimentare care 
concretizează cu claritate și sigu
ranță acțiunile necesare de între
prins pentru realizarea prevederi
lor noului cincinal.

în cincinalul 1976—1980, producția 
totală de cereale va trebui să spo
rească la peste 22 milioane tone, in 
medie anual, nivel superior prevede
rilor stabilite prin Directivele Con
gresului al XI-lea.

Obiectivele privind dezvoltarea e- 
conomiei naționale ‘— a spus depu- 
tata Maria Stănescu - £ac 
necesară, așa cum rezultă din 
proiectul de plan, acordarea unei 
atenții deosebite învățămîntului, pre
gătirii și perfecționării cadrelor în 
toate profesiile și pentru toate 
domeniile de activitate. Se con
firmă în practică, și de această 
dată, politica partidului și statu
lui nostru, care pornește de la 
ideea că societatea pe care o 
edificăm presupune atît o amplă 
creștere a forțelor de producție, cît 
și formarea unui om înaintat, supe
rior prin bogăția cunoștințelor știin
țifice și culturale, prin temeinicia 
pregătirii tehnice și profesionale, 
prin concepția materialist-dialectică 
despre lume și viață, prin aportul 
său pasionat la întreaga activitate 
economică, socială și politică a țării.

în această ordine de idei, vorbitoa
rea a subliniat că, potrivit datelor 
cuprinse în proiectul de plan, școala 
de toate gradele va cunoaște o dez
voltare fără precedent : în învăță- 
mintul preșcolar, gradul de cuprin
dere a copiilor de 3—6 ani va ajunge, 
pină la sfîrșitul actualului cincinal, 
la cel puțin 80 la sută ; se va con
solida învățămîntul obligatoriu de 10 
ani, asigurindu-se cuprinderea tutu
ror copiilor de vîrstă școlară, iar în 
perspectivă se va trece la genera
lizarea învățămîntului liceal ; se va 
continua acțiunea de integrare a în
vățămîntului cu activitatea producti
vă și cercetarea științifică. învăță- 
mîntul superior va satisface deplin 
nevoile de cadre pentru toate sec
toarele de activitate.

Cu actualul plan cincinal, slujitorii 
școlii, impreună cu ceilalți factori e- 
ducativi. au început o nouă etapă în 
neîncetata bătălie purtată pentru 
instruirea și educarea tinerelor ge
nerații. pentru formarea omului nou, 
constructor conștient al propriului 
său destin, al viitorului său comu
nist. încredințată că dispunem de tot 
ceea ce este necesar pentru a cîștiga, 
cu rezultate dintre cele mai bune, 
această bătălie, voi vota proiectul le
gii — a încheiat vorbitoarea.

Exprimînd deplinul acord al co
muniștilor militari și al întregului 
personal al armatei cu prevederile 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe perioa
da 1976—1980, deputatul GhGOI* 
ghe Gomoiu • arătat câ putei" 
nicul avînt al forțelor de pro
ducție în anii cincinalului 1976—1980, 
dezvoltarea Industriei? agriculturii 
și a celorlalte ramuri ale econo
miei naționale pe baza celor mai 
noi realizări ale științei și teh
nicii moderne au o importanță 
hotăritoare pentru întărirea capa
cității de apărare a patriei. Ca 
urmare, în această perioadă vor fi 
făcuți noi pași pe linia pregătirii te
ritoriului și a economiei in vederea 
apărării, va crește capacitatea de 
luptă a forțelor armate cu mijloace 
moderne de luptă, sistemul național 
de apărare în ansamblu va reflecta 
mai pregnant cerințele concepției 
partidului și statului nostru privind 
apărarea patriei ca operă și cauză a 
întregului popor.

Realizarea mărețelor obiective ale 
actualului cincinal cere eforturi sus
ținute din partea întregului popor
— a spus vorbitorul. Militarii sint 
hotăriți să se angajeze cu toate for
țele și priceperea lor la această mare 
operă constructivă. De aceea și în 
acest cincinal, pe lingă pregătirea 
temeinică din punct de vedere mi
litar și politic, pentru a fi gata în 
orice moment să-și îndeplinească mi
siunea de bază, armata are impor
tante îndatoriri economice. Ostașii 
țării vor participa la construirea 
unor mari obiective, printre care 
Combinatul metalurgic de la Călărași, 
noul port și șantier naval de la 
Mangalia. Șantierul naval Tulcea, 
complexele hidroenergetice Lotru, 
Valea Frumoasă, la amenajarea pen
tru irigații a circa 350 mii de hec
tare și la rezolvarea multor altor 
șarcini din economia națională.

încredințăm Marea Adunare Națio
nală. poporul, pe dumneavoastră, to
varășe secretar general, comandant 
suprem al armatei — a încheiat vor
bitorul — că armata va depune toate 
eforturile pentru a fi permanent la 
înălțimea misiunii de onoare încre
dințate de a apăra, împreună cu în
tregul popor, cuceririle revoluționare, 
independența și suveranitatea scum
pei noastre patrii, viitorul luminos al 
României socialiste, va munci cu ho- 
tărire pentru îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin din actualul cincinal.

Prevederile cincinalului 1976—1980 
pentru industria chimică — a subli
niat deputatul Mihail Florescu
— au la bază programe elaborate 
de colective largi de specialiști din 
întreprinderi și centrale, din cerce
tare și proiectare, oameni de știință, 
academicieni și profesori univer
sitari.

In acest cincinal, industria chi
mică va crește de aproape 2.3 ori, 
cu un ritm mediu anual de 17 la 
sută. Valoarea producției globale 
prevăzută in viitorul cincinal depă
șește in.treaga producție globală re
alizată de industria chimică în cele 
cinci cincinale anterioare. Petrochi
mia rămîne și în viitor sectorul cu 
cel mai rapid ritm de dezvoltare 
din industria chimică.

Agriculturii ii vor fi livrate la 
■fîrșitul cincinalului peste 280 kg 
substanță activă la un hectar de te
ren agricol, respectiv de aproape 
2,5 ori mai mult ca în 1975.

Pentru acoperirea necesarului sec
torului zootehnic se vor pune în 
producție importante capacități de 
biostimulatori. furaje proteice, ami- 
noacizi. Pașii mari făcuți în ultimul 
deceniu in dezvoltarea producției 
de mase plastice și rășini sintetice 
vor fi continuați și in următoarea 
perioadă pînă în 1980, printr-o creș
tere de 3 ori față de 1975 și o largă 
diversificare a produselor fabricate.

Aducîndu-și contribuția la asigu
rarea și lărgirea bazei de materii 
prime a industriei textile, industria 
chimică va produce de 2 ori mai 
multe fire și fibre sintetice.

Sarcini importante sint prevăzute 
și in domeniul produselor chimice 
de înaltă puritate, precum și în dez
voltarea chimiei de sinteză fină si 
de mic tonaj — medicamente, co- 
loranți și pigmenți organici, pro
duse cosmetice.

Pentru repartizarea rațională a 

forțelor de producție pe teritoriul 
tării se deschid lucrări de investi
ții pe 21 noi amplasamente, dintre 
care 11 în județele unde nu există 
în prezent industrie chimică.

Reflectînd participarea tot mai in
tensă a Republicii Socialiste Româ
nia la schimburile economice inter
naționale. volumul exportului de 
produse chimice va crește de 2,6 ori.

Subliniind amplul program de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică în perioada 1976—1980, 
vorbitorul a arătat că, din 490 teh
nologii necesare realizării progra
mului de investiții, 90 la sută au la 
bază concepție românească sau re
produceri după tehnologiile exis
tente. 3. ■

în cuvîntul său, deputatul |qh 
Pățan a re'eva^ ca> Pr’n obiecti
vele sale, planul cincinal 1976—1980 
reprezintă o etapă deosebit de im
portantă în marele proces de înflo
rire multilaterală a patriei, de asi
gurare a unui nivel avansat de dez
voltare, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, de e- 
dificare a socialismului și de creare a 
condițiilor pentru înaintarea spre co
munism.

Relevînd că in cincinalul 1971— 
1975 schimburile comerciale ale ță
rii noastre au crescut într-un ritm 
mediu anual de 18,3 la sută, devan- 
sind ritmul de creștere a venitului 
national, ceea ce exprimă o partici
pare tot mai intensă a României la 
circuitul economic internațional, vor
bitorul a menționat in continuare că, 
în actualul cincinal, creșterea susți
nută a întregii economii naționale și 
perfecționarea structurii industriei 
creează premise trainice pentru am
plificarea și ridicarea eficienței re
lațiilor economice externe ale țării, 
în structura exporturilor, produsele 
cu grad superior de prelucrare vor 
deține în anul 1980 circa 65 la sută, 
în acest cincinal al revoluției teh- 
nico-știintifice se va afirma tot mai 
puternic rolul construcției de mașini 
în export. Rezultatele bune obținu
te intr-un șir de sectoare fac dovada 
capacității industriei românești de a 
oferi la export produse solicitate pe 
piețele internaționale, cu o eficiență 
ridicată.

în relațiile economice externe vom 
pune un accent și mai puternic pe 
promovarea diferitelor forme de coo
perare industrială și tehnică cu toa
te statele. Estimăm că. în anul 1980, 
prin acțiunile de cooperare interna
țională se va realiza peste o pătri
me din totalul schimburilor externe 
ale României.

în relațiile cu țările socialiste s-a 
convenit pentru acest cincinal o du
blare a comerțului exterior reciproc, 
comparativ cu prevederile acorduri
lor din cincinalul precedent.

România socialistă acordă și va 
acorda o importanță deosebită legă
turilor economice cu țările în curs 
de dezvoltare, a căror pondere în co
merțul nostru exterior va crește la 
circa 30 la sută, față de 18,5 la sută 
in 1975. Totodată, pornind de la ne
cesitatea unei largi colaborări inter
naționale, România va extinde rela
țiile comerciale cu țările capitaliste 
dezvoltate.

Un rol determinant în dezvoltarea 
relațiilor economice ale țării noastre 
— a spus vorbitorul — îl are' atrtî- 
vitatea neobosită, internă și interna
țională, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pe baza înțelegerilor con
venite la nivel înalt au fost deschi
se largi perspective relațiilor econo
mice ale României. Toate acestea re
prezintă o contribuție concretă a ță
rii noastre la cauza generală a co
laborării între state, a asigurării unui 
climat de bună înțelegere între po
poare și păcii în lume, a instaurării 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale.

Făcîndu-mă purtătorul gîndurilor 
oamenilor muncii de pe ogoarele ti- 
mișene, români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — a spus 
deputatul petJa _ aduc
cu mine cele mai alese cuvinte de 
înaltă prețuire și deplină aprobare 
față de prevederile de dezvoltare a 
țării in actualul cincinal, față de în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, hotări
rea fermă de a munci exemplar pen
tru înfăptuirea ei neabătută.

în asigurarea dezvoltării dinamice 
și echilibrate a întregii economii, 
prevederile cincinalului acordă o 
deosebită atenție agriculturii, crește
rii simțitoare a producției în această 
ramură, concomitent cu ridicarea pro
ductivității muncii și întărirea econo- 
mico-organizatorică a tuturor unități
lor agricole.

în cadrul județului Timiș, județ cti 
un însemnat potențial agricol, pro
ducția globală agricolă va crește în 
actualul cincinal cu 25—41 la sută 
comparativ cu realizările din perioa
da 1971—1975. Principala noastră pre
ocupare va fi îndreptată spre folosi
rea maț bună a pămîntului. Toți lo
cuitorii satelor își vor aduce o im
portantă contribuție prin munca pa
triotică pe care s-au angajat să o 
efectueze pe șantierele de desecări 
comunale și intercomunale, ca și prin 
lucrări de combatere a eroziunii solu
lui. în actualul cincinal vor fi redate 
agriculturii, la un potențial de ferti
litate sporit, aproape 80 000 hectare, 
iar suprafața arabilă va crește cu 
12 000 hectare. Va spori, totodată, cu 
7500 hectare suprafața irigată în sis
teme mari.

Deputatul |Qn a expri"
mat în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din Capitală 
acordul deplin cu proiectul de lege. 
Prin prevederile sale — a relevat el — 
planul cincinal dă o expresie elocven
tă politicii profund umaniste a parti
dului nostru, care situează statornic 
în centrul întregii sale activități omul 
cu nevoile sale, consecvenței cu care 
partidul și statul nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu. acționea
ză pentru continua ridicare a nivelu
lui de trai al poporului.

Capitala, ca și întreaga țară, va 
cunoaște în această perioadă o im
petuoasă dezvoltare economico-socia
lă și edilitar-urbanistică. Astfel, pro
ducția globală industrială urmează a 
fi in anul 1980 de peste 1,4 ori mai 
mare decit cea realizată în anul 1975. 
întregul spor al producției industriale 
prevăzut pentru această perioadă se 
va realiza pe seama creșterii ^produc
tivității muncii. Volumul mărfurilor 
exportate va fi în 1980 de 1.8 ori mai 
mare decit în 1975.

Acționind pentru traducerea în 
viață a chemării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a face din cincinalul 
actual cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, organele și organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor mun
cii au stabilit programe și măsuri 
concrete pentru introducerea largă 
in producție a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane. Ca urmare 
s-au găsit pînă în prezent posibili
tăți de concepere și asimilare, peste 
prevederile planului cincinal actual, 
a circa 1 000 tehnologii noi. 1 500 ma
șini. instalații, utilaje și aparate, a 
500 bunuri de consum, precum și de 
sporire a activității de microproduc- 

ție în domeniul cercetării cu aproape 
un miliard lei.

Sarcini importante sint prevăzute, 
de asemenea. în domeniul îmbună
tățirii condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii. în cin
cinalul actual urmează a se realiza 
în Capitală peste 150 000 apartamente, 
aproape 1 300 săli de clasă, 22 000 
locuri in creșe și grădinițe, aproape 
13 800 locuri în cămine muncitorești 
și 8 100 locuri în cămine studențești.

Ferm convinși că proiectul de plan 
cincinal 1976—1980 întruchipează in 
mod strălucit aspirațiile și idealurile 
cele mai înalte ale poporului nostru, 
îl vom vota cu toată hotărârea.

Vorbitorul a arătat. în încheiere, 
că împreună cu întregul nostru 
partid și întregul popor, comuniștii 
și ceilalți oameni ai muncii din 
București dau o înaltă apreciere cu- 
vîntării rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința partide
lor comuniste și muncitorești din 
Europa, contribuție de o de
osebită valoare adusă și cu acest 
prilej la promovarea noilor norme 
și principii in relațiile dintre parti
dele comuniste și muncitorești, la 
făurirea unei noi unități a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. a tuturor forțelor democratice, 
progresiste, antiimperialiste, la asi
gurarea securității în Europa, a păcii 
și progresului în întreaga lume.

Deputatul |Qn ȚydOSe s_a re" 
ferit la programul de investiții, care 
orientează cea mai mare parte a fon
dului de dezvoltare spre creșterea în 
continuare a forțelor de producție, 
amplasarea lor echilibrată pe terito
riul țării.

Expresia concretă a acestei orien
tări a politicii de investiții se regă
sește și în sarcinile ce revin Ministe
rului Construcțiilor Industriale. în 
cadrul unui plan al producției de con- 
strucții-montaj mai mare cu aproa
pe 55 Ia sută decit în 1975 — a spus 
vorbitorul — avem de pus în func
țiune în acest cincinal 2 700 capacități 
de producție industriale și agrozoo
tehnice, din care cea mai mare parte 
reprezintă capacități productive de 
importanță deosebită pentru econo
mia națională, printre care Combina
tul petrochimic Năvodari, Combina
tul de îngrășăminte chimice Bacău, 
cel de produse clorosodice de la 
Giurgiu, Fabrica de anvelope Zalău, 
întreprinderile de utilaj greu de la 
Iași, Craiova, Cluj-Napoca, dez
voltarea complexelor metalurgice 
Cîmpia Turzii, Tulcea. Slatina. Tot
odată, platformele industriale noi, 
concepute pe baza indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu vor 
transforma orașe ca Bistrița, Za
lău, Botoșani. Sf. Gheorghe, Miercu
rea Ciuc, Vaslui în puternice cen
tre economice ; întreprinderile pe 
care le vom da în exploatare 
aici vor face ca în anul 1980 
producția industrială a județelor res
pective să depășească suma de 10 
miliarde lei.

Pentru realizarea volumului sporit 
de lucrări, a arătat vorbitorul, în 
centrul atenției situăm îmbunătățirea 
radicală a folosirii potențialului teh- 
nico-material și uman al șantierelor 
în scopul realizării ritmice a planu
lui. reducerii duratei de execuție și 
punerii în funcțiune la termen și îna
inte de termen a obiectivelor, creș
terii eficienței economise a investi
țiilor.

în acest sens, el a menționat intro
ducerea executării în două schimburi 
a lucrărilor mecanizate, recrutarea și 
pregătirea mecanicilor de utilaje, 
creșterea capacității de producere a 
pieselor de schimb, în special pentru 
utilajele din import, în uzinele mi
nisterului.

Dinamica accelerată a planului de 
construcții-montaj ne obligă să acor
dăm o atenție mult sporită probleme
lor organizării mai bune a producției 
și a muncii, asigurării tuturor condi
țiilor necesare pentru a realiza în a- 
cest cincinal un ritm mediu anual de 
creștere a productivității muncii de 
12 la sută.

Este demn de remarcat faptul că, 
în ansamblul său, proiectul de lege 
marchează profundele mutații cali
tative ce vor avea loc în întreaga 
noastră societate și care, pe bună 
dreptate, au definit această perioadă 
ca cincinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice, a spus deputatul COStaCllC 
TrotUȘ Constituie, totodată, o ex
presie a justeței orientărilor parti
dului. a forței economiei noastre so
cialiste faptul că adîncile transfor
mări calitative sint grefate pe o creș
tere în ritmuri înalte a ansamblului 
economiei naționale, ceea ce consti
tuie o trăsătură definitorie și speci
fică a economiei românești.

Producția de 17 milioane tone oțel, 
ce urmează, potrivit prevederilor 
planului cincinal, a se realiza in anul 
1980, situează țara noastră pe un loc 
avansat in ceea ce privește nivelul 
producției de oțel pe locuitor.

La obținerea acestei realizări de 
prestigiu, o contribuție importantă o 
vor avea și siderurgiștii. combinatu
lui de la Hunedoara. La sfîrșitul cin
cinalului, Hunedoara continuă să ră- 
mînă unul din principalii furnizori 
din țară pentru oțeluri aliate și de 
calitate.

Prețioasele indicații date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
întîlnirilor de lucru în combinatul 
nostru au stimulat dezvoltarea con
tinuă a creației proprii prin asimi
larea a numeroase produse, piese și 
utilaje, dezvoltarea cercetării uzi
nale.

Dispunem de un climat propice 
realizării in mod exemplar a sarci
nilor care ne revin în actualul cin
cinal. încă din primele zile ale aces
tui an, siderurgiștii hunedoreni au 
pășit cu fermitate către noile cote, 
bilanțul primului semestru reflectînd 
hotărirea lor nestrămutată de a tra
duce in viață politica internă și ex
ternă a partidului.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
satisfacția pentru contribuția hotărî- 
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
elaborarea și promovarea politicii 
partidului și statului nostru, pentru 
activitatea multiplă și neobosită ce o 
desfășoară in slujba patriei și po
porului, pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

în cuvîntul său, deputata Lina 
Ciobanu a spus: In anii con_ 
strucției socialismului. industria 
ușoară a cunoscut ritmuri deosebit 
de inalte de dezvoltare. Dacă în anul 
1950 acest sector a realizat o pro
ducție globală de 4,8 miliarde lei, în 
1980 acesta va depăși suma de 120 
miliarde lei. Valoarea producției glo
bale va crește în 1980 cu 53 la sută 
față de 1975. Exportul va spori de 1,8 
ori. asigurî'ndu-se astfel pe întreaga 
perioadă o balanță de comerț exte
rior excedentară. îmbunătățiri sub
stanțiale s-au adus structurii produc
ției și livrărilor către fondul pieței 
Ca urmare s-au prevăzut creșteri mai 
mari la articolele superioare solicita
te de populație, care vor fi asigurate 
într-o gamă sortimentală îmbogățită, 
de bună calitate, satisfăcînd cerințele 

de consum ale populației, în trecut 
neacoperite.

Actualele propuneri de plan reflec
tă și adincesc în continuare orientări
le trasate industriei ușoare de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ce 
privește valorificarea in mai mare 
măsură a materiilor prime din țară.

în 1980, întreaga cantitate de fire și 
fibre sintetice și artificiale va fi asi
gurată din producția internă, iar pon
derea materiilor prime din tară pen
tru industria textilă și cea a pielă
riei va ajunge la circa 75 la sută.

Planul de introducere a progresului 
tehnic și cele 18 programe elaborate 
vizează introducerea de tehnologii 
noi, asimilarea de noi produse, pre
cum și mecanizarea și automatizarea 
unor procese tehnologice.

Dezvoltarea în ritmuri inalte a pro
ducției de bunuri de consum din in
dustria ușoară este susținută de un 
important program de investiții. Se 
au în vedere dezvoltarea, reutilarea 
și modernizarea a 321 de capacități 
de producție și construirea unui nu
măr de 101 unități noi.

Indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind diversificarea și 
îmbunătățirea calității produselor s-au 
concretizat în obținerea, în primele 
șase luni, a unei producții suplimen
tare de 1,1 miliarde lei.

în încheiere, în numele tuturor fe
meilor din patria noastră, al oameni
lor muncii din industria ușoară, vor
bitoarea a exprimat totala adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, deplina sa
tisfacție față de activitatea desfășura
tă de secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, pentru con
tribuția adusă la reușita conferinței, 
la cauza păcii și colaborării.

Proiectul Planului național unic de 
dezvoltare a României socialiste în 
perioada 1976—1980 — a spus depu- 
tatul Adalbert Crișan -demon- 
strează încă o dată preocuparea con
stantă a partidului nostru pentru 
făurirea noii civilizații materiale a 
patriei, dezvoltarea artei și culturii' 
și ridicarea continuă a nivelului de 
viață al întregului nostru popor.

Relevînd că, îndeplinindu-și cu 
succes îndatoririle naționale, funda
mentale, partidul nostru se achită 
permanent de obligațiile internațio
nale ce-i revin, vorbitorul a expri
mat acordul total la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, recunoștința tuturor locuito
rilor din județul Bistrița-Năsăud — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — față de contribuția 
hotăritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. în promovarea acestei politici 
științifice, marxist-leniniste.

în baza orientării stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului ca toate 
județele țării să realizeze o produc
ție globală industrială în valoare de. 
cel puțin 10 miliarde lei, județul 
Bistrița-Năsăud va cunoaște în ac
tualul cincinal o puternică dezvoltare, 
producția industrială sporind într-un 
ritm mediu anual de peste 42 la sută.

în actualul cincinal vom realiza 
peste 52 de obiective industriale. în 
această perioadă vom construi in unii 
ani chiar mai mult decit in întreg 
cincinalul precedent. Noile obiective 
industriale vor determina concomi
tent o amplă diversificare și ridicare 
a tehnicității și a complexității pro
duselor realizate în industria jude
țului; Actuala structură sortimentală 
a produselor pe care le fabricăm va 
cunoaște o largă extindere și va e- 
volua pronunțat spre conținutul spe
cific structurilor industriale mo
derne.

Concomitent cu dezvoltarea indus
trială a județului, va spori în mod 
simțitor baza tehnico-materială a a- 
griculturii, contribuind la obținerea 
unor importante creșteri de produc
ție în zootehnie, pomicultură, cultura 
cerealelor, și, plantelor tehnice.

Dezvoltarea economică a județului 
va fi însoțită de realizarea unor im
portante obiective social-culturale 
care vor contribui nemijlocit la ridi
carea gradului de bunăstare, cultură 
și civilizație al locuitorilor. Astfel, 
vor fi date in folosință 12 mii apar
tamente. precum și numeroase alte 
edificii de interes obștesc.

Exprimihdu-mi acordul deplin la 
proiectul de lege pentru adoptarea 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României pe pe
rioada 1976—1980, asigur Marea Adu
nare Națională că vom munci cu 
toată pasiunea, priceperea și devo
tamentul pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a liniei sale poli
tice generale interne și externe, care 
întruchipează voința și idealurile 
noastre de pace și prosperitate, de 
ridicare a patriei noastre pe culmile 
civilizației comuniste.

Tînăra generație a patriei. împreu
nă cu întregul popor susține întru 
totul orientările fundamentale ale 
planului cincinal 1976—1980. care co
respund pe deplin Directivelor Con
gresului al XI-lea, obiectivelor și 
sarcinilor cuprinse în Programul •
Partidului Comunist Român, a spus 
în cuvîntul său deputatul |{Jfț 
Traian Ștefânescu.

Referindu-se la o serie de măsuri 
concrete privind antrenarea tineretu
lui la întrecerea socialistă, precum și 
pentru pregătirea celor aproape 2 
milioane cadre necesare economiei 
naționale în cincinalul 1976—1980, 
vorbitorul a arătat că U.T.C. va a- 
corda o atenție sporită integrării în
vățămîntului cu cercetarea și pro
ducția, desfășurării cursurilor de ca
lificare și perfecționare profesională 
la locul de muncă, organizării unei 
ample mișcări de masă, „Știință- 
tehnică-producție". în prezent, a- 
proape 2 milioane de tineri parti
cipă, prin muncă patriotică, la rea
lizarea unor obiective de investiții 
din industrie, a unor lucrări de iri
gații și îmbunătățiri funciare. îm
preună cu Organizația pionierilor, 
U.T.C. va elabora un program spe
cial pentru intensificarea acțiunilor 
de recuperare a deșeurilor, în spe
cial a celor metalice.

Angajamentul tineretului este de a 
realiza, în actualul cincinal, prin 
muncă patriotică, economii în valoa
re de 13 miliarde lei.

Programele speciale elaborate Ia 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind ridicarea în con
tinuare a nivelului de trai al oame
nilor muncii au efecte deosebit de 
pozitive asupra generației tinere. Re
cent s-au asigurat noi condiții pentru 
instruirea tineretului, s-au majorat 
substanțial bursele și alocația de hra
nă pentru tineretul studios ; în cursul 
acestui cincinal, prin darea în folo
sință a încă 200 000 locuri în cămi
nele de nefamiliști se vor acoperi, 
practic, integral necesitățile de cazare 
pentru tinerii muncitori.

Ca deputat și reprezentant al ti
nerei generații, a spus în încheiere 
vorbitorul, exprim încă o dată acor
dul la proiectul de Lege pentru adop
tarea Planului național unic pentru 
cincinalul 1976—1980. pe care îl voi 
vota cu toată convingerea, și asigur 

conducerea partidului și statului, pe 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
întregul tineret va fi în primele rîn- 
duri în marea bătălie pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor pe anul 
1976, că vom face totul ca prevede
rile cincinalului să fie pe deplin în
deplinite.

Ca urmare a politicii de repartiza
re judicioasă a forțelor de produc
ție, promovată cu consecventă de că
tre partidul nostru — a spus în con
tinuare deputatul ^arin Nedea
— județul Teleorman și-a schimbat 
radical înfățișarea față de trecutul nu 
prea îndepărtat, cînd și pe aceste 
meleaguri sărăcia, mizeria și analfa
betismul erau prezente la tot pasul. 
Așa s-a ajuns ca producția globală . 
industrială a județului să se dubleze 
la sfîrșitul fiecărui cincinal. Teleor
manul — altădată eminamente agrar
— dă acum 28 la sută din producția 
de îngrășăminte chimice a țării, 12 
la sută din mijloacele de automati
zare fabricate de economia româ
nească. Sînt fiu al Teleormanului și 
lucrez in agricultură de aproape 30 
de ani. în 1975 am realizat în județ 
de peste două ori mai multe pro
duse agricole decît în 1938 și cu 
peste 40 la sută mai multe decît în 
1970. C.A.P. din comuna Purani, în 
care muncesc ca președinte, a simțit 
din plin ajutorul multilateral acordat 
de stat, de conducerea partidului. în 
anii cincinalului trecut. Am realizat 
în 1975 un volum de investiții mai 
mult decît dublu față de 1970.

Asigur conducerea partidului și 
statului că toți cooperatorii din cir
cumscripția noastră își vor înzeci e- 
forturile pentru a-și aduce din plin 
contribuția la traducerea în viață a 
mărețelor obiective ale celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

în cuvîntul său, deputatul Pq(j| 
Nagy a aratat ca *nca de la *n* 
ceputul acestui an, împreună cu con
ducerile unităților, sindicatele, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
au întreprins acțiuni de masă pentru 
atragerea oamenilor muncii la elabo
rarea și înfăptuirea unor programa 
concrete de organizare superioară a 
producției și a muncii, în vederea ex
tinderii fluxurilor de fabricație, apli
cării unor tehnologii moderne, meca
nizării și automatizării lucrărilor, per
fecționării activității de transporturi 
interne și alte măsuri cu efecte fa
vorabile asupra creșterii productivită
ții muncii și a eficienței economice.

Știut fiind că introducerea pro
gresului tehnic constituie unul din 
factorii hotăritori ai sporirii produc
tivității muncii și asigurării condiții
lor pentru aplicarea treptată a pro
gramului de trecere la reducerea 
săptămînii de lucru, împreună cu 
conducerile unităților, sindicatele vor 
iniția acțiuni de masă pentru mobili
zarea inventatorilor și inovatorilor, a 
tuturor oamenilor muncii pentru ge
neralizarea în toate unitățile a ini
țiativelor care concură nemijlocit la 
introducerea tehnicii noi, a metode
lor de lucru de înaltă productivitate 
și de eficiență în ridicarea nivelului 
calitativ al produselor. Ele pun ca 
un obiectiv principal în organizarea 
întrecerii creșterea coeficientului de 
utilizare a metalului, a masei lemnoa
se, a altor materii prime și mate
riale, reducerea consumului de ener
gie și combustibil, realizarea unui 
regim sever de economii. Sindicatele 
au acționat și vor acționa și în vii
tor în strînsă conlucrare cu ministe
rele, centralele, întreprinderile și in
stitutele de proiectare pentru buna 
desfășurare a activității de investi
ții, pentru punerea în funcțiune la 
termen a noilor capacități. în atenția 
lor vor sta în mai mare măsură ca
litatea pregătirii profesionale, reali
zarea programelor privind producția 
și desfacerea bunurilor de consum, 
dezvoltarea creșterii animalelor, dez
voltarea industriei alimentare, înfăp
tuirea tuturor prevederilor cuprinse 
în actualul plan cincinal privind 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii, țel 
fundamental al întregii politici a 
partidului și statului nostru.

Exprimindu-și satisfacția și deplina 
aprobare pentru chipul magistral în 
care delegația Partidului Comunist 
Român, în frunte cu secretarul nostru 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-a îndeplinit mandatul Ia Confe
rința partidelor comuniste și munci
torești din Europa, în încheierea 
cuvîntului său vorbitorul a asigurat 
că sindicatele vor acționa cu toate 
forțele pentru îndeplinirea sarcinilor 
și angajamentelor în întrecerea pe 
anul în curs, a prevederilor planului 
cincinal, că vor milita neobosit pen
tru înfăptuirea neabătută a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al P.C.R.

De la înalta tribună a Marii Adu
nări Naționale — a relevat deputata 
Elvira Chirică - aș dori să ex_
prim deosebita apreciere a colecti
vului muncitoresc pe care îl repre
zint, a tuturor alegătorilor din cir
cumscripția electorală Trușești, ju
dețul Botoșani, pentru consecventa, 
clarvăzătoarea și înțeleaptă politi
că economică promovată de către 
partidul și statul nostru, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, politică 
în centrul căreia se află omul zile
lor noastre, omul de mîine. animat 
de idealurile cele mai înalte, de în
credere deplină în viitorul luminos 
al patriei, al națiunii noastre.

Botoșanii beneficiază din plin de 
roadele a ceea ce a hotărît Congre
sul al XI-lea pe linia continuării 
ferme a industrializării României, a 
dezvoltării mai accelerate a județe
lor rămase în urmă. Județul nostru 
urmează să realizeze în anul 1980 o 
producție industrială de peste 10 mi
liarde lei, de trei ori mai mare decit 
cea obținută in 1975, îndeosebi prin 
dezvoltarea în ritmuri înalte a con
strucțiilor de mașini, chimiei, indus
triei ușoare și alimentare. Aceasta 
înseamnă încă 20 000 de noi locuri de 
muncă în industrie, înseamnă peste 
12 000 apartamente.

Pentru tot ceea ce s-a făcut pe 
meleagurile Botoșanilor, pentru tot 
ceea ce s-a hotărît să se facă, ex
prim de la această tribună profunda 
noastră recunoștință conducerii par
tidului și statului. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al 
poporului român, care acționează 
neobosit pentru bunăstarea și ferici
rea patriei noastre.

Proiectul de plan pe cincinalul 
1976—1980 oglindește în domeniul in
dustriei extractive politica de largă 
perspectivă a partidului și statului 
nostru, de folosire maximă a resur
selor minerale proprii, politică pu
ternic afirmată în decursul ultimi
lor ani, a spus deputatul jJyjQf 
mâșan.

In actualul cincinal, industria ex
tractivă va cunoaște, la mai multe 
produse, ritmuri mai rapide de dez
voltare decit cele ale ansamblului in
dustriei. Așa' de exemplu, la cărbuni, 
producția netă va ajunge in anul 
1980 la 56,5 milioane tone fată de 
numai 27 milioane tone în anul 1975. 
Un astfel de ritm este neîntîlnit pe 

plan mondial, chiar după așa-zisa 
„relansare" din ultimii ani a căr
bunelui. în domeniul minereurilor 
metalifere, extracția urmează să 
crească anual cu 16,5 la sută prin 
amplificarea capacităților la minele 
existente și intrarea în producție a 
unor zăcăminte cu conținuturi să
race. nevalorificate în trecut, dar cu 
un potențial mare de rezerve și cu 
condiții favorabile pentru exploata
rea lor la zi. în sectorul de petrol și 
gaze se va urmări cu toată perseve
rența realizarea programelor speciale 
privind extinderea forajului Ia mare 
adîncime, cercetarea geologică a 
platformei continentale românești a 
Mării Negre și executarea de foraje 
pe mare, creșterea recuperării țițeiu
lui din zăcăminte.

Menționînd că activitatea geolo
gică se va extinde la adîncimi nein
vestigate pină în prezent, realizîn- 
du-se un important salt calitativ și 
în cercetarea geologică și geofizică 
In mediul marin, astfel ca începînd 
din anul 1978 să se asigure partici
parea României la cercetarea ocea
nului planetar, vorbitorul a spus : 
Geologii români privesc ca o înaltă 
Îndatorire patriotică sarcina de spo
rire a patrimoniului național prin 
descoperirea de noi bogății mine
rale.

Subliniind cerința dotării unități
lor industriei extractive cu utilaje, 
instalații, echipamente și aparatură 
de nivel tehnic ridicat — sarcină 
majoră a industriei noastre construc
toare de mașini, care, în conformi
tate cu programul special aprobat 
de conducerea superioară, va asi
mila și crea întreg utilajul pentru 
sectoarele extractive, astfel ca la fi
nele cincinalului întregul necesar 
să fie de fabricație românească — 
vorbitorul a spus în încheiere : da
torită transformărilor ce vor avea 
loc în perioada 1976—1980, la sfîrși
tul acestui cincinal vom dispune de 
o industrie extractivă nouă, esențial 
deosebită de cea tradițională, iar 
aportul ei la dezvoltarea patriei 
noastre socialiste va fi tot mai 
mare.

Elaborat înaintea celorlalte secțiuni 
de plan, ca o secțiune distinctă a 
planului național unic '— a spus ■ de
putatul |qh Ursu — planul de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic pe perioada 1976—1980 a fost 
definitivat pe baza indicațiilor secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, date cu pri
lejul numeroaselor întîlniri cu oame
nii muncii din domeniul cercetării și 
proiectării, al vizitelor de lucru in 
unități de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică, învățămint și 
producție din întreaga țară.

întregul efort material și uman din 
sectoarele cercetării și dezvoltării 
tehnologice se concentrează. în pre
zent, spre introducerea pe scară largă 
a progresului tehnic în ramurile eco
nomiei naționale și vieții sociale, spre 
înnoirea producției, a produselor și 
tehnologiilor, spre creșterea producti
vității muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, a consumuri
lor de energie, materii prime și ma
teriale, spre creșterea calității și 
competitivității produselor, reducerea 
importurilor și creșterea exporturilor. 
Prin realizarea obiectivelor actualului 
cincinal, știința și tehnologia își vor 
spori contribuția la creșterea venitu
lui național, prin valorificarea supe
rioară a tuturor resurselor materiale 
și umane ale țării, prin afirmarea 
plenară, stimularea și valorificarea 
creației științifice și tehnice proprii. 
Totodată, planul este construit în 
perspectiva unificării depline a forțe
lor de creație cu forțele de producție 
ale țării, prin integrarea cercetării și 
proiectării cu învățămintul superior și 
producția în cadrul unor programe 
unice, comune, al folosirii în comun 
a bazei materiale și personalului.

în planul de introducere a progre
sului tehnic au fost nominalizate sar
cini privind asimilarea și punerea in 
fabricație a peste 700 tipuri și grupe 
de mașini și aparate, utilaje și insta
lații noi și reproiectate. în ramurile 
principale ale industriei se vor aplica 
și extinde aproape 300 grupe de teh
nologii noi, din care peste 30 la sută 
în ramura chimiei. Circa 90 la sută 
din acestea se vor realiza pe concep
ție proprie. S-a prevăzut, de aseme
nea, punerea în fabricație a peste 
300 grupe de materiale noi și îmbu
nătățite, din care peste 90 la șută se 
vor realiza pe concepție proprie.

în forma actuală, planul de cerce
tare științifică și dezvoltare tehno
logică pe cincinalul 1976—1980 cu
prinde peste 700 de obiective con
crete, din care majoritatea în dome
niul producției materiale.

Pentru dezvoltarea bazei materiale 
a științei și tehnologiei din țara 
noastră, în actualul cincinal se alocă 
fonduri de investiții în valoare de 
peste șapte miliarde Iei, în cea mai 
mare parte pentru dotări.

Vorbitorul a exprimat deplina a- 
deziune la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, dînd 
o înaltă apreciere contribuției parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la desfășurarea cu succes a Confe
rinței partidelor comuniste și mun
citorești din Europa.

în cuvîntul său, deputatul ^ZObO 
NiCOlaO a aratat • Județul Sălaj, 
potrivit Directivelor Congresului al 
XI-lea al partidului, are prevăzut 
să realizeze un volum de investiții 
de 3.4 ori mai mare decît în cinci
nalul precedent ; in anul 1980 se va 
realiza o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei. adică de circa 
cinci ori mai mare decît în anul 1975 
și de aproape 17 ori mai mare decît 
producția industrială pe care a rea
lizat-o județul în 1968.

Ca cetățean de naționalitate ma
ghiară — a subliniat vorbitorul — 
afirm cu toată convingerea că pro
gramul de dezvoltare a județului 
Sălaj, pe care îl avem de înfăptuit 
în actualul cincinal, constituie ex
presia cea mai elocventă a politicii 
naționale juste a partidului nostru, 
a adevăratei egalități în drepturi 
între toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, politică pro
movată cu atîta consecvență de par
tidul nostru, de secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Satisfacția de a avea un asemenea 
program de dezvoltare o privim cu 
răspunderea ce se cuvine și fiecare 
locuitor al județului nostru este con
vins de necesitatea participării ac
tive la transpunerea lui in viață.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, pentru înfăptui
rea acestui măreț program, oamenii 
muncii din județul Sălaj, indiferent 
de naționalitate, vor vorbi o singură 
limbă, limba Programului Partidului 
Comunist Român, limba materialis
mului dialectic și istoric, a științei 
și tehnicii celei mai avansate, a în
frățirii în muncă — așa cum dum
neavoastră ați sintetizat. în mod 
strălucit, această direcție de acțiu
ne cu prilejul recentelor vizite de 
lucru pe care le-ați făcut în județele 
vecine Cluj și Bihor.

în numele locuitorilor județului 
Brașov, a spus deputatul Virgil 
TlOfin doresc exPrim adeziunea
față de prevederile înscrise în plan, 
la a cărui fundamentare științifică o 
contribuție hotăritoare a avut-o se
cretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în urma dezbaterilor care au avut 
loc în toate întreprinderile și locali
tățile județului, pe baza folosirii mai 
bune a capacităților de producție, a 
valorificării superioare a resurselor 
materiale și umane, planul producției 
globale indus! riale a fost majorat cu 
aproape 6 miliarde lei față de 
proiectul din iulie 1975. Totodată, 
s-au găsit soluții la o serie de pro
bleme sociale ridicate de oamenii 
muncii, prin suplimentarea planului 
la construcții de locuințe și alte o- 
biective social-culturale.

în acest cincinal, județul Brașov se 
va afirma în continuare ca un puter
nic centru industrial al țării, cu o 
bază tehnico-materială modernă, cu 
o structură a producției înnoită și 
diversificată. Se vor dezvolta puter
nic industria construcțiilor de mașini 
și chimia, a căror pondere va ajunge 
la sfîrșitul actualului cincinal la 80 
la sută din producția industrială a 
județului.

Premisa principală a înfăptuirii cu 
succes a acestor importante obiecti
ve ce revin județului nostru din ac 
tualul cincinal o constituie rezulta* 
le bune obținute în cincinalul an 
rior, precum și pe primul semes 
al anului 1976. w

v*.
obi'

Subliniez și cu acest prilej — a 
spus vorbitorul — că succesele pe 
care le-am obținut se datoresc carac
terului realist, științific al politicii 
partidului nostru, activității neobosi
te desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid, muncii eroice a tu
turor oamenilor muncii din județ — 
români, maghiari, germani — sprijinu
lui direct primit din partea Comite
tului Central al partidului, a guver
nului, personal din partea secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele probleme de soluționarea 
cărora depinde în mare măsură rea
lizarea ritmică, calitativă și cu efi
cientă economică sporită a planului 
de stat, printre care dificultățile ți 
neajunsurile existente în aprovizio
narea tehnico-materială, ca și în rea
lizarea la termen și de calitate cores
punzătoare a planului de cooperare.

în ceea ce ne privește, vom con
tinua cu toată hotărirea acțiunile 
începute privind încadrarea în con
sumuri și reducerea mai accentuată 
a acestora, combaterea risipei de 
materii prime și de materiale, per
fecționarea sistemului de urmărire a 
livrărilor de produse atît în calitate 
de furnizor, cit și de beneficiar.

în încheiere, vorbitorul a spus 1 
Conferința europeană a partidelor 
comuniste și muncitorești, care și-a 
încheiat de curind — cu deosebit suc
ces — lucrările demonstrează schim
bările calitative și creșterea mișcării 
comuniste și muncitorești, confirmă 
în mod strălucit justețea politicii 
externe stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului, evidențiază cu 
deosebită putere rolul remarcabil pe 
care îl are activitatea neobosită des
fășurată de secretarul general al 
partidului nostru, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în elaborarea și înfăptuirea politicii 
internaționala a partidului și statu
lui nostru.

S-a trecut apoi la examinarea pe 
articole a proiectului de lege.

în unanimitate. Marea Adunare 
Națională a votat Legea pentru a- 
doptarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe pe
rioada 1976—1980.

în continuare, tovarășul losif
președintele ComitetuluiUglar,

pentru problemele consiliilor popu
lare. a prezentat proiectul de Lege 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 57 din 26 decembrie 1968 
de organizare și funcționare a con
siliilor populare.

Președintele Comisiei pentru con
siliile populare și administrația de 
stat, tovarășul Dumitru Coliu,
a expus apoi raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N.

Relevind că in urma examinf J' 
și dezbaterii proiectului de lege 
misiile permanente ale M.A.fi., . u 
constatat că prevederile cuprinse în 
acest important act dau viață sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la perfectionarea, 
în continuare, a cadrului organiza
toric de participare tot mai largă a 
maselor de cetățeni la elaborarea și 
Înfăptuirea politicii partidului și sta
tului de dezvoltare economică și so
cială a tuturor județelor, orașelor 
și comunelor patriei noastre, rapor
tul subliniază : Modificările și com
pletările înscrise în proiectul de 
lege reflectă indicațiile cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la Congresul consiliilor 
populare județene și al președinților 
consiliilor populare, cu privire la 
dezvoltarea și adîncirea democrației 
socialiste, întărirea rolului organelor 
locale ale puterii și administrației 
de stat și creșterea răspunderii a- 
cestora în înfăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Comisiile au evidențiat, totodată, 
importanța deosebită a prevederilor 
noi, referitoare la instituționalizarea 
și organizarea adunărilor cetățenești, 
la creșterea răspunderii consiliilor 
populare față de cetățeni și la ale
gerea delegatului sătesc al consiliu
lui popular, prevederi menite să asi
gure participarea largă și responsa
bilă a cetățenilor la dezbaterea prin
cipalelor probleme ale dezvoltării 
social-economice a localităților.

Considerînd că proiectul de Lege 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 57/1968 asigură cadrul ju
ridic necesar pentru continua per
fecționare a activității consiljjlor 
populare și a comitetelor și birouri
lor executive, a stilului și metodelor 
lor de muncă, creșterea răspunderii și 
rolului deputaților consiliilor popu
lare, comisiile permanente — luind 
în considerare și votul unanim al 
Camerei legislative a consiliilor 
populare asupra reglementării pro
puse — au avizat favorabil, în una
nimitate, proiectul de lege și, ca ur
mare, au propus adoptarea sa în for
ma in care este supus spre dezbatere 
Marii Adunări Naționale.

A urmat discuția generală.
Luînd cuvîntul, deputatul 

Cervencovici a spus: M°diflca
rea și completarea Legii consiliilor 
populare are o deosebită importan
ță. fiind pusă de acord cu Progra-

(Continuare în pag. a Vll-a)
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Un grup de personalități vest-germane participante la simpozionul
româno - vest-german pe teme de cooperare

(Urmare din pag. I)
în timpul convorbirii care a avut 

loc cu acest prilej au fost relevate 
rezultatele colaborării economice bi
laterale. realizările bune obținute 
de societățile mixte româno-vest- 
germane, care pot constitui un 
exemplu de cooperare între țări cu 
sisteme economice și sociale diferite, 
precum și conlucrarea pozitivă din
tre diferite întreprinderi, 
și firme din Republica 
Germania.

Schimbul de vederi

românești 
Federală

a evidențiat

necesitatea dezvoltării, în continua
re, a acțiunilor de cooperare eco
nomică bilaterală și pe terțe piețe, 
în interesul reciproc, prin stabilirea 
de noi căi și forme de conlucrare, 
valorificînd în acest sens posibilită
țile pe care le oferă potențialul eco
nomiilor ambelor țări.

S-a apreciat că dezvoltarea schim
burilor economice dintre România 
și R.F. Germania servește interese
lor celor două țări și popoare, cau
zei colaborării în Europa și în lume, 
promovării unor relații interstatale 
întemeiate pe egalitate și echitate.

făuririi unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

în încheierea convorbirii s-a ex
primat satisfacția pentru organiza
rea la București a Simpozionului pe 
teme de cooperare dintre România 
și R.F. Germania și s-a apreciat că 
el va contribui la concretizarea unor 
noi acțiuni de cooperare și schim
buri comerciale bilaterale, la strin- 
gerea legăturilor de prietenie din
tre cele două țări.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Delegația parlamentară braziliană
(Urmare din pag. I)
dențiată cu satisfacție 
eendentă a relațiilor 
liene, subliniin.du-se 
vizitei făcute de șeful 
in Brazilia în 1975 și a documente
lor semnate cu acel prilej în crearea 

--irului favorabil dezvoltării rapor- 
ilor de colaborare 
tfe cele două țări, 
'ința reciprocă de 
tru extinderea și

coroborării reciproc avantajoase din
tre România si Brazilia, evidențiin- 
du-se rolul pe care îl au parlamen-

evoluția as- 
româno-brazi- 
însemnătatea 

statului român

și cooperare 
S-a exprimat 
a se acționa 
aprofundarea

tele celor două țări în dezvoltarea 
legăturilor bilaterale.

Abordîndu-se unele aspecte ale ac
tualității internaționale, s-a relevat 
importanta participării tuturor națiu
nilor la soluționarea marilor proble
me care confruntă omenirea. în acest 
context a fost evidențiată conlucra
rea fructuoasă pe plan internațional 
dintre România și Brazilia în re
zolvarea problemelor legate de li
chidarea subdezvoltării, stabilirea 
unei noi ordini economice mondiale, 
crearea unui climat de pace și des
tindere. de cooperare și înțelegere 
între toate statele.

Schimbul de vederi a relevat, tot-

odată, faptul că în soluționarea pro
blemelor complexe ale lumii con
temporane un rol tot mai impor
tant revine parlamentelor și parla
mentarilor, care sînt chemați să ac
ționeze cu tot mai multă vigoare 
pentru întărirea cooperării pe plan 
international, pentru pace, pentru 
progresul economic și social al tu
turor națiunilor.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis poporului bra
zilian prieten cele mai bune urări 
de bunăstare și prosperitate.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

V

Recepție cu prilejul Zilei naționale
a Statelor Unite ale Americii

prilejul sărbătoririi a 200 de ani 
proclamarea independenței Sta- 
Unite

Cu 
de la 
telor 
rul S.U.A. 
Barnes jr„ 
recepție.

Au luat
Ștefan Voitec, Emil Bobu, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mihail Florescu, loan Avram, 
Florea Dumitrescu, Traian Dudaș,

ale Americii, ambasado- 
la București, Harry G. 
a oferit, vineri seara, o

parte Manea Mănescu,

miniștri, Vasile Pungan și Mircea 
Malița, consilieri ai președintelui re
publicii, general-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, reprezentanți ai unor minis
tere, instituții centrale și organizații 
obștești, alte persoane oficiale, oa
meni de știință, artă și cultură, ge
nerali, ziariști.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România
va face o vizită oficială in R. F. Germania

La invitația ministrului federal de 
externe al R.F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste

România, George Macovescu, va face 
o vizită oficială In R.F. Germania în 
zilele de 7—9 iulie 1976.

Vernisajul Expoziției anuale de pictură
și sculptură -1976

Sala Dalles din Capitală găzduiește 
incepind de vineri Expoziția anuală 
de pictură și sculptură — 1976. orga
nizată de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste în colaborare cu Uniu
nea artiștilor plastici din Republica 
Socialistă România. Eveniment de 
seamă în viața artistică a țării, expo
ziția prilejuiește o cuprinzătoare tre
cere în revistă a creațiilor realizate

în cele două importante domenii ale 
artei noastre plastice. Sînt expuse nu
meroase lucrări aparținlnd unor ar
tiști din întreaga țară.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Uniunii artiștilor plas
tici. critici de artă, alți oameni de 
cultură, un numeros public.

(Agerpres)

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNÂRI NAȚIONALE Cronica zilei

Din cuvîntul participanților la dezbateri
(Urmare din pag. a Vl-a)
mul adoptat de Congresul al XI-lea 
al partidului, cu sarcinile reieșite 
din ampla expunere prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și comu
nale.

Prin îmbunătățirile aduse acestei 
legi se concretizează și mai 
sarcinile trasate de 
ral al partidului de 
ciparea organizată 
populare, a tuturor 
cii, fără deosebire 
la conducerea conștientă a 
domeniilor vieții economico-sociale, 
a întregii societăți.

Apreciem în mod deosebit preve
derile cuprinse în noua lege care 
sporesc atribuțiile și competențele 
consiliilor populare în direcționarea 
și soluționarea problemelor de bază 
ale dezvoltării economico-sociale a 
localităților. Prin noile prevederi se 
asigură îmbinarea intereselor locale 
ale unităților administrativ-teritori- 
ale cu interesele generale ale între
gii țări, se întăresc și se dezvoltă 
legăturile cu organele locale ale 
Frontului Unității Socialiste, asigu- 
rîndu-se cadrul politico-organizatoric 
necesar realizării sarcinilor de dez
voltare economico-socială a fiecărei 
localități, precum și sistematizării 
și bunei gospodăriri a municipiilor, 
orașelor și comunelor.

Studiind cu multă atenție proiec
tul de lege — a spus deputatul 
Kasziba loan ~ aflrm cu toatâ 
convingerea că, într-adevăr. în a- 
cesta se oglindesc profundele schim
bări produse în societate, că prin 
votarea ei vom avea un instrument 
legal eficient pentru traducerea în 
viață pe plan local a mărețelor sar
cini ale actualului cincinal.

în continuare, referindu-se la pre
vederile privind dezvoltarea conti
nuă a legăturilor consiliilor populare 
cu masele de cetățeni, vorbitorul a 
relevat însemnătatea instituționaliză- 
iii adunării cetățenilor ca for de 

h^tere a principalelor probleme ale
1 (tării economico-sociale a locali- 

\ ’ , ,cu atribuții precis stabilite,
5 '•’gește formele democratice de 
'țytre a oamenilor muncii la solu- 
:a treburilor de stat și obștești, 

fiind o expresie a participării lor di
recte la activitatea de conducere. Cu 
multă satisfacție salut și instituirea 
delegaților sătești ai consiliilor 
populare. Această funcție răspunde 
unei reale necesități de a stabili o 
legătură organizată a organelor exe
cutive ale consiliilor populare cu 
populația satelor aparținătoare.

Deputatul Dumitru Bălan • 
arătat că proiectul de Lege privind 
modificarea și completarea Legii de 
organizare și funcționare a consiliilor 
populare corespunde pe deplin cerin
țelor actuale de dezvoltare a orin- 
duirii noastre de stat, definește și re
glementează natura, rolul și locul 
consiliilor populare în sistemul de
mocrației noastre socialiste, atribu
țiile acestora in dezvoltarea econo
miei locale, creșterea drepturilor și 
îndatoririlor deputaților, participarea 
maselor la activitatea de stat și ob- 
ftească pe plan local.

Larga autonomie de care dispun se 
reflectă cu deosebită putere în atri
buțiile lor principale, care de
monstrează deplinătatea puterii de 
stat în unitățile administrativ-terito- 
riale în care au fost alese. Este foarte 
important de subliniat faptul că, in 
urma propunerilor și sugestiilor fă
cute, au fost incluse în proiect norme 
care privesc reglementări de princi
piu, ca de exemplu : precizarea răs
punderii consiliilor populare pentru 
întreaga activitate de producție agri
colă, dreptul de control al consiliilor 
populare asupra unităților agricole de 
stat, cooperatiste și a celorlalți deți
nători de terenuri agricole. Totodată, 
socotesc ca esențială prevederea răs
punderii directe a consiliilor populare 
pentru realizarea planului economiei 
locale și a bugetului, precum și a

bine 
gene- 
parti- 
largi 

mun-

secretarul 
a asigura 

a maselor 
oamenilor 
de naționalitate, 

tuturor

sarcinilor cu privire la adoptarea și 
urmărirea îndeplinirii planului de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial.

Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, însemnătatea răspunderii ce re
vine consiliilor populare cu privire la 
organizarea și coordonarea întregii 
activități de popularizare, cunoaștere 
și înțelegere a hotărîrilor de partid și 
a legilor statului de către cetățeni, in 
scopul acționării în concordanță cu 
prevederile acestora.

La rîndul său, deputata HcdvigU 
Margareta Hauser 3 spus: 
Consacrind necesitatea întăririi legă
turilor cu organele locale ale Fron
tului Unității Socialiste. subliniind 
rolul delegatului sătesc al consiliului 
popular comunal, întărind rolul co
misiilor permanente și oferind ca
drul legal pentru participarea efec
tivă a populației Ia rezolvarea pe 
plan local a treburilor de stat și 
obștești prin adunările cetățenilor, 
Legea consiliilor populare, în noua 
sa formă, confirmă o dată în plus 
importanța ce o acordă conducerea 
de partid și de stat adîncirii demo
crației socialiste.

Prezența simțitoare a reprezentan
ților naționalităților în viața politică 
și socială — a arătat vorbitoarea — 
este o dovadă grăitoare a aplicării 
în practică a politicii naționale a 
partidului nostru, a rezolvării în spi
ritul concepției revoluționare mar- 
xisț-leniniste a problemei naționale, 
creînd pentru toți fiii patriei nu 
numai condiții egale de viață, dar 
și aceleași posibilități de dezvoltare 
și afirmare multilaterală pe toate 
planurile, aceleași drepturi și înda
toriri.

Acestea sînt doar cîteva conside
rente care mă îndeamnă să aprob 
Legea de organizare și funcționare a 
consiliilor populare în forma sa 
modificată și completată, cum ne-a 
fost prezentată, să-mi exprim hotă- 
rîrea de a o vota, convinsă fiind că 
ea va contribui la întărirea unității 
moral-politice a poporului nostru.

Grija partidului nostru, personal a 
secretarului general al partidului — 
a subliniat in cuvîntul său deputatul 
Gheorghe Roșu - pentru per_ 
fecționarea relațiilor de producție și 
sociale, de dezvoltare a democrației 
socialiste, de ridicare a rolului și 
răspunderii consiliilor populare în 
coriducerea întregii activități econo
mice și sociale pe plan local. Ue 
sporire a competentelor organelor 
locale de stat o regăsim, și de a- 
ceastă dată, judicios concretizată în 
modificările ce se aduc, prin pre
zentul proiect, Legii de organizare și 
funcționare a consiliilor 
De la bun început doresc 
prim deplinul acord față 
nătâțirile aduse legii și de 
riril competențelor și responsabilități
lor consiliilor populare, concomitent 
cu lărgirea democratismului socialist, 
cit și față de prevederile ce vizează 
întărirea funcției de control, in toa
te domeniile de activitate, în scopul 
instaurării unui și mai pronunțat 
spirit de disciplină in muncă. de 
respectare a legilor țării, de creștere 
a solicitudinii și operativității în re
zolvarea cerințelor și propunerilor 
cetățenilor.

Deosebită importanță vor avea în 
noul context al legii — a spus vor
bitorul — adunările cetățenilor, care 
democratizează și mai mult întreaga 
viață a localităților, proiectul stabi
lind sarcini directe ce revin acestora 
In dezbaterea tuturor problemelor 
legate de dezvoltarea economică și 
socială a localităților, precum și 
dreptul de a hotărî asupra realizării 
unor lucrări de interes public, schi
țelor de sistematizare, asigurarea 
pazei bunurilor, gospodărirea fondu
lui silvic și a pășunilor comunale, 
precum și în alte probleme. De ase
menea, in cadrul nou al legii se pre
cizează atribuția adunării cetățeni
lor de a asculta și dezbate rapoarte 
asupra activității desfășurate de con
siliul popular și comitetul sau biroul 
său executiv, precum și dări de

populare, 
să-mi ex- 
de îmbu- 

ideea spo-

seamă, din partea deputaților și a 
delegaților sătești, asupra activității 
desfășurate de aceștia. Se întărește, 
în acest mod, rolul reprezentativ, 
democratic al organelor puterii locale 
de stat, fiind exprimată cu și mai 
multă pregnanță voința și participa
rea maselor la actul de conducere, la 
transpunerea în viață a politicii crea
toare a partidului și statului nostru.

în încheierea dezbaterii generale, 
s-a discutat, pe articole, proiectul 
de lege.

Marea Adunare Națională a adop
tat, în unanimitate, Legea pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
57 din 26 decembrie 1968 de organi
zare și funcționare a consiliilor popu
lare.

în continuarea lucrărilor, tovarășul 
Silviu Curticeanu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat, 
a prezentat expunerea la proiectele 
de legi pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat.

Din împuternicirea Consiliului de 
Stat, vă supun spre aprobare decre
tele conținînd norme cu putere 
de lege adoptate după sesiunea a 
II-a a Marii Adunări Naționale, în 
diferite domenii ale activității sociale 
și de stat.

Dintre acestea menționăm. în pri
mul rînd. Decretul nr. 167/1975, emis 
pe baza măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, prin care s-a majorat durata 
concediului de odihnă și cuantumul 
alocației de hrană ale militarilor în 
termen și elevilor din liceele și șco
lile militare.

Importante reglementări au fost 
adoptate în domeniul organizării de 
stat, al invățămîntului și cercetării 
științifice, precum și al îmbunătăți
rii activității organizațiilor coopera
tiste.

Astfel. în vederea creării cadrului 
corespunzător pentru coordonarea u- 
nitară. pe ansamblul economiei, a 
producției bunurilor de larg consum, 
în concordanță cu politica partidului 
si statului in domeniul aprovizionării 
oamenilor muncii, cu cerințele curen
te și de perspectivă ale cetățenilor, 
prin Decretul nr. 169/1976 a fost or
ganizat. la nivel central. Consiliul de 
coordonare a producției bunurilor de 
larg consum, iar pe plan local, co
misii de coordonare.

Prin Decretul nr. 154/1976 s-a a- 
doptat o denumire unică — Consi
liul oamenilor muncii — pentru or
ganele de conducere colectivă din u- 
nitățile socialiste de stat.

Pentru asigurarea unei juste core
lări între dezvoltarea economico- 
socialâ a orașelor mari și folosirea 
rațională a resurselor de muncă lo
cale, precum și pentru 
fondului 
port cu 
Decretul 
tegoriile 
care poate avea loc schimbarea domi
ciliului din alte localități în orașe de
clarate. potrivit legii, orașe mari.

Prin Decretul nr. 14/1976 a fost 
reglementată in mod unitar activi
tatea de integrare a invățămintului 
superior cu producția și cercetarea 
științifică, in scopul asigurării parti
cipării directe a cadrelor didactice 
și a studenților în conducerea, ad
ministrarea și executarea lucrărilor 
necesare realizării sarcinilor de pro
ducție.

în scopul creșterii participării or
ganizațiilor cooperatiste la dezvoltarea 
economiei naționale, la satisfacerea 
în mai bune condiții a cerințelor de 
bunuri și servicii ale populației, 
precum și pentru asigura »i unei 
coordonări și conlucrări stnnse in
tre toate organizațiile cooperatiste, 
prin Decretul nr. 160/1976 au fost 
organizate Consiliul central și con
siliile județene, municipale, orășe
nești și comunale de coordonare a 
activității cooperației de consum, 
cooperației meșteșugărești și a coo
perației de producție agricolă.

Reglementări importante au fost 
adoptate in domeniul relațiilor de

asigurarea 
locativ necesar în ra- 

creșterea populației, prin 
nr. 68/1976 s-au stabilit ca
de persoane și condițiile în

nr.muncă. Astfel, prin Decretul 
169/1975 a fost generalizată și îmbu
nătățită forma de retribuire in acord 
globai a personalului din unitățile 
agricole de stat, prin Decretul nr. 
29/1976 s-au acordat unele drepturi 
crescătorilor de animale, prin De
cretul nr. 92/1976 s-a reglementat 
in mod unitar regimul de întocmire, 
completare, păstrare și evidență a 
carnetului de muncă, precum și de 
reconstituire a vechimii in muncă, 
iar prin Decretul nr. 93/1976 au fost 
stabilite normele pentru calcularea 
recompenselor bănești cuvenite au
torilor de invenții aplicate in eco
nomia națională.

Și în alte domenii ale vieții so
ciale au fost adoptate noi reglemen
tări. Prin Decretul nr. 155/1975 au 
fost stabilite măsurile necesare in 
scopul asigurării unei stricte disci
pline în activitatea de avertizare a 
fenomenelor meteorologice pericu
loase și de apărare împotriva efec
telor pe care acestea le-ar putea 
produce, iar prin Decretul nr. 171976 
s-au precizat condițiile de acordare 
a împrumuturilor către populație, 
pentru construirea de locuințe pro
prietate personală.

Toate decretele prezentate au fost 
examinate și avizate favorabil de 
comisiile permanente de specialitate 
ale Marii Adunări Naționale, precum 
și de către Consiliul Legislativ.

Ținînd seama de considerentele 
care au determinat adoptarea decre
telor înfățișate, precum și de efi
ciența reglementărilor pe care le 
conțin, vă rugăm ca, în conformi
tate cu prevederile Constituției, să 
adoptați proiectele de legi prin care 
se aprobă normele cu putere de lege 
cuprinse în aceste decrete.

Tovarășa ^0^0 Gr0Z(|f vice
președinte al Comisiei constituționale 
și juridice, a expus raportul comi
siilor permanente ale M.A.N.

Proiectele de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste Rojnânia. supuse as
tăzi spre dezbatere și aprobare Ma
rii Adunări Naționale — a spus vor
bitoarea — au ca obiect reglementări 
de mare însemnătate în opera de 
perfecționare a activității economice, 
social-culturale și de stat. înainte 
de a fi adoptate, aceste reglementări 
au fost examinate, discutate și avi
zate favorabil de către comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, potrivit competenței lor, iar 
observațiile și propunerile comisiilor 
au fost avute în vedere la emiterea 
decretelor.

Analizînd din nou normele cuprin
se în aceste decrete și constatînd că 
aplicarea lor le-a învederat ca fiind 
pe deplin eficiente, că ele corespund 
întru totul cerințelor de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, Comisia constituțională și juri
dică le-a avizat favorabil. în unani
mitate.

Forumul legislativ suprem al țării 
a adoptat, după discuția pe articole, 
legile pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consiliul de 
Stat.

S-a trecut, după aceea, la ultimele 
puncte înscrise pe ordinea de zi a 
sesiunii.

Ca urmare a numirii tovarășului 
Ion Coman în funcția de ministru al 
apărării naționale, Marea Adunare 
Națională l-a eliberat din calitatea de 
membru al Consiliului de Stat.

La propunerea Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Marea Adunare Na
țională a ales pe tovarășii Ion Dincă 
și Ion Hortopan ca membri ai Con
siliului de Stat. Tovarășii aleși ca 
membri ai Consiliului de Stat au 
depus jurămîntul de credință și de
votament față de Republica Socialistă 
România.

Ordinea de zi fiind încheiată, pre
ședintele M.A.N., tovarășul Nicolae 
Giosan, a declarat închisă sesiunea a 
treia a celei de-a șaptea legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

Capitală Abdel 
director al Cen- 
al Națiunilor U-

salutat la aeto-

Vineri a sosit în 
Salam Dajani, noul 
trului de informare 
nite la București.

Oaspetele a fost
portul Otopeni de funcționari supe
riori din M.A.E., de alte persoane o- 
ficiale.

A fost prezent B.R. Devarajan, re
prezentantul P.N.U D. in România.

♦

Vineri a părăsit Capitala directorul 
general adjunct al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Bert Lindstrom.

în cursul șederii sale în țara noas
tră. Bert Lindstrom a fost primit de 
ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu. și a purtat convorbiri de 
lucru la M.A.E., și la instituții ro
mânești beneficiare de asistență teh
nică P.N.U.D. Au fost vizitate unele 
obiective realizate Cu asistența 
P.N.U.D.

La plecare, oaspetele a fost condus 
de funcționari superiori din M.A.E., 
precum și de B.R. Devarajan, re
prezentantul P.N.U.D. la București.

★

Grupul de personalități vest-ger- 
mane, care a participat la lucrările 
simpozionului româno—vest-german 
pe teme de cooperare, a părăsit, vi
neri, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat, și Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de comerț și industrie, de alte 
persoane oficiale.

A fost de față Erwin Wickert, am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești.

în cursul zilei, reprezentanții fir
melor vest-germane care au luat 
parte la simpozion au avut convor
biri la unele ministere economice, 
centrale industriale și întreprinderi 
românești de comerț exterior. Cu 
această ocazie, au fost discutate po
sibilitățile realizării în comun a unor 
acțiuni de cooperare în domenii de 
interes reciproc. (Agerpres)

cinema
• Aventurile celor trei muzicanți :
SCALA — 9,30: 11,30: 14: 16,30:
18,30; 20.30. GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 20,30.
e Contele de Monte Cristo : LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20.30, FESTIVAL — 9,15; 11.30; 
13.45: 16,15: 18,45: 21,15, la grădină 
— 20,15, FAVORIT — 9.15; 11,30;
13,45; 16; 18.15; 20.30, STADIONUL 
DTNAMO — 20,30.
• Instanța amină pronunțarea :

GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15. TOMIS — 8,45; 11; 
13,15: 15.30: 17,45; 20, la grădină — 
20.30.
• Papillon : PATRIA — 9: 12: 15;
18; 21, BUCUREȘTI — 8.30: 11.30; 
14.15: 17.30; 20.30. PATINOARUL
,.23 AUGUST" — 20,15.
• Corupție pe autostradă : VIC
TORIA — 9,15: 11.30; 13.45: 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11; 13; 15,30: 17.30; 19,30, 
GRADINA TITAN — 20,30.
• Zidul : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

• S-a întîmplat în anii ’20 : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20.30.
• Răscumpărarea : EXCELSIOR — 
9: 11.15; 13.30; 16: 18.15: 29.30. MO
DERN — 9: 11: 13.15; 15.45: 18: 20. 
AURORA — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 
18: 20.
• Cu miinile curate : LUMINA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Lumea animalelor — 9,30. Albă 
ca zăpada și cei șapte pitici —
11.30, Hollywood — 14.15. Noaptea 
— 16.15, Genevieve — 18.30; 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Conversația : EFORIE — 8.45;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA 
CAPITOL — 20.15.

• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9 30; 11,45.
• Patima: DOINA — 13.15; 15,30: 
17.45: 20.
o Prima pagină : BUZESTI — 9: 
11,13; 13.30: 16: 18 15: 20.15.
e O zi de neuitat : BUCEGI — 16:
18 15. la grădină — 20,30, DRUMUL 
SĂRIT — 15.30: 18; 20.15.
e Culise : UNIREA - 16; 13,15:
20,30, la grădină — 20,30.
O Prietenii mei, elefanții : ARTA 
— 13: 16,15; 19.30, LIRA — 12.30; 16:
19.15.
• Mușchetarul român : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu a 
cursul zilei de vineri, 2 
gația Asociației femeilor 
din Grecia, care se află 
prietenie în țara noastră.

Din delegație fac parte dr. Amalia 
Fleming, președinta asociației, cunos
cută militantă a vieții sociale elene, 
prof. Aspa Papathanasipoulou, secre
tar general al asociației, și prof. Iro 
Lambru, responsabilă cu relațiile in
ternaționale a asociației.

în timpul convorbirii, oaspetele au 
exprimat tovarășei Elena Ceaușescu 
vil mulțumiri pentru invitația de a 
vizita România, pentru ocazia ce li 
s-a oferit de a cunoaște marile rea
lizări ale țării noastre în toate do
meniile de activitate — economic, 
științific, cultural — frumusețile mo
numentelor de cultură și istorice ale 
României.

Conducătoarea delegației a împăr
tășit, totodată, impresia deosebită pe 
care i-au lăsat-o grija și preocuparea 
statului român pentru om, pentru o- 
crotirea mamei și copilului, pentru 
crearea celor mai bune condiții de

primit, in 
iulie, dele- 
de știință 

în vizită de

afirmare a femeilor, drepturile largi 
de care se bucură acestea în 
România.

Tovarășa Elena Ceaușescu și-a ma
nifestat satisfacția pentru vizita de
legației elene pentru contactele pe 
care le-a avut cu acest prilej, subli
niind bunele relații care s-au stabi
lit și se dezvoltă între oamenii de 
știință din cele două țări, între po
poarele noastre. în spiritul raportu
rilor de prietenie tradițională și co
laborare multilaterală dintre Româ
nia și Grecia. A fost exprimată do
rința comună de a dezvolta în con
tinuare legăturile dintre societății» 
balcanice din România și Grecia, 
dintre poporul român și poporul 
grec, în interesul lor reciproc, al 
cauzei păcii și colaborării 
.ționale.

în încheierea Întrevederii. 
Elena Ceaușescu a adresat
salut și a urat Asociației femeilor d« 
știință din Grecia succes în activita
tea consacrată propășirii științei și 
culturii elene, progresului poporului 
grec.

Convorbirea a decurs într-o atmo- 
iferă de caldă prietenie.

înterna-

tovarășa 
un cald

Vizita ministrului afacerilor externe

Ministrul 
Republicii . _. 
phides, împreună 
vineri, un dejun 
trului afacerilor 
blicii Socialiste _______
Macovescu. și a soției sale.

Au participat Ion Cosma, 
trul turismului, Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învățămintului, 
Mircea Malița, consilier a>l președin
telui republicii, Vasile Gllga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice Internaționale, 
Ion M. Anghel, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al României la Nicosia, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Nicos 
Kranidiotis, ambasadorul Ciprului 
în tara noastră, celelalte persoane 
oficiale Cipriote.

afacerilor 
Cipru,

externe al
Ioannis Christo- 

cu soția au oferit, 
în onoarea minis- 
externe al

România,
Repu-

Georg»

minis-

în timpul dejunului, cei doi mi' 
niștri de externe au rostit toasturi.

★
Ministerul Afacerilor Extern» 
încheiat, vineri după-amiazâ,

ba 
»-au 
convorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Macoves- 
cu, și ministrul afacerilor externe al 
Republicii Cipru, Ioannis Christophi- 
des. f

Abordînd aspecte ale vieții interna
ționale. cei doi miniștri au avut un 
schimb de opinii privind securitatea 
și cooperarea in Europa, problema 
dezarmării, precum și necesitatea in
tensificării eforturilor în direcția in
stituirii unei noi ordini economice și 
politice internaționale. Ei au subli
niat. totodată, importanta măsurilor 
vizînd creșterea rolului și eficienței 
Organizației Națiunilor Unite.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și înțelegere 
reciprocă. (Agerpres)

Conferință de presă Ia Ambasada Republicii Peru
Vineri, la Ambasada Republicii 

Peru la București a avut loc o con
ferință de presă cu prilejul împlini
rii a 150 de ani de la convocarea 
Congresului din Panama, prima ma
nifestare concretă de voință politică 
a popoarelor latino-araericane pen
tru înfăptuirea unității, solidarității 
și cooperării la scară continentală.

Vorbind despre semnificația aces
tui eveniment, ambasadorul Repu
blicii Peru la București, Roger 
Loayza Saavedra, a arătat bă această 
importantă reuniune a întruchipat 
vocația și aspirațiile de libertate, 
independență și unitate a tinerelor 
state din America Latină, care își 
dobindișeră de curînd independenta.

că ideile generoase care au stat la 
baza convocării congresului își păs
trează și astăzi întreaga lor semni
ficație în materializarea idealurilor 
și acțiunilor de prosperitate și pro
gres ale țărilor din această regiune.

Relevînd rolul și contribuția na
țiunii peruane în desfășurarea con
gresului, al cărui act de convocare a 
fost semnat la Lima de- către Simon 
BOlivar „El Libertadoi*1,- vorbitorul a 
evidențiat constantele politicii ex
terne a țării sale, îndreptată spre 
asigurarea păcii, spre dialog, înțele
gere și cooperare cu toate popoarele 
lumii. In special cu țările din Ame
rica Latină.

(Agerpres)

tv
13.25
13.30

Telex.
Arii și scene din operetele lui 
Offenbach.
Trei destine gemene. Reportaj TV. 
Caleidoscop cultural-artistic.

- • ■ ■ ■ bucurie. Muzică
PROGRAMUL 1

10,00 Micul ecran... pentru cel mici 1
10,30 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori" — William Wyler. Film ar
tistic : „Katherine". In distribuție : 
Olivia de Havilland, Montgomery 
Clift, Ralph Richardson. Miriam 
Hopkins.

12,23 O Viață pentru o idee. Virginia An- 
dreescu-Haret (1894—1962) — prima 
femeie-arhitect din România.

12,33 Telerama.

13,43
(4,10 T__ _ .
14.30 Cînt și joc de 

populară.
13,00 Tenis de clmp : finalele turneului 

Internațional de......................
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
30,00 Teleenclclopedia.
20.30 Film serial : Lucas Tanner. „Des

pre dragoste".
21,40 24 de ore » Săptămlna sportivă.
22,00 D-ale umorului — caleidoscop sa

tiric din schițele Iul Valentin Sil
vestru.

la Wimbledon.

• SPORT • SPORT O SPORT • SPORT

între 17 iulie și 2 august
JOCURILE OLIMPICE DE LA MONTREAL 

— ZILNIC PE „MICUL ECRAN"
Cu cîtva timp în urmă, la rubrica 

noastră de sport anunțam pe cititori 
că, in perioada Jocurilor Olimpice de 
la Montreal, vor putea urmări pe 
micul ecran — în transmisii directe 
sau înregistrate — aspecte din desfă
șurarea întrecerilor. De marele eve
niment sportiv — la care vor fi 
prezenți și reprezentanți ai sportului 
românesc, unii cu șanse la ocuparea 
locurilor fruntașe — ne mai despart 
doar două săptămini.

Ieri, televiziunea ne-a comunicat 
programul transmisiilor olimpice. E- 
misiunile vor fi zilnice, de la 17 iulie 
la 2 august inclusiv. Festivitatea de 
deschidere a J.O. va fi transmisă di
rect, simbătă 17 iulie, cu începere de 
la ora 21. în transmisii directe vom 
urmări apoi gimnastică (exerciții liber 
alese — femei) Ia 21 iulie (ora 22) ; 
atletism la 24 iulie (ora 21,15), 25 iulie 
(ora 23), 26 iulie (ora 22,45), 28 iulie

(ora 23,30), 29 iulie (ora 21), 30 iulie 
(ora 22,15) și 31 iulie (ora 23,30) ; 
călărie la 27 iulie (ora 22,30) și 2 au
gust (ora 16,30); handbal la 28 spre 
29 iulie (ora 1,10) — repriza a doua 
a finalei masculine; caiac-canoe (fi
nalele) la 31 iulie (ora 22) și 31 iulie 
spre 1 august (ora 2); box (gala 
finală) la 31 iulie spre 1 august (ora 
2,10) și — în fine — ceremonia de 
închidere la 2 august (ora 20).

Pe toată durata jocurilor, televi
ziunea prezintă zilnic minimum două 
emisiuni — după-amiaza (de la ora 
16,30) un rezumat al întrecerilor din 
ziua precedentă, iar seara selecțiuni 
înregistrate din probele zilei respec
tive. Cele mai lungi programe T.V. 
— Olimpiada vor fi la 28 iulie — cinci 
emisiuni (la orele 16.30, 22,30, 23,30, 
1,10, 1,45) și la 31 iulie — șase emi
siuni (la orele 16,30, 21,45, 22, 23,30, 
2 și 2,10).

IN CÎTEVA RÎNDURI

vremea
Ieri In țâră: Vremea a 

ral frumoasă, cu cerul 
norări mai accentuate 
după-amiaza, in sudul 
vestul și nordul Olteniei 
vestul Munteniei, unde s-âu semnalat 
ploi sub formă de averse și descărcări 
electrice. VIntul a prezentat intensi
ficări in sudul Moldovei, Bărăgan și 
Dobrogea. din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
intre 16 grade la Cîmpulung Moldove
nesc și 28 de grade in mai multe lo
calități din Muntenia, Oltenia și Banat, 
printre care București, Băltești, Mol
dova Veche șl Lugoj. In București: 
Vremea a fost In general frumoasă, cu 
cerul mai mult noros dimineața și va
riabil după-amlaza. VIntul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 3 
șl ( Iulie. în țară: Vreme In general 
frumoasă. Cerul va fl variabil. Ploi Izo
late șl sub formă de averse. însoțite 
de descărcări electrice, se vor semnala 
In zonele de deal și de munte. Vlnt 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre 10 și 18 grade, Iar maxi
mele Intre 22 șl 30 de grade. In Bucu
rești: Vreme relativ frumoasă. Cerul 
va fl variabil. Vint slab pînă la mo
derat. Temperatura se menține ridi
cată.

fost In gene- 
variabil. In- 
s-au produs 

Banatului, in 
și In nord-

• Ieri la Teheran, în prezența unui 
numeros public, s-a disputat meciul 
amical de fotbal dintre selecționata 
divizionară a României și reprezen
tativa olimpică a Iranului. Partida 
s-a încheiat la egalitate 2—2 (1—1). 
Pentru formația română au marcat 
Sandu Gabriel și Bdldni, iar pentru 
gazde Ikhany și Noury.

rul român Ilie Năstase 
pe tenismanul suedez
Partida va fi transmisă ..._ ___ __
către televiziunea noastră, incepind 
de ia ora 15.

îl va întîîni 
Bjorn Borg, 
în direct de

LOTO

Astăzi, la Wimbledon, in principala 
finală a renumitului turneu, jucâto-

Jucătoarea nord-americană Chris 
Evert a cucerit pentru a doua oară 
titlul de campioană Ia Wimbledon, 
întrecind-o pe jucătoarea australian- 
că Evone Goolagong cu 6—3 4—6, 
8—6.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 2 IULIE 197*

Extragerea I : 18 24 50 61 32 47 44 
19 26

Extragerea a II-a : 1 87 68 13 73 86
12 88 28

FOND GENERAL DE CÎSTIGURI : 
743 029 lei din care ; 72 853 lei RE
PORT.

• Mere roșii : FERENTARI — 
15.30; 18; 20,15.
a Fratele meu are un frate formi
dabil : GIULEȘTI — 15,30: 18: 20.15. 
PROGRESUL — 15.30: 17.45: 20.
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
( OTROCENI — 10: 12.30: 15; 17.30: 
20.
• Dincolo de pod ; CRlNGAȘI 
- 17.
• Cercul magic : PACEA — 15,43: 
18: 20,15.
• Marile speranțe : CASA FILMU
LUI — 10: 12,30; 15; 17,30; 20 MIO- 
RIȚA — 9: 11,45; 14,30: 17.13; 20, 
FLAMURA — 11,15; 15; 17,30; 20.

• Invincibilul Luke : FLAMURA
-9. S
• Am avut 32 de nume : RAHOVA 
— 16; 18: 20.
• întoarcerea Iul Magellan : COS
MOS -- 16.30: 18: 20.15.
• Doctor Judym : MOȘILOR — 
15.30: 18. la grădini — 20.30.
• Zorro : POPULAR — 15,30; 1».
• Frați de cruce : MUNCA — 
11.30: 18: 20.
• Dacii : FLOREASCA — 13,30:
18: 20,15.
» Operațiunea „Monstrul" : VII
TORUL — 15.30: 18; 20.
• Cursa grea : FLACARA — 15,30; 
18; 20.

• Romanța despre îndrăgostiți : 
VITAN - 15,30; 18.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 19,30. (sala mlcfi) : Cazul 
Enăchescu — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Hedda Gabler — 19, (la

teatru! de vară Herăstrău) : Tita
nic vals — 20.
». Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Carambol — 20.
• Teatrul evreiesc de stat Bucu
rești : Scrisori pe portativ, spec
tacol muzical de Israll Bercovici 
— 19.30.
» Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mlndră 
țară — 18,30.
• A.T.M (la sala Teatrului „I. 
Creangă"): Excursia, de Theodor 
Mănescu — 19,30.
» Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.
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Republica Socialistă
• CAPITALA ȚĂRII - HANOI

Adunarea Națională a Vietnamului reunificat a adop
tat, vineri, in unanimitate, hotărîri cu privire la denumirea 
țârii, drapelul național, stema națională, capitala statului 
și imnul național, după ce a dezbătut propunerile formu
late in acest sens de Prezidiul actualei sesiuni a Adunării 
Naționale.

HANOI 2 (Agerpres). — în hotă- 
ririle adoptate de Adunarea Națio
nală a Vietnamului se arată că Viet
namul este o țară independentă, u- 
nită și socialistă, al cărei nume este 
Republica Socialistă Vietnam și care 
are drept capitală orașul Hanoi. 
Imnul national este „Marșul spre 
front", cintec revoluționar strîns le
gat de tradițiile luptei anticolonia
liste și antiimperialiste a poporului 
vietnamez. S-a hotărât, de asemenea.

A fost proclamată
Vietnam

ca zona urbană Saigon — Gia Dinh 
să poarte numele Orașul Ho Și Min.

Totodată, Adunarea Națională a 
<jecis ca, pină la adoptarea unei noi 
constituții a țării, statul vietnamez 
să fie organizat și să-și exercite atri
buțiile pe baza Constituției R.D. Viet
nam. De asemenea, s-a hotărît ca in
stituțiile de stat ale Republicii Socia
liste Vietnam să cuprindă la nivel 
central Adunarea Națională, președin
tele și doi vicepreședinți ai republi
cii, Comitetul Permanent al Adunării 

Naționale, Consiliul Guvernului, Con
siliul Apărării Naționale. Curtea 
Populară Supremă și Procuratura 
Populară Supremă. O altă hotărire 
adoptată de Adunarea Națională pri
vește organizarea administrației lo
cale.

★

Adunarea Națională a ales în una
nimitate ca președinte al Republicii 
Socialiste Vietnam pe Ton Duc 
Thang, ca președinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale pe 
Truong Chinh, iar ca prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
Vietnam — pe Fam Van Dong.

Ca vicepreședinți ai republicii au 
fost aleși Nguyen Luong Bang și 
Nguyen Huu Tho.

★

Adunarea Națională a decis crea
rea unei comisii de 36 de persoane, 
prezidată de Truong Chinh, care ur
mează să elaboreze proiectul Consti
tuției Republicii Socialiste Vietnam.

Deschiderea Conferinței 
la nivel înalt a O.ILA.

PORT LOUIS 2 (Agerpres). — La 
Port Louis, capitala insulei Mauri
tius, s-a deschis, vineri, Conferința 
la nivel înalt a Organizației Unității 
Africane, la lucrările căreia iau 
parte delegații din 48 de state mem
bre ale O.U.A. Participă, ca invi
tați, Kurt Waldheim, secretar general 
al O.N.U., observatori ai unor orga
nizații specializate ale O.N.U. și ai 
Ligii Arabe.

Șefii de stat și de guvern din ță
rile membre ale O.U.A. examinează 
un număr mare de probleme înscrise 
pe ordinea de zi a conferinței, dintre 
care se detașează cele referitoare la 
lupta pentru decolonizarea deplină 
a continentului african, consolidarea 
unității și colaborării statelor afri
cane independente în lupta pentru 
lichidarea fenomenelor . de subdez
voltare și propășirea social-economi- 
că a tuturor statelor libere, situația 
din Africa australă, mai ales din 
R.S.A., în urma recentelor repre
salii organizate de regimul de la 
Pretoria împotriva participanților la 
manifestațiile antiapartheid, elabora
rea unui program de intensificare a 
ajutorului acordat luptei popoarelor 
din Namibia. Rhodesia și R.S.A.

Bicentenarul independenței Statelor Unite

Festivitățile de la Washington
WASHINGTON 2 (Agerpres). —La 

Washington au fost lansate oficial 
ceremoniile bicentenarului proclamă
rii independenței Statelor Unite. Pre
ședintele Gerald Ford a inaugurat cu 
acest prilej noul Muzeu al aerului și 
spațiului și a deschis, la Capitoliu, 
așa-numitul „seif ai centenarului".

Panglica tradițională plasată la in
trarea în muzeu a fost tăiată, în 
prezenta președintelui, de un braț 
mecanic acționat printr-un semnal 
transmis de sonda spațială „Vi- 
king-l“, de pe orbita pe care- evo
luează în prezent în jurul planetei 
Marte. între exponatele muzeului fi
gurează 64 de avioane și 100 de apa
rate spațiale, care evocă momente 

DUPĂ DEMISIA PREMIERULUI SPANIOL

Luări de poziție in favoarea dezvoltării 
democratice a țării

ale istoriei zborurilor aeriene și res
pectiv cosmice, precum și o mostră 
de rocă lunară pe care vizitatorii vor 
avea permisiunea de a o atinge. O 
altă atracție o constituie „spațiariu- 
mul Albert Einstein", ce include mai 
multe mii de stele și Pămîntul văzut 
din spațiu.

„Seiful centenarului" cuprinde mai 
multe amintiri ale momentului aniver
sării a 100 de ani de la proclamarea 
independenței, între care autografele 
membrilor celui de-al 44-lea Congres 
al S.U.A. ca și ale altor personali
tăți americane ale anului 1876, și 
portretele lui George Washington și 
Abraham Lincoln.

DE PRETUTINDENI
• UN SIMPTOM AL 

MODIFICĂRII CLIMEI? 
Deși se află sub ploaia artifi
cială revărsată de avioanele 
„Canadair", mii de hectare de 
păduri continuă să ardă în 
Franța ; pe cîmp, cirezi de vite 
însetate ; la Saint Brieuc, marele 
oraș breton, cunoscuta „capitală 
a ploii", se închid liceele din 
lipsă de apă ; pentru prima dată 
în istoria Franței, gărzile aflate 
în fața Palatului Elysee și-au 
dezbrăcat tradiționalele vestoane 
negre. Iată imaginea unei Franțe 
confruntate cu „seceta secolului" 
— scrie agenția France Presse.

Meteorologii înregistrează ade
vărate recorduri de temperatu
ră și în alte țări ale Europei 
occidentale. Se apreciază că 
valul de. căldură neobișnuită 
înregistrată de mai multe săptă- 
mîni în regiuni tradițional ocea
nice și temperate ar putea șă 
reprezinte semnul unor modifi
cări ulterioare, mai profunde, 
ale condițiilor climaterice în 
emisfera nordică.

Ton Duc Thang —ales 
președinte al republicii

Ton Duc Thang s-a născut în anul 
1888, într-o familie de muncitori din 
provincia Long An, la 30 kilometri 
sud de Saigon, 
încă de pe băn
cile școlii și. mai 
tirziu, ca meca
nic, Ton Duc 
Thang a pârtiei1 
pat la lupta de 
apărare a intere
selor celor ce 
muncesc. în 1925 
el aderă la Aso
ciația tineretului 
tovărășesc revo
luționar. în 1929 
este arestat de 
autoritățile co
lonialiste, con
damnat la 20 de 
ani' muncă silni
că și deportat în 
insula Con Dao 
(Poulo Condor), 
în 1930 devine 
membru al Parti
dului Comunist 
din Indochina. E- 
liberat în 1945 
din închisoare.
după triumful revoluției din august, 
el participă la lupta de rezistentă îm
potriva colonialiștilor francezi.

Ton Duc Thang a ocupat diferite

PORTUGALIA

Măsuri de 
redresare 
economică

LISABONA 2 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al Portugaliei a a- 
doptat o serie de măsuri reflectînd 
preocuparea guvernului pentru a face 
față dificilei situații economice și fi
nanciare a țării. Ministrul de finanțe, 
Salgado Zenha, a anunțat că o parte 
dintre aceste măsuri sînt destinate 
să asigure noi încasări sau să redu
că cheltuielile, in special în devize. 
Au fost menționate, astfel, sporirea 
impozitelor directe, măsuri pentru 
prevenirea și pedepsirea fraudei fis
cale, aplicarea mai strictă a impozi
tului pe valoarea adăugată, reduce
rea cheltuielilor energetice pentru 
consumatorii particulari și măsuri 
de austeritate pentru administrațiile 
publice. In același scop, al reducerii 
cheltuielilor sau consumului de com
bustibil, s-au luat măsuri privind 
condiționarea circulației automobile
lor sau raționalizarea distribuirii 
benzinei, creșterea prețului petrolu
lui, motorinei, benzinei, gazelor na
turale și produselor derivate, a pre
țului cimentului etc.

în vederea reducerii șomajului, 
guvernul a adoptat, de asemenea, 
măsuri vizînd relansarea industriei 
construcțiilor.

(Urmare din pag. I)
temeinic situația existentă pe conti
nent și să dea comuniștilor o orien
tare de perspectivă pentru unirea 
tuturor forțelor democratice, progre
siste, a tuturor popoarelor europene, 
in lupta consacrată înfăptuirii secu
rității și păcii in Europa și în întrea
ga lume. Pornim de la faptul că mi
siunea istorică a comuniștilor constă 
atit în eliberarea socială și națională 
a popoarelor, cit și în asigurarea unei 
păci trainice pe planeta noastră, a- 
ceste două laturi ale activității lor 
constituind un tot inseparabil". în 
spiritul acestei cerințe, secretarul ge
neral al P.C.R. a expus în mod ma
gistral obiectivele și direcțiile princi
pale de acțiune pe care partidul nos
tru le consideră necesare în vederea 
asigurării unui viitor pașnic conti
nentului european, practic. întregii 
planete.

Ca un prim comandament, de im
portanță fundamentală, se reliefează 
necesitatea intensificării luptei pen
tru dezarmare, îndeosebi pentru dez
armare nucleară. în acest sens, ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie un vibrant apel 
la intensificarea eforturilor partide
lor comuniste, ale tuturor forțelor de
mocratice, antiimperialiste, ale tutu
ror popoarelor, pentru trecerea cit 
mai rapidă la măsuri concrete, clar 
precizate și eficiente, de dezangajare 
militară și dezarmare, la încheie
rea unor acorduri, cu garanții co
respunzătoare, care să ducă efec
tiv la abolirea forței sau ame
nințării cu forța, să dea încre
dere tuturor popoarelor că se pot 
dezvolta liber, nestînjenit. Desigur, 
este deosebit de important că aceste o- 
biective — inclusiv cerințele dezvoltă
rii unor relații economice neîngră
dite,' promovării unor largi schim
buri cultural-artistice, firește, cu 
excluderea a tot ceea ce ar fi de na
tură să aducă daune morale po
poarelor, rezolvării pe cale politică 
a problemelor deschise, eliminării 
marilor decalaje dintre state și in
staurării unei noi ordini economice 
și politice mondiale — și-au găsit 
reflectare clară în documentul final 

funcții de răspundere în partid și în 
stat. El a fost deputat pentru Saigon- 
Cholon în Adunarea Națională, pre

ședinte al Corni
șă tetului Perma

nent al Adunării 
Naționale. A fost 
ales membru al 
Comitetului Cen
tral al Partidu
lui Celor ce Mun
cesc din Vietnam 
la al doilea Con
gres național al 
partidului. din 
1951, și reales la 
al treilea Con
gres, în anul 1960. 
Membru activ al 
mișcării pentru 
înființarea Fron
tului Patriei, Ton 
Duc Thang a în
deplinit și func
ția de președinte 
al Prezidiului 
C.C. al frontului, 
în 1960 a fost 
ales vicepreședin
te al R. D. Viet
nam.

La 24 septembrie 1969, Ton Duc 
Thang a devenit președintele R. D. 
Vietnam, fiind reales in această func
ție in 1971 și 1975.

Stare de urgență
în Peru

LIMA 2 (Agerpres). — Măsurile 
de austeritate luate de guvernul pe
ruan în vederea redresării economi
ce a țării tiu fost intimpinate cu os
tilitate de unele grupări politice, 
care, in contradicție cu interesele le
gitime ale oamenilor muncii peru
ani, au încercat să le folosească 
drept motiv pentru tulburarea ordi
nii publice. Printre cercurile care au 
sprijinit aceste manifestări ostile 
hotărîrilor guvernamentale se numă
ră și proprietarii de autobuze, care 
dețin, aproape în exclusivitate, mo
nopolul mijloacelor de transport în 
comun în Peru. Pentru a contracara 
acțiunile lor, guvernul peruan a de
cretat starea de urgență pe întreg 
cuprinsul țării, suspendind, pentru 
30 de zile, garanțiile constituționale 
și remițînd autoritatea politică și 
militară internă teritorială coman
danților celor cinci regiuni militare 
ale Perului.

Măsurile de austeritate luate de 
guvern în scopul depășirii actuale
lor dificultăți economice naționale 
vizau devalorizarea cu 44 la sută a 
monedei naționale, creșteri de pre
țuri și reașezări de salarii, reduce
rea bugetului de stat, stimularea ex
porturilor.

al Conferinței partidelor comuniste 
europene.

Constituie, fără îndoială, un im
portant merit al documentului fap
tul că. fără a trasa sarcini sau 
dispoziții obligatorii — lucru cu desă- 
virșire exclus astăzi, cind este bine 
înțeles că nu mai poate exista vreun 
centru sau for conducător în mișcarea 
comunistă — deschide orizonturi largi 
de acțiune solidară partidelor comu
niste și muncitorești, relevă' obiecti
vele cu rol-cheie pentru consolidarea 
cursului destinderii, adresează po
poarelor, celor mai largi pături și ca

Un moment calitativ superior în dezvoltarea 
mișcării comuniste și muncitorești

tegorii sociale un mobilizator apel 
la lupta pentru pace, securitate, co
operare și progres social.

Așa cum este cunoscut, în elabo
rarea documentului, în abordarea 
diferitelor probleme s-au manifes
tat. pe parcursul pregătirilor și în 
cadrul conferinței, puncte de vede
re care nu au coincis. Dar nu a- 
ceasta este esențial, important nu 
este cine a avut mai multă sau mai 
puțină dreptate ; esențial este — 
după cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîn.tarea rostită la 
ședința comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
„succesul acestei conferințe care, în 
ciuda aoestei mari diversități, a reu
șit să elaboreze un document adop
tat prin consens de 29 de partide. 
El nu mai este rodul hotăririi citor- 
va partide sau persoane, ci este in
tr-adevăr rezultatul activității colec
tive a 29 de partide. Aceasta mar
chează o schimbare fundamentală

ROMA

Consultări politice privind formarea 
viitorului guvern italian

• Plenara C.C. al P.C.I. • „Partidul Comunist este gata să-și 
asume toate responsabilitățile decurgînd din forța pe care 

o reprezintă"
ROMA 2 — Corespondentul nos

tru transmite : Vineri dimineața au 
început, la Roma, lucrările Plenarei 
C.C. al P.C. Italian. La deschiderea 
lucrărilor, senatorul Gerardo Chiaro- 
monte, membru al Direcțiunii P.C.I., 
secretar al P.C.I., a prezentat 
raportul : „Situația politică ita
liană și perspectivele sale după ale
gerile de la 20 iunie", cane preconi
zează necesitatea unei conduceri po
litice cu totul noi. din care să facă 
parte clasa muncitoare și forțele po
litice pe care ea le reprezintă, pen
tru a permite ieșirea țării din criza 
pe care o străbate. Vorbitorul a pre
cizat că P.C.I. este gata să-și asume 
„toate responsabilitățile cane derivă 
din forța pe care o reprezintă".

După ce a relevat că niciodată și 
nici astăzi comuniștii n-au cerut și 
nu cer totul sau nimic, că sînt pre
gătiți să discute și să trateze in in
teresul tării, senatorul Chiaromonte 
a subliniat „necesitatea de a se da 
viață unui guvern care, prin com
poziția și prin programul său, să ob
țină maximum de consensuri și să 
poată acționa energic, cu urgența pe 
care situația o cere".

în cursul zilei de vineri a avut loc 
și o scurtă reuniune a Direcțiunii 
P.C.I.. care a discutat problema pre
ședinților Camerei și Senatului. „In
tenționăm să avansăm cererea — a 
spus Chiaromonte — ca în componen
ța tuturor organelor Parlamentului 
să fie exclusă orice prejudecată față 
de P.C.I. în acest cadru, propunem 
ca președinția uneia din cele două 
camere să fie atribuită unui parla
mentar comunist".

★

Reuniunea Direcțiunii Partidului 
Democrat-Creștin a aprobat rapor
tul prezentat de secretarul na
țional. Benigno Zaccagnini, și a 
hotărit amînarea ședinței con
siliului național, programată pen
tru sîmbătă și duminică. Așa cum 
se arată în raportul aprobat, de- 
mocrația-creștină prospectează pen
tru viitorul guvern o formulă 
care va trebui să se bazeze pe un 
raport „de deplină și importantă co- 
responsabilitate a Partidului Socia
list în conducerea țării" și pe recu
noașterea „unor ample posibilități 
de convergență cu Partidul Comu
nist", convingerea P.D.C. fiind că 
„se poate ajunge la formarea unui 
guvern de solidaritate democratică 
la care P.C.I., chiar din opoziție, va 
putea să aducă o contribuție utilă 
și constructivă". Această afirmație,

in mișcarea comunistă și muncito
rească". .

întreaga desfășurare a conferinței 
ilustrează justețea poziției partidului 
nostru, care s-a pronunțat întotdeau
na pentru schimburi deschise de pă
reri și experiență între partidele co
muniste și muncitorești, pentru pre
gătirea și organizarea în mod demo
cratic a întîlnirilor multilaterale,, 
pornindu-se de lă principiile autono
miei și egalității în drepturi a tu
turor partidelor, de la respectul re
ciproc și dorința realizării unor con
cluzii comune asupra problemelor 

discutate. Tocmai desfășurîndu-se în 
acest mod, conferința a constituit un 
important succes pe linia întăririi 
solidarității revoluționare a partide
lor comuniste și muncitorești.

Practic, și-a găsit o elocventă ex
presie faptul că unitatea nu exclude, 
ci, dimpotrivă, se bazează pe luarea 
în considerare a marii diversități de 
condiții în care acționează partidele 
comuniste și muncitorești și care 
generează. în mod firesc, unele 
deosebiri de vederi, de aprecie
re sau interpretare a unor pro
cese, forme și metode de activi
tate distincte, sarcini specifice legate 
de particularitățile concrete, istorice 
și naționale. Recunoașterea acestei 
realități constituie temelia unei 
unități noi, incomparabil mai trai
nice — și nu încape îndoială că 
sublinierea în cadrul dezbaterilor și 
înscrierea clară în document a prin
cipiului cardinal al elaborării de sine 
stătătoare de către fiecare partid a 
liniei sale politice, pe baza aplicării 

după cum remarcă observatorii, con
ține în sine recunoașterea implicită 
a rolului important care revine 
P.C.I. în rezolvarea tuturor proble
melor țării.

A avut loc, de asemene», o reu
niune a conducerii partidului repu
blican.

agențiile de presă
Comitetul pentru dezar

mare de Geneva și-a continuat 
joi dezbaterile, examinind problema 
elaborării unei convenții pricind in
terzicerea utilizării in scopuri mili
tare și în alte scopuri distructive a 
modificărilor mediului incorțjurător. 
S-a convenit asupra creării unui grup 
de lucru pentru elaborarea textului 
unui proiect de convenție în mate
rie. In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul .reprezentanții Bulgariei și 
Marii Britanii.

Președintele Republicii
MOZUmbiC !3amora Moises Ma-
chel, a avut convorbiri cu secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, aflat într-o 
scurtă vizită la Maputo, capitala mo- 
zambicană, în drum spre Port-Louis.
în cadrul convorbirii au fost discu
tate probleme privind atacurile re
petate lansate de autoritățile rhode- 
siene împotriva Mozambicului, ajuto
rul de care are nevoie Republica Mo- 
zambic pentru a face față dificultă
ților economice care au rezultat din 
închiderea frontierei cu Rhodesia, 
precum și alte probleme interesind 
continentul african.

Zairul și Angola au recu- 
noscut necesitatea deschiderii unor 
birouri de legătură în capitalele ță
rilor lor, se arată intr-un comunicat 
dat publicității la Kinshasa la în
cheierea convorbirilor dintre o dele
gație guvernamentală angoleză și o- 
ficialitățile zaireze. în document se 
arată, de asemenea, că cele două de
legații au constatat efortul depus de 
autoritățile angoleze pentru repune
rea în stare de funcționare a căii fe
rate de la Benguela.

creatoare a adevărurilor majore ale 
marxism-leninismului, constituie un 
mare ciștig, deschid perspective rod
nice mișcării noastre revoluționa
re. atit în ce privește cauza u- 
nității, cît și stimularea proceselor 
pozitive din viața partidelor comu
niste, care tocmai în acest mod își 
sporesc rolul și ponderea în viața 
politică a țărilor lor, devin partide 
tot mai puternice, urmate cu încre
dere de propriile popoare.

Este, astfel, pe deplin îndreptățită 
aprecierea cuprinsă în hotărîrea C.C. 
al P.C.R., care subliniază că prin mo

dul in care s-a desfășurat, conferin
ța a reprezentat un moment nou, ca
litativ superior, in mișcarea comunis
tă și muncitorească.

Pe aceeași linie rodnică se înscrie 
și afirmarea puternică, în cadrul con- 
ferinței. a răspunderii fiecărui partid 
comunist, în primul rînd față de pro
priul popor și propria clasă munci
toare, evidențierea legăturii indiso
lubile dintre lupta pentru socialism 
în propria țară și solidaritatea re
ciprocă a oamenilor muncii din toa
te țările, a tuturor mișcărilor progre
siste și a tuturor popoarelor. în lupta 
pentru libertate, pentru pace și socia
lism în lumea întreagă. Colaborarea 
și solidaritatea internationalist», to
vărășească. liber consimțită a parti
delor comuniste — proclamă pe bună 
dreptate documentul — se dezvoltă, pe 
baza marilor idei ale lui Marx, En
gels și Lenin, în condițiile strictei 
respectări a egalității în drepturi, in
dependenței suverane a fiecărui 
partid și neamestecului în treburile

MADRID 2 (Agerpres). — După a- 
nunțarea demisiei premierului Car
los Arias Navarro, Coordonarea De
mocratică, gruparea ce cuprinde ma
joritatea partidelor politice ale o- 
poziției spaniole, a dat publicității un 
comunicat în care se relevă că „ac
tuala criză nu va putea fi soluțio
nată decit prin deschiderea unui 
proces democratic real, bazat pe res
pectarea absolută a suveranității 
populare". Coordonarea Democratică 
își reafirmă voința de a negocia cu 
autoritățile în vederea inițierii unui 
asemenea proces, menit să ducă la 
formarea unui guvern ales pe o largă 
bază populară.

Un purtător de cuvînt al Comisii
lor muncitorești a avertizat insă : 
„înainte de a ne bucura de plecarea 
lui Arias Navarro, trebuie să vedem 
dacă aceasta înseamnă un pas pe 
calea spre democrație".

într-o declarație dată publicității 
Ia Madrid, Partidul Socialist Munci
toresc Spaniol a apreciat că demisia 
constituie „confirmarea necesară a

Parlamentul cipriot a v°- 
tat o nouă lege electorală, prin care 
fixează numărul membrilor Camerei 
Reprezentanților la 35. De asemenea, 
legea stabilește numărul circumscrip
țiilor electorale la 6. corespunzător 
regiunilor administrative tradiționale 
ale insulei. Noile alegeri parlamen
tare în Cipru au fost fixate, după 
cum s-a mai anunțat, pentru luna 
septembrie.

La Belgrad au avut 10c con- 
vorbiri între Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fede
ral. secretar federal pentru afaceri
le externe al R.S.F. Iugoslavia, și 
membrii unei delegații a Uniunii 
Centrului Democratic din Grecia, 
condusă de Gheorghios Mavros, pre
ședintele uniunii. Au fost abordate 
probleme privind situația din Balcani, 
din Orientul. Apropiat, Cipru și estul 
Mediteranei. precum și unele aspec
te ale activității țărilor nealiniate.

Guvernul britanic a intr°- 
dus în parlament, vineri, legislația de 
urgență elaborată pentru combaterea 
efectelor secetei. Documentul vizea
ză raționalizarea consumului de apă 
în zonele cel mai puternic afectate.

Cazul „Lockheed". Politia 
japoneză a arestat alte două persoa
ne implicate în afacerea „Lockheed", 
numărul arestaților în acest caz a- 
jungînd, astfel, la șapte. Persoanele 
arestate sînt Hiroshi Ito, fost direc
tor executiv al corporației „Maru
beni", acuzat de depunerea unor 
mărturii false în fața comisiei parla
mentare care anchetează in afacerea 
„Lockheed", și Tsuneo Tachikawa, co
laborator apropiat al lui Yoshio Ko- 
dama — unul din principalii acuzați 
în scandalul „Lockheed".

interne, ale respectării libertății de 
a alege căi diferite in lupta pentru 
transformări sociale progresiste, pen
tru socialism ; lupta pentru socialism 
în propria țară și răspunderea fie
cărui partid față de propria clasă 
muncitoare și față de propriul po
por sînt strîns legate de solidarita
tea reciprocă a oamenilor muncii din 
toate țările, a tuturor mișcărilor pro
gresiste și popoarelor, in vederea 
împlinirii marilor obiective ale liber
tății și neatîrnării, ale democrației, 
socialismului și păcii.

Totodată, se cuvine relevat spiri

tul larg, deschiderea amplă spre ac
țiuni unitare și dezvoltarea colabo
rării cu toate forțele progresiste și 
democratice de pe continent — do
cumentul dînd expresie poziției con
structive în sprijinul depășirii orică
ror închistări sau prejudecăți, indi
ferent din ce parte ar proveni 
ele, și promovării unei conlucrări 
largi a comuniștilor cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu par
tidele de alte orientări, cu toa
te forțele care se pronunță pentru 
dezvoltarea pașnică a continentului.

Poziția activă a P.C.R. în sprijinul 
dezvoltării legăturilor și întăririi so
lidarității revoluționare și-a găsit 
expresia nu numai în punctele de 
vedere constructive cuprinse în ex
punerea prezentată la conferință, ci 
și in activitatea practică a delegației, 
in multiplele întilniri. contacte și con
vorbiri avute cu prilejul acestei reu
niuni. Astfel, după cum s-a relatat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a în
tâlnit cu conducători ai partidelor 

unei crize de incoerențe politice". De
misia — arată declarația — dovedeș
te că actuala criză economică și po
litică nu-și va putea găsi soluția în 
reformism, că despotismul nu poate 
constitui o practică politică în Spa
nia de astăzi. Opoziția insistă, dim
potrivă, asupra necesității angajării 
de negocieri cu sectoarele puterii 
care doresc realmente democrația. 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol subliniază „necesitatea ca po
porul să-și exercite suveranitatea, 
prin organizarea de alegeri generale. 
Pentru aceasta, se adaugă, este ne
cesar ca libertățile democratice să 
fie recunoscute în integralitatea lor 
fără arbitrar sau excluderi".

La rîndul său. Partidul Socialist 
Popular a exprimat — într-o decla
rație dată publicității de secretarul 
său general, Râul Morodo — spe
ranța că demisia va deschide calea 
spre „o politică de reconciliere na
țională, că ea va constitui primul 
pas în direcția unui proces cu ade
vărat democratic".

H O O O O O O 
transmit:

Grevă în Italia. Peste 800 000 
funcționari și lucrători din domeniul 
comerțului și serviciilor pentru popu
lație din Italia au intrat vineri in 
grevă, cerînd încheierea unui nou 
contract colectiv de muncă, garan
tarea locurilor de muncă și îmbu
nătățirea condițiilor de viață.

Anchetă. Comisia bicamerală 
de anchetă a Congresului Național 
al Venezuelei a cerut aplicarea de 
sancțiuni împotriva companiei trans
naționale „Occidental Petroleum", 
care operează in țară, acuzată de a 
fi procedat la mituirea unor cetă
țeni venezueleni pentru a promova 
interesele sale. înființată în urmă cu 
opt luni, comisia a anunțat că după 
investigațiile întreprinse s-au adu
nat suficiente probe care dovedesc 
activitățile ilegale ale companiei în
dreptate împotriva statului. Raportul 
comisiei a fost aprobat de reprezen
tanții tuturor partidelor politice în 
Parlament.

Cutremur. Cel puțin 350 per" 
«oane și-au pierdut viața în urma 
cutremurului care a avut loc în Iria- 
nul de vest, la sfirșitul săptămînii 
trecute, a anunțat ziarul „Sinar Ha- 
rapan" la Djakarta. Soarta cîtorva 
mii de persoane , din zona devastată 
nu este încă cunoscută.

Noile impozite aplicate 
ÎI1 Israel au provocat greve 
de protest ale comercianților din 
partea arabă a Ierusalimului și din 
Cisiordania. Aceștia, nefiind cetățeni 
israelieni, au cerut să fie scutiți de 
noul sistem de impozit. Ca urmare, 
autoritățile de la Tel Aviv au fost 
obligate să renunțe la aplicarea ma
jorării în teritoriile arabe ocupate.

comuniste din toate țările socialiste 
reprezentate, cu alți conducători ai 
partidelor comuniste din Europa, 
toate aceste intilniri caracterizin- 
du-se printr-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere cordială și sti
mă reciprocă, prin exprimarea do
rinței comune de adîncire și ampli
ficare continuă a relațiilor frățești, 
marcind, astfel, noi contribuții con
crete la cauza generală a solidarită
ții revoluționare.

Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa s-a încheiat, 
așadar, cu un bilanț pozitiv. Hotări- 
tor este acum să se depună toate 
eforturile pentru realizarea practică, 
peițtru traducerea în viață a conclu
ziilor adoptate și principiilor stabilite, 
numai in acest fel asigurîndu-se de
plina valorificare a acestui bilanț ; 
de aceasta depinde eficienta docu
mentului comuniștilor europeni.

în deplină concordanță cu această 
cerință, partidul nostru își manifestă 
hotărîrea sa de a face tot ce îi stă 
în putință pentru înfăptuirea obiec
tivelor asupra cărora s-a căzut de 
acord la Conferința partidelor comu
niste și muncitorești, pentru a-și în
deplini sarcinile ce îi revin atit pe 
plan național, cît și pe plan inter
național, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. fiind însărcinat să 
stabilească măsurile corespunzătoare 
în această direcție.

Ca patrioți și internaționaliști con
secvenți, comuniștii români vor face, 
și în viitor, totul pentru înfăptuirea 
marilor obiective ale construirii socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
in țara noastră, cu convingerea că în 
acest mod contribuie la întărirea 
forțelor socialismului și progresului 
— și; in același timp, pentru dez
voltarea contactelor și întărirea soli
darității cu celelalte partide comu
niste și muncitorești, cu alte forțe 
înaintate din Europa, pentru strânge
rea legăturilor cu toate statele și 
popoarele de pe continentul nostru 
și de pe alte continente. în vederea 
edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii, democrației și pro
pășirii, spre care tinde și aspiră în
treaga omenire.

• IN LOC DE ECLU
Hidrocentrala de laZĂ. L*

Krasnoiarsk, de pe marele flu
viu siberian Enisei, s-au des
fășurat cu succes probele de 
verificare a funcționării insta
lației speciale pentru transpor
tarea navelor dintr-o parte in 
cealaltă a barajului construe» 
aici. Unică în felul ei in lume, 
instalația este alcătuită dintr-o 
„cadă" uriașă, lungă de 108 
metri, care, acționată de moA"ț' 
toare de mare putere, se depla
sează pe șine montate pe un 
plan înclinat. Navele ..intrate in 
această „cadă"’ sînt transportate 
în circa 90 de minute, de la ni
velul inferior la-cel superior al 
barajului sau în sens invers. în 
comparație cu o ecluză obișnu
ită de felul celor aferente hi
drocentralelor, instalația de ia 
Krasnoiarsk prezintă avanta
jul unei capacități de trafic 
sporit, exclude consumul ne
rațional de apă și este, toto
dată, cu mult mai ieftină.

® B.C.G. - ANTI- 
MALARIC. Un miUon de 
copii africani mor de malarie în 
fiecare an, potrivit statisticilor 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, iar numărul victimelor 
acestei maladii este considera
bil mai mare in întreaga lume. 
Un cercetător britanic, profe
sorul A. C. Allison, de la cli
nica din Harrow, a descoperit că 
vaccinul B.C.G. — cunoscut, 
pină in prezent, doar pentru ac
țiunea sa de apărare contra 
tuberculozei — poate fi admi
nistrat cu efecte excelente și in 
lupta antimalarică. Vaccinarea 
cu B.C.G. a copiilor expuși pa- 
ludismului poate să-i protejeze 
pină la vîrsta. de 4 ani, după 
care contractarea bolii nu mai 
prezintă riscuri mortale — a 
precizat profesorul Allison. în 
plus, însuși vaccinul B.C.G. ar 
putea fi înlocuit în mod avanta
jos cu un produs de sinteză po- 
sedînd proprietățile sale, în 
acest sens efectuindu-se în mo
mentul de fată cercetări.

• AU EXISTAT O- 
CEANE PE MARTE ? 
Prezența în trecut a unei mari 
cantități de apă pe planeta 
Marte tinde să fie confirmată 
de examinarea fotografiilor re
alizate de sonda spațială ame
ricană „Viking-l". Clișeele in
dică mari blocuri poligonale de 
gheață, asemănătoare cu cele 
întîlnite in unele zone ale 
Antarcticii, unde acestea sint 
formate de înghețările succe
sive ale apei. Pe de altă parte, 
locul unde urmează să coboare 
„Viking-1“ peste citeva zile se 
află la poalele unui platou. în
tr-o zonă a cărei formare pare 
că se datorează retragerii unui 
ocean. în același timp, instru
mentele științifice instalate la. 
bordul sondei continuă să de
tecteze vapori de apă în atm< " 
sfera „planetei roșii", -

• „PLAST - STICLĂ" 
s-ar putea denumi noul ma
terial care îmbină calitățile 
sticlei și ale materialului plas
tic. realizat de oamenii de ști
ință din S.U.A. Este vorba, de 
fapt, de un material plastic 
transparent, acoperit cu o pe
liculă extrem de subțire (0.075— 
0,25 mm) de sticlă. O placă din- 
tr-un asemenea material poate 
fi ușor perforată sau tăiată și 
are, ca și sticla, calități antico- 
rozive ; în plus, este malea
bilă și prezintă o conductibili- 
tate termică scăzută — calități 
caracteristice ale plasticului.

• CEL MAI MIC O-
RAȘ dia R. D. Germană,
Teichel, cu o populație de 588 
locuitori, a sărbătorit recent 
un mare eveniment : împlinirea 
a 900 de ani de la prima sa 
atestare documentară (in anul 
1076, sub numele de Tuchelde). 
Localitatea a fost declarată
oraș in anul 1400. De remarcat 
este faptul, că orășelul nu iși 
trădează vîrsta, etalind, dimpo
trivă, o arhitectură „împros
pătată". El și-a intimpinat ani
versarea cu fațade renovate, o 
stradă în întregime nouă 
ș.a.m.d.

© „GANGSTERUL" A- 
PELOR. Pescarii niponi de 
păstrăvi din rîul Kiso (Insula 
Honshu) sînt confruntați, în ul
timul timp, cu o situație neaș
teptată. în apele rîului a apă
rut un soi de pește foarte vo
race — bibanul negru,;cere a 
distrus deja peste o jumătate 
de milion de puiet de păstrăv, 
cu care au fost populate, de cu- 
rind. apele rîului Kiso. De obi
cei, acest pește răpitor trăiește 
în ape stătătoare. Se presu
pune că „gangsterul" rîului, 
cum a fost denumit inamicul 
neașteptat al pescarilor, a ajuns 
în Kiso din apele vreunui lac, 
in timpul inundațiilor.
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