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LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
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Marea Adunare Națională s-a în
trunit, vineri dimineață, in ultima 
ședință a actualei sale sesiuni.

Sosirea în sală a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, a celorlalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului este intîmpinată cu calde 
și entuziaste aplauze.

în lojile oficiale au luat loc, îm
preună cu tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, 
Elena Ceaușescu, losif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 

' Lina Ciobanu. Ion Coman, Nicolao 
Constantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, 1.conte Răutu, Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Ștefan Voitec.

Erau prezenți, de asemenea, mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai -Consi
liului de Stat.

La lucrările sesiunii au luat parte, 
în calitate de invitați, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, personali
tăți ale vieții noastre științifice, cul
turale și artistice, ziariști.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Nicoiae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

în continuarea dezbaterilor gene
rale la proiectul de Lege pentru 
adoptarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 
1980 și la proiectul de Lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe anul 
1980, au luat cuvintul deputății Za- 
haria Cărbunaru. loan Foriș, Ana 
Maria Curtean, Carol Dina.

A urmat discuția pe articole a fie
cărui proiect de lege. Marea Adunare 
Națională a votat apoi, in unanimi
tate, Legea pentru adoptarea Planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1980 și Legea pen
tru adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1980.

S-a trecut apoi la examinarea pro
iectului de Lege pentru modificarea 
articolului 44 din Constituția Repu
blicii Socialiste România și a proiec
tului de Lege pentru modificarea 
unor prevederi din Legea electorală 
a Republicii Socialiste România 
nr. 67/1974. f

Avînd in vedere legătura dintre 
aceste două proiecte de legi, to
varășul Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a prezentat, din împuter
nicirea C.C. al P.C.R. și a Consiliu
lui de Stat, expunerea comună asu
pra ambelor proiecte. De asemenea, 
tovarășul Tudor Drăganu, președin
tele Comisiei constituționale și juri-

dice. a prezentat raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N. care au ana
lizat și avizat cele două proiecte de 
legi supuse dezbaterilor.

După discuția pe articole a fiecărui 
proiect de lege, Marea Adunare Na
țională a adoptat, cu unanimitate de 
voturi, Legea pentru modificarea ar
ticolului 44 din Constituția Republicii 
Socialiste România și Legea pentru 
modificarea unor prevederi din Legea 
electorală a Republicii Socialiste 
România nr. 67/1974.

în continuarea lucrărilor sesiunii, 
din însărcinarea C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și guvernului, to
varășul Ludovic Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare, a prezentat expu
nerea comună la proiectul de Lege 
pentru modificarea unor prevederi 
din Legea nr. 57/1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor populare și 
la proiectul de Lege pentru modifi
carea unor prevederi din Legea 
nr. 10/1973 privind Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare, iar 
tovarășa Maria Groza, vicepreședin
te al Comisiei constituționale ’și ju
ridice, a prezentat raportul comisiilor 
permanente 
examinat 
de legi.

Aceste 
discutate . . , .
Marea Adunare Națională a adoptat, 
cu unanimitate de voturi, Legea pen
tru modificarea unor prevederi din 
Legea nr. 57/1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor populare și 
Legea pentru modificarea unor pre
vederi din Legea nr. 10/1973 privind 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare.

Tovarășul Silviii Curticeanu, secre
tat' prezidențial șî ăl' Consiliului de 
Stat, a prezentat apoi expunerea la 
proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat, iar tovarășul 
Tudor Drăganu, președintele Comi
siei constituționale și juridice a 
M.A.N., a expus raportul comisiei cu 
privire la aceste proiecte de legi.

După discuția pe articole a fiecă
rui proiect de lege, forul legislativ 
suprem al țării a adoptat, în unani
mitate, legile pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

La ultimul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, a 
prezentat, din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, Raportul privind contro
lul exercitat de Consiliul 
legătură cu aplicarea și 
legilor.

Pe marginea raportului 
vîntul deputatul Dumitru 
ședințele Comisiei permanente a 
M.A.N. pentru consiliile populare și 
administrația de stat. Apreciind ra-

ale M.A.N. care au 
și avizat cele două proiecte

proiecte de legi au fost 
pe articole, după care

de Stat în 
respectarea

a luat cu- 
Coliu, pre-
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portul și exprimlndu-și acordul de
plin cu conținutul său, vorbitorul a 
făcut unele propuneri privind creș
terea eficienței controlului efectuat, 
din însărcinarea Consiliului de Stat, 
de comisiile permanente ale M.A.N., 
precum și urmărirea modului in care 

• se aplică de către ministere, institu
ții centrale și alte organe măsurile 
propuse pentru 'îmbunătățirea conti
nuă a muncii acestora.

Marfa Adunare. Națională, a a.pro- 
băt, în unanimitate, Raportul privind 
controlul exercitat de Consiliul de 
Stat în legătură cu aplicarea și res
pectarea legilor.

în încheierea lucrărilor sesiunii a 
luat cuvintul tovarășul Nicoiae Gio
san, președintele Marii Adunări Na
ționale, care a spus :

Ordinea de zi a actualei sesiuni a 
fost epuizată.

Aceasta este ultima sesiune a celei 
de-a Vil-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale. Indeplinindu-și 
atribuțiile de organ suprem al puterii 
de stat, Marea Adunare Națională a 
desfășurat, în perioada ultimilor cinci 
ani, o activitate bogată, de însemnă
tate deosebită pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei.

In această legislatură au fost 
dezbătute și adoptate importante legi 
in toate domeniile activității sociale 
și de stat, asigurindu-se perfecțio
narea continuă a conducerii științifice 
a societății, ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al oameni
lor muncii, dezvoltarea și adincirea 
democrației socialiste. întărirea pa
triei noastre libere, suverane si inde
pendente.

Aducind în forul suprem legislativ 
cuvintul maselor de oameni ai mun
cii, participind activ la dezbaterea și 
realizarea obiectivelor fundamentale 
înscrise în preocupările Marii Adu
nări Naționale, menținind o perma
nentă' legătura cu cetățenii, pe care 
i-au mobilizat la traducerea in viată 
a legilor adoptate, deputății și-au în
deplinit . cu cinste mandatul de re
prezentanți autentici ai alegătorilor.

O activitate rodnică au desfășurat 
comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale atit la examinarea 
proiectelor de acte normative, cît și 
la exercitarea controlului respectării 
legilor și hotărîrilor Marii Adunări 
Naționale in activitatea socială și 
de stat.

In spiritul politicii externe a parti
dului și statului nostru, de pace, co
laborare și cooperare cu toate po
poarele, Marea Adunare Națională a 
stabilit relații cu parlamente din nu
meroase țări de pe toate continen
tele, iar grupul parlamentar român, a 
participat activ la lucrările Uniunii 
Interparlamentare.

Anul 1979, pe care-l vom încheia 
in curind, a fost marcat, după cum 
se știe, de sărbătorirea a 35 de ani 
de la revoluția de eliberare națio
nală și socială a țării, trei decenii și 
jumătate de cind muncitori și țărani, 
intelectuali, ostași, bărbați și femei, 
tineri și vârstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, cu 
toții, cetățeni egali in drepturi, fii 
devotați ai patriei, strîns uniți, în
făptuiesc neabătut politica partidu
lui, hotăriți să facă din România o

țară mereu mai puternică 
prosperă.

Tot acestui an i-a fost dat 
In marea istorie a patriei,

' celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, care, prin documentele dezbă
tute si aprobate, a apropiat si mai 
mult perspectiva luminoasă contu
rată de Programul partidului de a 
ridica România in rindul țărilor 
avansate economic ale lumii, cu un 
înalt nivel, de bunăstare si. elvilistatie. 

Aducem si cu acest prilej un 
călduros omagiu tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pentru 
strălucita contribuție la dezvoltarea 
economico-socială a patriei noastre, 
pentru activitatea neobosită desfășu
rată spre binele și fericirea poporu
lui, pentru aportul ho țărilor la elabo
rarea și înfăptuirea întregii politici 
interne și internaționale a partidului 
și statului. (Aplauze prelungite).

Vă adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, cele mai cordiale 
felicitări, urări de sănătate și feri
cire, ani mulți de viată, putere de 
muncă pentru a ne conduce și pe 
mai departe, cu cutezanță revolu
ționară, spre comunism. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Vă rog să-mi îngăduiți ca. in nu
mele Biroului Marii Adunări Na
ționale, să vă mulțumesc pentru ac
tivitatea fructuoasă pe care ați de
pus-o de-a lungul acestei legislaturi 
și să vă doresc tuturor noi și mari 
succese in activitatea pe care o des- 
fășurați, sănătate și fericire, alături 
de tradiționala urare „La multi ani !". 
(Aplauze).

Colectivul întreprinderii mecanice 
din Roman a lansat recent în fabri
cație un strung carusel care, va pu
tea prelucra piese cu diametrul pinâ 
la 4 300 mm și greutatea pinâ la 18 
tone, mașină complexă prevăzută a 
fi inclusă in producția anului 1981. 
Totodată, constructorii de mașini 
de aici au asimilat, cu mai bine de 
4m an-înainte de termen, fabricația 
altor 6 tipuri de mașipi-unelte 
destinate prelucrării lemnului. In 
patru ani din acest cincinal, harni-

cui colectiv ai întreprinderii și-a 
înnoit, în proporție de 80 la sută, 
gama sortimentală a mașinilor- 
unelte pe care le produce, cores
punzător cerințelor și exigențelor 
beneficiarilor interni și de peste 
hotare. Ca atare, strungurile și 
alte mașini-unelte purtind marca 
„UMARO“ se bucură de aprecieri 
atit in țara - noastră, cit și in 
Bulgaria. Cehoslovacia, Franța, 
R. F. Germania, Japonia, S.U.A., 
U.R.S.S., Venezuela și în alte 16 țări.

baia MARE Tehnologii moderne 
de recuperare

în urma perfecționării tehnolo
giilor de extracție și de flotare- 
preparare și a îmbunătățirii siste
melor de mașini, utilaje și instala
ții din dotare, colectivele unităților 
din cadrul Centralei minereurilor și. 
metalurgiei neferoase Baia Mare au 
trecut la valorificarea pe scară mal 
largă a subproduselor, ceea ce le-a 
permis să obțină, in actualul cinci
nal, o cantitate de metale evaluată 
la 750 milioane lei. Dacă pînă nu

a metalelor
demult se recuperau numai ele
mentele de bază, acum muncitorii 
și specialiștii centralei valorifică 
multe alte metale însoțitoare — 
cadmiul, seleniul, stibiul și bismu- 
tul. Au fost întocmite studiile pen
tru recuperarea telurului. indiului 
și germaniului, iar în urma intrării 
în funcțiune a unei stații speciale 
la flotația din Baia Sprie se obțin 
primele concentrate de wolfram.

(Agerpres)

Climatul fertil al creației

Noi 
ansambluri 
de locuințe
Brăila:

In acest cincinal 
10 000 de apartamente

Constructorii brăileni au pre
dat, zilele acestea, locatarilor 
250 noi apartamente, situate în 
noul cartier Obor. Odată cu re
alizarea acestui lot de locu
ințe, numărul apartamentelor 
construite in actualul cincinal 
în municipiul Brăila a crescut 
la 10 000. De la începutul actua
lului cincinal și pinâ in prezent 
au fost date in folosință cu 
peste 1 000 de apartamente mai 
mult decît in întreg cincinalul 
trecut. Alături de cartiere mai 
vechi ca Brăilița, 1 Mai, Radu 
Negru s-au conturat altele, prin
tre care : Hipodrom. Viziru 1, 2 
și 3, Apollo, Obor, cărora li se 
adaugă in acest an cel mai tinăr 
cartier al Brăilei : Progresul.

Piatra Neamț: 
Constructorii înalță 
un frumos cartier
în municipiul Piatra Neamț, 

constructorii de locuințe au în
ceput să înalțe un nou cartier de 
locuințe. Noul ansamblu, numit 
cartierul Bicazului, va fi alcătuit 
din blocuri cu 3 000 de aparta
mente și spații comerciale cu o 
suprafață de 20 000 metri pătrați, 
cuprinzind o hală agroalimen- 
tară, un magazin de mobilă, un 
altul de tip „Romarta", precum 
și cel mai frumos magazin uni
versal din municipiu.

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUȘESCU
Hotărîrea întregii obști: 

unirea eforturilor pentru
După constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, 

în pregătirea celui de-al 11-lea Congres al Frontului Unității Socialiste se 
desfășoară in aceste zile adunările generale sătești și conferințele consi
liilor locale ale F.U.S. Analizînd activitatea desfășurată, formulind propu
neri judicioase privind perfecționarea activității consiliilor F.U.S.. sporirea 
inițiativei și capacității lor politico-organizatorice în acțiunile educative și 
de mobilizare a tuturor cetățenilor patriei la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului, participanții la adunări și conferințe 
adresează telegrame C.C. al P.C.R., tovarășului Nicoiae Ceaușescu, anga- 
jîndu-se, într-o deplină unitate de voință, să facă totul pentru dezvoltarea 
fiecărei localități, pentru continua înflorire a patriei.

în telegrama conferinței consiliului 
orășenesc al Frontului Unității So
cialiste Tg. Neamț se arată : „Dăm 
o înaltă apreciere propunerilor dum
neavoastră, mult iubite și 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, privind 
creșterea rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața social-politică a 
țării, propuneri care asigură o tot 
mai largă și intensă participare a 
tuturor oamenilor muncii la înfăp
tuirea politicii interne și externe, a 
partidului și statului nostru, ridicînd 
pe o nouă treaptă sistemul nostru 
democratic. Participanții la confe
rință iși exprimă totodată bucuria și 
deplina satisfacție ca dumneavoastră 
să vă aflați in continuare în funcția 
de președinte al Frontului Unității 
Socialiste, ceea ce constituie garanția 
obținerii de succese tot mai mari în 
toate domeniile 
asigurăm, mult 
varășe Nicoiae 
oamenii muncii 
vor îndeplini în mod exemplar sar
cinile ce ne revin din istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului". „Participanții la confe
rința consiliului local Rucăr, județul 
Argeș, al Frontului Unității Socialiste 
își îndreaptă gindurile lor către 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, adresîndu-vă din 
toată inima calde mulțumiri pentru

dezvoltarea localității

stimate

de activitate. Vă 
iubite și stimate to- 
Ceaușescu, că toți 
din orașul nostru își

modul strălucit în care conduceți 
poporul nostru pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul străbun al Româ
niei — se spune intr-o altă telegramă. 
Vă raportăm că in acest an planul 
economic al comunei noastre a fost 
realizat și depășit la principalii in
dicatori. în toate satele comunei 
noastre, în întreprinderi și instituții 
au fost constituite organizații proprii 
ale Frontului Unității Socialiste, în 
care s-au înscris numeroși țărani 
muncitori și alte categorii de oameni 
ai muncii. Analizînd activitatea pe 
care am depus-o pînă astăzi, am 
stabilit noi măsuri pentru sporirea 
contribuției tuturor cetățenilor co
munei la înfăptuirea obiectivelor 
economico-sociale și cultural-educa
tive din anul 1980, precum și a celor 
ce ne revin in viitorul cincinal din 
hotărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului. Ne angajăm să milităm 
permanent pentru înflorirea continuă 
a comunei noastre, pentru îndepli
nirea exemplară a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. Participanții la conferința co
munală Rucăr a Frontului Unității 
Socialiste vă adresează dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, multă sănătate și
(Continuare în pag. a V-a)

Conferința organizației Frontului 
Unității Socialiste din comuna Pe- 
chea, județul Galați, a făcut o 
aprofundată analiză a rezultatelor 
obținute de locuitorii acestei locali
tăți. Participanții, precum și mate
rialele prezentate — darea de seamă, 
raportul privind sarcinile de dezvol
tare economico-socială a localității 
în profil teritorial, planul de mă
suri — au scos in relief succesele 
deosebite dobîndite de oamenii mun
cii de aici in agricultură, industrie, in 
celelalte domenii de activitate. S-au 
remarcat realizările din acest an: 
îndeplinirea planului economic de 
către unitatea lbcală a viei și vinu
lui, depășirea sarcinilor prevăzute in 
sectorul zootehnic la taurine, por
cine și păsări, a livrărilor la fondul 
de stat, precum și înființarea recen
tă a noi unități : o 
ție de covoare, un magazin univer
sal, două grădinițe de copii.

Cu același spirit de răspundere 
față de destinele comunei, vorbitorii 
au evidențiat experiența poziti
vă cîștigată, formulind, totodată, o 
seamă de critici, ca și propuneri 
concrete de imbunătățire a muncii 
in viitor, pentru angajarea mai de
plină a întregii populații la îndepli
nirea sarcinilor ce revin localității 
pe plan economic și social.

Comuna Pechea, cu o populație de 
12 500 locuitori, are de realizat în 
anul 1985 o producție industrială cu 
33 la sută mai mare decît cea din 
1980. Va crește ponderea industriei 
locale, iar producția netă va spori 
de aproape 3 ori în aceeași perioadă. 
Trebuie remarcată ridicarea accen
tuată a producțiilor agricole, spori
rea efectivelor de animale, crescind

autobază, o sec-

răspundere

corespunzător și livrările la fon
dul de stat la cereale, legume, car
ne și alte produse. Sînt prevăzute 
investiții în volum total de peste 116 
milioane lei, intre obiectivele ce se 
vor construi urmind să se afle 160 
de noi apartamente, 8 săli de clasă, 
un internat și un atelier-școală eu 
cite 100 de locuri fiecare. Din con-' 
tribuția bănească a populației se vor 
realiza, de asemenea, un șir de lu
crări edilitar-gospodârești.

Conferința a stabilit măsuri judi
cioase pentru ducerea la îndeplinire 
a sarcinilor de dezvoltare pe mul
tiple planuri a acestei localități. în
tre acestea se află: urmărirea mai 
îndeaproape a modului de organi
zare și desfășurare a lucrărilor agri
cole ; educarea mai accentuată a 
populației in spiritul întăririi disci
plinei în muncă, al cunoașterii și res
pectării legilor; antrenarea consiliului 
comunal de educație politică și cultu
ră socialistă, a organizațiilor de masă 
și obștești la mobilizarea oamenilor 
pentru îndeplinirea întocmai a tu
turor sarcinilor și angajamentelor 
asumate; organizarea de activități 
politico-ideologice cu eficiență spo
rită etc. Toate subordonate firesc în
deplinirii mobilizatoarelor sarcini ca 
decurg din istoricele documente ale 
Congresului al XII-lea al parti
dului.

Au fost apoi alese consiliul comunal 
al Frontului Unității Socialiste, com
pus din 35 de membri, și biroul exe
cutiv al acestuia; de asemenea, con
ferința a aprobat delegații la confe
rința județeană a Frontului Unității 
Socialiste.

Dan PLA.EȘU
corespondentul „Scinteii”

Peisajul general al 
muzicii românești în
fățișează in prezent o 
excepțională dezvolta
re a sectorului 
nic. An de an 
martorii unor 
neobișnuit de 
dente in piese 
nice de toate dimensi
unile, cuiminînd in ul
tima vreme cu nume
roase simfonii de am
ple proporții. Genul 
însuși pare a trăi o 
nouă tinerețe. între 
cauzele certe ale aces
tei stări de lucruri se 
află neîndoios crista
lizările și sedimentări
le ce au avut și au 
încă loc in sfera lim
bajului, atit 1a noi cît 
și in multe alte cen
tre muzicale active. 
Surpriza, uimirea și 
incintarea in fața unor 
noi materiale sonore 
încetează a mai fi ele
mente dominante m 
psihologia creatorului 
de frumos muzical ; se 
recîștigă gustul pen
tru funcționalitate, 
pentru motivarea ar
tistică riguroasă, pen-*  
tru o anumită dialec
tică muzicală promiță
toare de altitudini spi
rituale. Disonanța ca 
atare își vede stopată 
dominația abuzivă, iar 
hazardului i se acordă 
un loc și o stimă mai 
potrivite cu virtuțile 
sale reale. Ba chiar, 
unele spirite înclinate 
spre extreme ar dori 
pentru consonanță o 
revanșă la fel de do- 
minator-abuzivă : mi- 
ni-muzică pe cîteva 
inofensive sunete a- 
flate între ele în cele 
mai cuminți și banale 
raporturi. înțelepciu
nea bătrînească ne in
vită totuși că nu folo
sește să fii nici din
coace, nici dincolo de 
cal.

împlinirile actuale 
ale muzicii simfonice 
românești sînt mărtu
ria unei stări de echi
libru, unui climat fer
til asigurat în țara 
noastră tuturor artelor 
cărora recentul Con
gres al partidului le-a

simfo- 
sintem 
recolte 
abun- 
simfo-

adresat vibranta che
mare de a aspira la o 
nouă strălucire. îm
plinirile actuale nu se 
clădesc pe neant, ci pe 
o splendidă tradiție 
fundamentată de Enes- 
cu, apoi continuată de 
Cuclin, Jora, Andricu, 
Negrea, Drăgoi, 
Constantinescu. 
oferă realizări cu 
tul remarcabile pe cu
prinsul unui arc larg 
desfășurat de stiluri și 
personalități, în care
la una din zări pre
țuim subtil decantatele 
creații ale unor ma
eștri respectați ca Si-

Paul 
Ele 
to-

Insemnări de
Pascal BENTOIU

gismund Toduță, Ze
no Vancea, Tudor 
Ciortea, Ludovic Feld
man, iar dinspre 
cealaltă zare inte
grăm prospețimea și 
fantezia legate de nu
mele mai recent afir
mate, precum Liana 
Saptefrați, Adrian Ior- 
gulescu. Adrian Pop, 
Vlad Llpiu sau Șerban 
Nichifor. spre a-i a- 
minti numai pe ei. în
tre aceste zone, fireș
te, se situează numă
rul impresionant de 
mare al compozitori
lor astăzi cei mai ac
tivi, pe care mă voi 
abține să-i numesc, pe 
de o parte pentru că 
ei sînt mai adesea 
propuși publicului în 
sălile de concert ori 
de teatru, sau pe cana
lele radiodifuziunii, iar 
pe de alta deoarece aș 
dori să nu-i nedreptă
țesc nici prin seacă 
enumerare, nici prin 
omisiune involuntară, 
întemeiat pe admira
ția ce o provoacă lu
crările, ar trebui să 
înșir cel puțin două
zeci de nume impor
tante in muzica pre
zentului, și ar semă
na cu o strigare de ca
talog. Cred că acea 
generație de mijloc a

muzicienilor României 
de azi, pe care nu ma 
sfiesc a o numi „gene
rația de aur", ar meri
ta cîndva un foarte 
amplu studiu care să- i 
constate incredibila di
versitate, constanta 
substanțialitate, enor
ma putere de muncă. 
Dincolo de orice enu
merare insă, fie-mi în
găduit aci să aduc un 
îndurerat omagiu celor 
doi mari recent dispă
ruți ai muzicii noaste: 
Liviu Glodeanu și Zol- 
tan Aladar.

Aș dori să închei 
puținele rînduri de 
față cu două observa
ții, completate de une
le păreri. Mai intîi : 
deși eforturi impor
tante s-au făcut și se 
fac, nu cred că s-au 
găsit încă, pe planul 
organizării, propagan
dei, editării ș.a.m.d.. 
acele forme care să 
răspundă cu adevărat 
extraordinarei puteri 
creatoare desfășurate 
in compoziția noastră 
actuală. In al doilea 
rmd : energia aruncată 
in balanță in dome
niul muzicii simfonice 
nu-și găsește totdeau
na corespondente in 
alte mari sectoare ale 
creației. Personal, mă 
împac greu cu relativ 
puțina atenție acorda
tă în ultimul timp unui 
domeniu care pînă nu 
de mult constituia un 
evident titlu de glorie 
al muzicii noastre : 
liedul. Vigoarea nease
muită a simfonicului 
mărturisește fără în
doială despre maturi
zarea unei mai con
știente vocații spre 
universalitate, ' spre 
orizonturile largi ale 
lumii și spiritului. Dai 
o atare vocație se cere 
în continuare comple
tată, „căptușită" — 
dacă mi se iartă cu
vintul, deseori auzit la 
Camil Petrescu in 
acest înțeles — cu toa
tă fina bogăție a li
rismului pur, dintot- 
deauna prețioasă com
ponentă a spiritualită
ții românești.
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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A DEZBĂTUT Șl VOTAT ÎN UNANIMITATE :

LEGEA
pentru adoptarea Planului național unic 

de dezvoltare economico-socială
/

a Republicii Socialiste România pe anul 1980
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

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

— in procente calculate pe baza prețurilor la 1 I 1980 —

Indicatorul crt.
Creștere față 
de anul 1979

1. Produsul social 7,8
2. Venitul național 8,8
3. Producția industriala

— valoarea producției nete 11,5
— valoarea producției globale 11,4

4. Producția agricolă
— valoarea producției globale 4,7-6,0
— valoarea producției nete 5,2-7,5

5. Investiții totale în economia
națională 4,9
din care:
— volumul lucrărilor de construcții-

montaj 2,7
6. Volumul total al comerțului exterior 14,8
7. Numărul mediu de personal

muncitor 2,7
8. Productivitatea muncii in industria

republicană
— pe baza valorii producției nete 8,7
- pe baza valorii producției globale 8,5

9. Volumul desfacerilor de mărfuri prin
comerțul socialist 9,3

10. Prestările de servicii pentru
populație 11,6

11. Fondul de retribuire a personalului
muncitor 9,6

Art. 2. — Producția netă industrială 
va fi în anul 1980 de 331,6 miliarde 
lei, iar producția globală industrială 
de 1 004,3 miliarde lei.

Energie electrică
Cărbune net
Țiței extras
Gaz metan extras
Oțel
Aluminiu primar și aliaje de

aluminiu
Motoare electrice de 0,25 kW șl 

peste
Mijloace de automatizare electro

tehnice și electronice
Mijloace ale tehnicii de calcul 

electronice
Produse ale industriei de mecanică 

fină și optică
Mașini-unelte de prelucrat metale 

prin așchiere și deformare plastică 
Mașini și utilaje tehnologice pentru 

industrie
Tractoare
Autocamioane, autotractoare șl 

autobasculante
Autoturisme de oraș
Locomotive electrice șl diesel pen

tru linii magistrale
Nave maritime pentru transportat 

mărfuri
Nave fluviale șl de lacuri 
îngrășăminte chimice
Produse macromoleculare de bază
Cauciuc sintetic
Anvelope auto, tractor, avion
Fibre și fire artificiale și sintetice 
Ciment
Plăci din așchii de lemn și fibro- 

lemnoase
Mobilier din lemn
Celuloză și semiceluloză
Hirtie, cartoane și mucavale
Mașini și aparate electrice de uz 

casnic 
din care :
— frigidere
— mașini electrice de spălat rufe 

Receptoare pentru radiodifuziune 
Receptoare pentru televiziune 
Medicamente
Sticlărie de menaj
Țesături
Produse tricotate
Confecții textile 
încălțăminte
Carne (inclusiv subproduse 

comestibile) 
din care :
— carne tăiată în abatoare

Lapte de consum
Unt
Brinzeturl
Ulei comestibil
Zahăr
Legume și fructe conservate, in

clusiv pastă de roșii
Vin brut
Bere

Art. 4. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și cele
lalte organe centrale, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, 
consiliile oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi, Comitetul de

Art. 1. — Se adoptă Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România ps 
anul 1980.

Art. 3. — La principalele produse 
industriale se vor realiza următoarele 
niveluri :

mil. kWh 72 000
mii tone 54 090
mii tone 15 000
mii. mc 27 130
mii tone 15 580
mii tone 240
MW 12 500
mii. lei 6 083
mii. lei 3 500
mii. lei 8150
mii. lei 11 128
mii. lei 25 586
mii tone 800
mii buc. 80
mii buc. 37
mii buc. 102
buc. 385
mii tdw 616
buc. 101
mii tone echiv.

100% S.A. 3 797
mii tone echiv.

100% S.A. 753,7
mii tone 250
mii buc. 6 800
mii tone 254
mii tone echiv.

80% clincher 18 300
mil tone 1 110
mii mp 124 000
mil. lei 14 724
mii tone 660
mii. mp 10 385
mii tone 875
mii. lei 2 270
mii buc. 375
mii buc. 310
mii buc. 1 150
mii buc. 730
mii. lei 4 468
mii. lei 1 050
mii. lei 30120
mii. mp 1 286
mii. lei 13 425
mii. lei 32 650
mii. lei 11 342
mil. per. 121,7
mii tone 2 346
mii tone 1 425
mii hl. 7 620
mii tone 53.9
mii tone 167,6
mii tone 430
mii tone 770
mii tone 495,8
mii hl. 7 680
mii hl. 11 300

Stat al Planificării, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
și Ministerul Finanțelor să asigure :

a) îndeplinirea și depășirea sarci

nilor de creștere a valorii producției 
nete, ca indicator de bază al întregii 
activități economice prin realizarea 
ritmică a producției fizice, in struc
turile sortimentale și calitative pre
văzute în plan, precum și prin redu
cerea cheltuielilor materiale ;

b) ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al tuturor produselor prin 
accelerarea procesului de asimilare, 
modernizare, înnoire și tipizare a 
acestora, prin crearea și însușirea în 
producție a noi materiale cu carac
teristici superioare, noi mașini și 
utilaje de înaltă productivitate, cu 
consumuri energetice reduse și o va
lorificare înaltă a materiilor prime ;

c) utilizarea optimă a capacităților 
și suprafețelor de producție prin 
încărcarea corespunzătoare în toate 
schimburile a liniilor și utilajelor 
tehnologice, instalațiilor și agregate
lor și dotarea cu mașini și utilaje a 
spațiilor construite ;

d) funcționarea în condiții de si
guranță a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, asigurînd eliminarea în
treruperilor în procesele de produc
ție și reducerea duratelor de imobi
lizare în reparații prin ridicarea cali
tății lucrărilor de întreținere, revizii 
și reparații capitale ; asigurarea pie
selor de schimb necesare prin folo
sirea deplină a capacităților, recon- 
diționarea în mai mare măsură a re
perelor și subansamblelor uzate ;

e) .respectarea riguroasă a grafi
celor de livrări pe baza prevederilor 
din programele unitare de cooperare

din care :
U. M. Total unități 

agricole 
de stat

Cereale pentru boabe
— total mii tone 26 000 5 795
din care :
— grîu și secară mil tone 7 955 1 234
— porumb mil tone 15 015 3 295
— orz-orzoaică mii tone 2 845 1 181

Sfeclă de zahăr mii tone 9 375 —
Floarea-soarelui mii tone 1 184 216
Soia mii tone 744 337
In și cînepă pentru fibră mii tone 678 14
Cartofi de toamnă mii tone 5100 200
Legume de cîmp mii tone 5 170 1 100
Fructe mii tone 2 410 476
Struguri mii tone 1 970 436
Carne în viu mii tone 3 081 1 020,1
Lapte de vacă mii hL 71 000 13 304
Lînă tone 54 000 10 835
Ouă miL buc. 7 220 2108

Art. 7. — Suprafața arabilă în 
cultură va fi da cel puțin 9 846 
mii hectare.

Suprafața agricolă irigată în cul

TotalU. M.

Bovine mii capete 7 650 1 178,4din care :
— vaci și juninci mii capete 4 000 553,6Porcine mii capete 13 000 4 440dinscare :
— scroafe mii capete 1 200 435

Ovine și caprina mii capete 19 550- 2 600
Păsări ouătoare mii capete 58 430 16 035

Art. 9. — Baza materială a agri
culturii se va dezvolta, în anul 1980, 
astfel :

a) agricultura va fi dotată cu 14 800 
tractoare, 6 400 combine autopropul
sate pentru recoltat păioase și po
rumb, echipamente de recoltat floa- 
rea-soarelui, combine de recoltat 
sfeclă, combine de recoltat cartofi, 
echipamente de mecanizare a lucră
rilor de udare, alte mașini și utilaje 
agricole ;

b) se vor amenaja pentru Irigații 
496 mii hectare, din care 60 mii hec
tare în amenajări locale ;

c) lucrările de desecări se vor 
executa pe o suprafață de 231 mii 
hectare și lucrările de combatere a 
eroziunii solului pe 251 mii hectare ;

d) agricultura va folosi 2 113 mii 
tone îngrășăminte chimice și 59 mii 
tone pesticide, în substanță activă.

Art. 10. — în scopul realizării o- 
biectivelor prevăzute in plan pentru 
dezvoltarea agriculturii, Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, Acade
mia de științe agricole șl silvice, 
organele agricole județene și consi
liile unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste să asigure :

a) gospodărirea judicioasă a fondu
lui funciar prin utilizarea în între
gime a suprafețelor agricole, inclusiv 
cultivarea terenurilor din incintele 
unităților socialiste, creșterea supra
feței arabile cu 35 mii ha și limita
rea strictă a scoaterii de terenuri din 
circuitul agricol; utilizarea deplină și 
la randamentele prevăzute a supra
fețelor amenajate pentru irigații ; 
aplicarea de asolamente raționale in 
cadrul fiecărui consiliu agroindus
trial ;

b) sporirea capacității productive a 
terenului agricol prin executarea lu
crărilor ameliorative, eliminarea ex
cesului de umiditate, combaterea fe
nomenelor de eroziune și sărăturare 
a solului, aplicarea udărilor pe în
treaga suprafață amenajată pentru 
irigare ;

c) asigurarea necesarului de semin
țe și material săditor de mare pro
ductivitate pentru toate culturile, 

între ministere, centrale, întreprin
deri și între județe, în corelație 
strînsă cu cerințele producției și cu 
respectarea strictă a prevederilor 
contractuale ;

f) modernizarea și diversificarea în 
continuare a structurii sortimentale 
a producției bunurilor de consum și 
adaptarea rapidă a fabricației la ce
rințele populației ; Consiliul de coor
donare a producției bunurilor de 
larg consum, Consiliul pentru coor
donarea și îndrumarea activității de 
aprovizionare și prestare de servicii 
către populație și ministerele produ
cătoare răspund de îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor din programele 
speciale pentru creșterea producției 
bunurilor de consum.

Art. 5. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, Consiliile 
oamenilor muncii din centrale și în
treprinderi să asigure valorificarea 
superioară a materiilor prime, mate
rialelor, combustibililor și energiei, 
prin extinderea progresului tehnic și 
tehnologiilor moderne și realizarea 
de structuri eficiente de producție.

Art. 6. — In anul 1980 — în con
dițiile unul an agricol normal — se 
prevede a se realiza o producție 
globală de 148,3—163,8 miliarde lei.

La principalele produse agricole se 
prevăd următoarele niveluri de pro
ducție : 

tură va fi de 2 500 mii hectare, din 
care arabilă 2 410 mii hectare.

Art. 8. — Efectivele de animale 
vor ajunge, la sfîrșitul anului 1980, 
la următoarele niveluri :

din care : 
unități 
agricole 
de stat

adaptate condițiilor pedoclimatice spe
cifice fiecărei zone ; aplicarea unei 
agrotehnici diferențiate pe zone de 
producție, adecvate fiecărei culturi ;

d) perfecționarea tn continuare a. 
activității de producere și valorifi
care a legumelor, cartofilor și fruc
telor pentru satisfacerea in condiții 
mai bune a nevoilor populației în tot 
cursul anului, a cerințelor industriei 
și exportului ;

e) intensificarea acțiunii de mo
dernizare a plantațiilor vitipomlcole, 
crearea de noi plantații in sistem 
intensiv și superintensiv și executa
rea lucrărilor de întreținere a aces
tora ;

f) efectuarea la timp și tn condiții 
de calitate superioară a lucrărilor 
agricole, administrarea eficientă a 
îngrășămintelor chimice și naturale 
și folosirea rațională a mijloacelor 
chimice de combatere a dăunătorilor; 
extinderea mecanizării muncilor a- 
gricole, utilizarea eficientă a întregu
lui parc de tractoare și mașini agri
cole prin integrarea secțiilor din sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii în activitatea cooperativelor 
agricole de producție, unităților agri
cole de stat și asociațiilor economice 
intercooperatiste ;

g) creșterea efectivelor de animale 
și sporirea producțiilor medii de 
produse animaliere prin îmbunătăți
rea selecției, reproducției și amelio
rarea materialului biologic, îndeosebi 
a bovinelor șl ovinelor, precum și 
prin creșterea natalității și diminua
rea pierderilor cauzate de mortali
tate ; folosirea deplină a capacități
lor complexelor de creștere a ani
malelor ; dezvoltarea și moderniza
rea complexelor zootehnice de tip 
industrial, precum și a fermelor zoo
tehnice și piscicole ;

h) dezvoltarea producției de furaje 
prin creșterea producțiilor medii la 
hectar, precum și extinderea lucră
rilor ameliorative pe pajiști și finețe 
naturale; dezvoltarea culturilor duble 
furajere, folosirea tn mai mare mă
sură a furajelor grosiere și produse
lor secundare, sporindu-se valoarea 
lor nutritivă ;

i) recoltarea culturilor cerealiere 
în perioadele optime, depozitarea. 

păstrarea și condiționarea produselor 
agricole în vederea asigurării unei 
calități corespunzătoare a acestora și 
diminuării pierderilor;

j) sporirea eficienței activității eco
nomice în toate consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatiste, în 
toate unitățile agricole, reducerea 
cheltuielilor materiale, creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea in
dicatorilor calitativi, diminuarea con
sumurilor de materii prime, materia
le, combustibili și energie.

Art. 11. — în anul 1980 se va pune 
în circuitul economic un volum de 20 
milioane mc masă lemnoasă din pro
duse principale și secundare (rări- 
turi), din care 3,9 milioane mc produ
se principale de rășinoase ; din ope
rațiuni de igienă a pădurilor și prin 
tăieri de îngrijire-curățiri se va 
valorifica suplimentar un volum de
1.6 milioane mc materiale lemnoase.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții 
și ceilalți titulari de plan să asigure:

a) realizarea unui volum de împă
duriri integrale și reîmpăduriri de
48.6 mii hectare în fondul forestier, 
din care pe 13,4 mii hectare se vor 
crea culturi silvice speciale pentru 
producerea lemnului de celuloză ; 
ponderea speciilor de rășinoase va 
reprezenta 65—70 la sută din volumul 
total al împăduririlor în fondul fo
restier ;

b) aplicarea strictă a prevederilor 
legale privind redarea, în termene 
cit mai scurte, în circuitul silvic a 
terenurilor devenite disponibile și li
mitarea scoaterii de terenuri din fon
dul forestier și a defrișării de păduri 
în scopul schimbării destinației a- 
cestora ;

c) dezvoltarea șl diversificarea eco
nomiei vitratului și a pescuitului în 
apele de munte și în unități specia
lizate ; extinderea culturilor de ar
buști fructiferi, precum și intensi
ficarea recoltării și valorificării fruc
telor de pădure, a plantelor medici
nale și a altor produse accesorii din 
flora spontană.

Art. 12. — în anul 1980 se prevăd 
lucrări pentru darea în exploatare a 
noi lacuri de acumulare cu folosință 
complexă reprezentînd un volum de 
77 milioane mc, îndiguiri pe o lungi
me de 460 km pentru apărarea centre
lor populate și a terenurilor agricole 
împotriva inundațiilor, precum și lu
crări de regularizări, apărări și con
solidări de maluri ale cursurilor de 
apă pe o lungime de 643 km.

Art. 13. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi, 
birourile, respectiv comitetele execu
tive ale consiliilor populare comuna
le, orășenești, municipale și județe
ne, împreună cu Consiliul Național 
al Apelor și Consiliul Național pen
tru Protecția Mediului înconjurător, 
să aplice măsurile cuprinse în pro
gramul privind protecția mediului în
conjurător, în cadrul activităților și 
resurselor prevăzute în planul pe 
anul 1980, asigurînd :

a) încadrarea lucrărilor hidroteh
nice în schemele cadru de valorifi
care integrală, amenajare complexă

Ramura miliarde lei

Industrie (inclusiv dotarea organizațiilor de foraj și gospodă-
rirea apelor) 133,1

Construcții 8,0
Agricultură, silvicultură 29,9
Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică 2,1
Transporturi și telecomunicații 27,4
Comerț, alimentație publică, turism, silozuri și baze de

depozitare 5,9
învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății 6.1
Construcții de locuințe (inclusiv cămine pentru nefamiliști) 23,7
Gospodărie comunală 6.7

în cursul anului 1980 se vor pune 
în funcțiune 670 capacități de pro
ducție industriale și agrozootehnice 
mai importante.

Pentru prevenirea poluării mediu
lui înconjurător se vor investi 3,5 
miliarde lei.

Art. 19. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca toți titularii de inves
tiții, centralele și' ministerele furni
zoare de utilaje, cele care au in 
subordine organizații de proiectare și 
organizații de construcții-montaj, îm
preună cu Consiliul de coordonare a 
activității de investiții, Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, Ministerul Finan
țelor, Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, Ministerul Construcțiilor Indus
triale, Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare, Inspectoratul 
General de Stat pentru Investiții- 
Construcții, Institutul central de 
cercetare, proiectare și directivare in 
construcții și băncile finanțatoare să 
asigure :

a) accelerarea ritmului de pregă
tire a documentațiilor pentru obiec
tivele de investiții prin utilizarea 
deplină a capacității institutelor cen
trale de cercetare și altor unități de 
cercetare și inginerie tehnologică și 
de proiectare a lucrărilor de con
strucții și instalații și asigurarea 
acestora la termenele prevăzute in 
programele de proiectare și in con
tracte ; extinderea utilizării proiecte
lor tip și refolosibile ';

b) adoptarea in cadrul documenta
țiilor de investiții a celor mai efi
ciente soluții tehnologice și construc
tive care să conducă la reducerea 
consumurilor de materiale energoin- 
tensive, de metal și ciment, să asi
gure în exploatare un consum minim 
de energie și combustibili și să con- 

și folosire rațională a apelor din 
bazinele hidrografice respective, co
relate cu sistematizarea teritorială ;

b) folosirea rațională a resurselor 
pentru alimentări cu apă potabilă și 
industrială, irigații, producerea de 
energie electrică, navigație, piscicul
tura și alte scopuri ; creșterea gradu
lui de recirculare a apelor industria
le și reducerea la maximum a pier
derilor ; epurarea apelor uzate în 
condițiile exploatării, la parametrii 
proiectați, a instalațiilor de epurare.

Art. 14. — Volumul total al trans
portului intern de mărfuri cu mijloa
ce de folosință generală va fi. în anul 
1980, de 100,'2 miliarde tone km, cu 3,7 
la sută mai mare decît în anul 1979.

Art. 15. — Baza materială a trans
porturilor de folosință generală va 
spori prin dotarea cu 217 locomotive 
diesel și electrice, 5 550 vagoane de 
marfă în echivalent de 4 osii, auto
vehicule de marfă cu o capacitate de 
40 850 tone, autobuze cu o capacitate 
de 105 100 locuri, nave fluviale nepro
pulsate cu capacitate totală de 70 
mii tone, 12 remorchere și împingă- 
toare fluviale, 262,9 mii tdw nave 
maritime și 3 avioane mediu curier.

în anul 1980 se vor moderniza 
197,7 km drumuri și se vor aplica 
îmbrăcăminți asfaltice ușoare pe 
1 346 km.

Art. 16. — Volumul activității de 
poștă și telecomunicații, în anul 1980, 
va crește cu 6,9 la sută față de 1979, 
pe baza utilizării intensive a capaci
tăților existente și dezvoltării secto
rului de telefonie-telegrafie cu 174 
mii linii, modernizării bazei tehnico- 
materiale, automatizării în continuare 
a telefoniei interurbane prin racor
darea unor noi localități, extinderea 
rețelei de radio și televiziune ; va 
crește nivelul calității prestărilor 
către populație, al tuturor sectoarelor 
de poștă și telecomunicații.

Art. 17. — întreprinderile, centra
lele, ministerele, celelalte organe 
centrale și locale, împreună cu Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea și optimi
zarea transporturilor prin îmbunătă
țirea raionării livrărilor, raționaliza
rea fluxurilor de transport al mărfu
rilor ; eliminarea parcursurilor fără 
încărcătură și scurtarea distanțelor 
medii de transport ; extinderea pro
ceselor moderne, în principal a pale- 
tizării și containerizării, a mecani
zării operațiunilor de încărcare- 
descărcare ; folosirea eficientă a în
tregului parc de transport ; intensi
ficarea utilizării flotei proprii în 
operațiile de comerț exterior ; îmbu
nătățirea lucrărilor de întreținere șl 
reparații a mijloacelor din dotare ; 
economisirea strictă a carburanților 
și energiei. Se va urmări organizarea 
transportului rutier cu autovehicule 
de mare capacitate în schimburi, pre
cum și extinderea utilizării remor
cilor.

Art. 18. — Volumul total al inves
tițiilor în economia națională va fi, 
în anul 1980, de 244,5 miliarde lei.

Pe principalele ramuri ale econo
miei naționale vor fi alocate urmă
toarele volume de investiții: 

ducă la creșterea eficienței investi
țiilor ; limitarea volumului și supra
feței construcțiilor industriale și 
agrozootehnice potrivit necesităților 
stricte determinate de procesele teh
nologice respective ; extinderea uti
lizării materialelor ușoare de con
strucții, a tufurilor, cenușilor și zgu
rilor, a celor ce se asigură din re
surse locale, a elementelor prefabri
cate și a materialelor ieftine ;

c) punerea în funcțiune a noilor 
capacități la termenele planificate și 
respectarea cu strictețe a prevederi
lor din graficele de atingere a para*  
metrilor proiectați, luind măsuri pen
tru : executarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj și asigurarea livrării 
utilajelor in concordanță cu graficele 
de eșalonare a investițiilor ; respec
tarea perioadelor de probe mecanice 
și tehnologice prevăzute și asigurarea 
forței de muncă calificate necesare 
efectuării acestora în condiții optime; 
organizarea corespunzătoare a parti
cipării specialiștilor din unitățile be
neficiare la executarea lucrărilor de 
montaj al utilajelor și la efectuarea 
probelor ; pregătirea forței de muncă 
pentru exploatarea în bune condiții 
a obiectivelor puse în funcțiune ;

d) desfășurarea ritmică a activită
ții pe toate șantierele de construcții- 
montaj ; extinderea mecanizării și 
industrializării lucrărilor de construc
ții-montaj și a tehnologiilor moder
ne de execuție, urmărindu-se folosi
rea integrală în tot cursul anului a 
forței de muncă, a utilajelor de con
strucții și a mijloacelor de transport; 
intensificarea colaborării între bene
ficiarii de investiții, organizațiile de 
proiectare, de construcții-montaj și 
furnizorii de utilaje.

Art. 20. — în anul 1980 vor fi exe
cutate 624 obiective principale de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică, care vor contribui la 
reducerea consumurilor materiale și 
valorificarea superioară a materiilor 

prime, la ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, la extinde
rea mecanizării și automatizării pro
ceselor de fabricație, la creșterea 
mai rapidă a eficienței generale a 
producției. Se vor asimila noi pro
duse și materiale, astfel că produsele 
noi și modernizate introduse în fa
bricație de la începutul cincinalului 
vor avea, în anul 1980, o pondere de 
44 la sută în valoarea producției mar
fă realizate în ramurile prelucrătoa
re ale industriei republicane.

Art. 21. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Consiliul de coordonare a pro
filării, specializării și cooperării i 
ramurile industriei construcțiilor 
mașini și industriei metalurgice, Con
siliul de coordonare a producției bu
nurilor de larg consum, întreprinde
rile, centralele și ministerele, împre
ună cu institutele centrale de cerce
tare, academiile de științe, unitățile 
de cercetare și inginerie tehnologică, 
să asigure participarea în mai mare 
măsură a concepției tehnice proprii 
la soluționarea problemelor de bază 
ale dezvoltării economice și sociale, 
acționînd în următoarele direcții :

a) intensificarea lucrărilor de pros
pecțiuni și explorări geologice în ve
derea descoperirii de noi rezerve in
dustriale de substanțe minerale utile, 
îndeosebi de țiței, gaz metan, mine
reuri feroase și neferoase ; sporirea 
factorului final de recuperare a țițe
iului din zăcăminte ; introducerea 
în circuitul economic a zăcămintelor 
cu conținuturi mai sărace în sub
stanțe utile ; creșterea în continuare 
a numărului și a gradului de recupe
rare a elementelor conținute în pro
ducția de minereuri ; valorificarea 
tuturor categoriilor de resurse ener
getice secundare rezultate din pro
cesele de, producție și consum ;

b) extinderea tehnologiilor moder
ne, cu randamente ridicate în valori
ficarea resurselor materiale ; perfec
ționarea tehnologiilor existente în 
vederea Îmbunătățirii coeficientului 
de scoatere a metalului în producția 
de laminate și de utilizare a acestora 
în industria construcțiilor de mașini, 
prelucrării complexe a gazelor natu
rale și a țițeiului în industria chi
mică, a masei lemnoase în industria 
lemnului, a fibrelor, firelor, pieilor în 
industria ușoară, a materiilor prime 
agricole în industria alimentată ;

c) realizarea de noi materiale cu 
consumuri specifice reduse și cu ca
racteristici tehnico-economice supe
rioare, înlocuirea materialelor scum
pe și deficitare, în special din im
port ; participarea în măsură sporită 
a cercetării din domeniul fizicii la 
elaborarea de tehnologii și sisteme de 
aparate de măsură și control, nece
sare îndeosebi electronicii, chimiei, 
metalurgiei, construcției de mașini, 
energeticii și altor ramuri ale econo
miei ;

d) valorificarea cu prioritate în 
producție a cercetărilor proprii ; ac
celerarea valorificării licențelor achi
ziționate și dezvoltarea tehnologiilor 
și produselor ce se realizează pe bază 
de licențe asimilate ;

e) creșterea contribuției cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice la 
organizarea și programarea pe baze 
științifice a producției, optimizarea 
activităților de întreținere și repara
ții ale utilajelor și agregatelor, ex
tinderea mecanizării și automatizării, 
ci'eșterea productivității muncii, re
ducerea costurilor de producție.

Art. 22. — întreprinderile, centrale
le, ministerele, celelalte organe cen
trale, comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București, împreună cu 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat 
al Planificării, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Minis
terul Finanțelor, Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor și băn
cile răspund pentru :

a) asigurarea bazei materiale a pla
nului și a stocurilor normate de ma
terii prime și materiale în concordan
ță cu necesitățile producției în fieca
re unitate ;

b) diminuarea în continuare a nor
melor și normativelor de consum prin 
reproiectarea produselor și extinderea 
utilizării materialelor cu consumuri 
reduse ;

A c) reducerea consumurilor de ener
gie și combustibili în toate domeniile 

' de activitate economică prin creș
terea randamentelor energetice, în 
special în ramurile mari consumatoa
re de energie electrică și combusti
bili, în care scop se va acționa pen
tru modernizarea instalațiilor consu
matoare, îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație și a structurii produc
ției, dotarea cu agregate pentru recu
perarea căldurii, diminuarea pierde
rilor și consumurilor tehnologice în 
centralele electrice și în rețelele de 
transport și distribuție ; ministerele 
răspund de recuperarea și valorifica
rea resurselor energetice, combusti
bile și termice, prevăzute în plan.

Art. 23. — în vederea folosirii la 
maximum a resurselor rezultate din 
procesele de producție și de consum 
pentru acoperirea in cit mai mare 
măsură a necesarului de materii pri
me ale economiei și reducerea im
porturilor, Consiliul de Miniștri va 
asigura măsuri pentru :

a) extinderea activității de recupe
rare a tuturor resurselor de fier șl 
fontă, oțeluri aliate și feroaliaje, me
tale neferoase, produse chimice, ule
iuri minerale, lemn, hîrtie, textile, 
pielărie, sticlă, a subproduselor din 
agricultură, industria alimentară șl 
din alte ramuri :
(Continuare in pag. a IlI-a)
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b) organizarea valorificării integra
le a produselor uzate — mijloace de 
transport, mașini-unelte, motoare și 
mașini electrice, instalații și utilaje 
tehnologice, tractoare și mașini agri
cole, cabluri, piese de schimb, anve
lope, materiale de construcții și insta
lații, bunuri de consum de folosință 
îndelungată — prin recuperarea, re- 
condiționarea și refolosirea materia
lelor, pieselor, reperelor, subansam- 
blelor, echipamentelor și agregatelor 
componente.

Repartițiile vor cuprinde, în mod 
distinct, cantitățile de materiale, pie
se de schimb și subansamble asigu
rate prin recondiționare și refolosire.

Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat 
al Planificării, ministerele, centralele 
și institutele centrale de cercetare- 
proiectare vor organiza colective de 
lucru pentru elaborarea soluțiilor 
tehnologice specifice, pentru valorifi
carea resurselor rezultate din proce
sele de producție și consum, recu
perarea și refolosirea materialelor, 

leselor și subansamblelor, reducerea 
ccentuată a importurilor.
Art. 24. — In anul 1980, sporul va

lorii producției nete pe seama creș
terii productivității muncii în indus
tria republicană va fi de 79,0 la sută; 
productivitatea muncii în activitatea 
de construcții-montaj, calculată pe 
baza valorii producției nete, va crește, 
în anul 1980 față de anul 1979 cu 8,4 
la sută.

Art. 25. — Numărul de personal 
muncitor pe total economie va ajunge, 
in anul 1980, la 7 435 mii.

Prin învățămîntul profesional șl li
ceal de specialitate, precum și prin 
cursuri de calificare de scurtă durată 
vor fi pregătiți 336 mii muncitori ca

lificați care vor intra In producție in 
anul 1980.

Art. 26. — în vederea realizării pro
ductivității muncii planificate pe anul 
1980, Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele, împreună cu 
Ministerul Muncii, Comitetul de Stat 
al Planificării, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Minis
terul Educației și învățămîntului, să 
asigure :

a) realizarea, la termenele stabilite, 
a măsurilor prevăzute în progratnele 
de creștere a productivității muncii 
privind introducerea de noi tehnologii 
de fabricație și perfecționarea celor 
existente, sporirea gradului de meca
nizare și automatizare a producției, 
îmbunătățirea organizării producției 
și a muncii, folosirea judicioasă a 
personalului muncitor, întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă ;

b) recrutarea, calificarea și perfec
ționarea forței de - muncă pe princi
palele meserii și specialități, cores
punzător sarcinilor din programele de 
pregătire și de perfecționare a perso
nalului muncitor ;

c) utilizarea rațională a fondului de 
timp de muncă la toate categoriile de 
personal, prin îmbunătățirea conti
nuă a normelor și normativelor de 
muncă și de personal ;

d) policalificarea profesională a 
muncitorilor, maiștrilor, tehnicieni
lor și inginerilor, în vederea folosirii 
cu eficiență maximă a utilajelor și a 
valorificării în cele mai bune condiții 
a dotării tehnice.

Art. 27. — în anul 1980, cheltuielile 
de producție, în prețuri curente, 
vor fi :

a) cheltuieli maxime la 1 000 lei 
producție marfă în :

— industria republicană lei 771,9
— întreprinderile agricole

de stat lei 917,6
b) cheltuieli maxime la 1 000 lei 

producție de construcții-montaj (an
trepriză), în prețuri de deviz, lei 947,7

c) costul maxim la 1 000 tone km 
convenționale :

— în transportul feroviar lei 129,6
— în transportul auto lei 619,1
Consiliul de Miniștri va lua mă

suri ca Ministerul Finanțelor, Comi
tetul de Stat al Planificării, Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Comitetul de 
Stat pentru Prețuri, Consiliul Finan
ciar Bancar, împreună cu ministere
le, celelalte organe centrale, centra
lele, întreprinderile, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al minicipiului București, să 
asigure, în cadrul bugetului de ve
nituri și cheltuieli al unităților, folo
sirea eficientă a fondurilor, aplicarea 
unui regim strict de economii, redu
cerea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, 
întărirea controlului financiar și 
cu deosebire a celui preventiv, 
încadrarea în normativele de stoc 
și în normativele mijloacelor cir
culante, utilizarea mai bună a 
fondurilor de investiții și a ce
lor valutare, respectarea riguroasă 
a disciplinei financiare și de plan, 
în vederea îndeplinirii programelor 
de reducere a costurilor de producție, 
a cheltuielilor materiale și sporirii 
beneficiilor în strînsă corelare cu pla
nul național unic și cu bugetul de 
stat.

Art. 28. — Volumul comerțului ex
terior, în anul 1980, In prețuri cu
rente, va fi de 130,9 miliarde lei 
valută.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca ministerele, împreună cu Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, Co
mitetul de Stat al Planificării, Minis
terul Finanțelor, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Banca 

Română de Comerț Exterior, să asi
gure :

a) fondul de marfă prevăzut la ex
port prin lansarea diri timp în fabri
cație a produselor, în structura sor
timentală și de calitate solicitate pe 
piețele externe, urmărind creșterea 
ponderii produselor cu grad ridicat 
de prelucrare ; adaptarea operativă a 
producției la cerințele pieței externe;

b) intensificarea prospectării pieței 
externe și încheierea contractelor cu 
partenerii externi pentru întregul vo
lum de export și import în condiții 
de eficiență ridicată și la termene co
respunzătoare desfășurării ritmice a 
activității de producție, luînd măsuri 
pentru diversificarea formelor de co
mercializare și lărgirea piețelor de 
desfacere, realizarea de operațiuni 
legate de export-import, In special în 
domeniul mașinilor și utilajelor ;

c) realizarea integrală a acțiunilor 
de cooperare economică și tehnică in
ternațională, intensificarea tratative
lor cu partenerii externi șl inițierea 
ds noi acțiuni în vederea extinderii 
și creșterii eficienței cooperării și 
colaborării economice Internaționale ; 
creșterea rentabilității societăților 
mixte ;

d) gospodărirea cu exigență maxi
mă a fondurilor de import prin re
ducerea consumurilor specifice, utili
zarea in cit mai mare măsură a re
surselor interne, recuperarea și refo
losirea integrală a materiilor prime 
și materialelor în vederea diminuării 
efortului valutar al țării.

Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ministerul Finanțelor, Comitetul de 
Stat al Planificării, ministerele eco
nomice. centralele șl Întreprinderile, 
organizațiile de comerț exterior vor 
acționa pentru obținerea de prețuri 
avantajoase la export și import, spo
rirea eficienței activității da comerț 

exterior, Îmbunătățirea cursului de 
revenire, asigurarea echilibrului ba
lanței comerciale prevăzut în plan.

Art. 29. — în anul 1980, venitul na
țional va crește cu 8,8 la sută față de 
anul 1979, asigurînd resursele necesa
re pentru fondul național de dezvol
tare economico-socială și pentru creș
terea nivelului de trai al populației.

Art. 30. — în anul 1980, volumul to
tal al desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul socialist va fi 
de 219,4 miliarde lei, iar cel al pres
tărilor de servicii de 50,5 miliarde lei.

în vederea satisfacerii in condiții 
mai bune a solicitărilor populației. 
Consiliul de Miniștri va asigura ca 
Consiliul de coordonare a producției 
bunurilor de larg consum, Consiliul 
pentru coordonarea și îndrumarea ac
tivității de aprovizionare și prestare 
de servicii către populație, Ministe
rul Comerțului Interior și Comitetul 
de Stat al Planificării, Împreună cu 
titularii de plan, să ia măsuri pentru:

a) Înfăptuirea riguroasă a prevede
rilor programelor privind producția 
bunurilor de larg consum, livrarea in
tegrală și ritmică a mărfurilor către 
fondul pieței, prevăzute In plan și In 
contractele economice, într-o struc
tură sortimentală diversificată și de 
calitate ridicată, tn vederea satisfa
cerii în condiții mal bune a aprovi
zionării populației ;

b) realizarea desfacerilor de măr
furi cu amănuntul prevăzute în plan 
pe județe și aprovizionarea echilibra
tă a tuturor zonelor țării ;

c) perfecționarea organizării și 
funcționării rețelei comerciale prin 
repartizarea judicioasă a acesteia pe 
teritoriu, specializarea unităților 
existente, utilizarea intensivă a spa
tiilor comerciale, satisfacerea cît mai 
operativă a solicitărilor populației, 
întărirea răspunderii și controlului 
activității fiecărei unități ;

d) extinderea gamei prestărilor de 
servicii și îmbunătățirea calității 
acestora ; perfecționarea organizării 
și funcționării unităților de servire ; 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor din 
programele de dezvoltare a prestări
lor de servicii.

Art. 31. — Fondul de retribuire a 
personalului muncitor va fi de 219,9 
miliarde lei, asigurînd sumele nece
sare pentru încheierea acțiunii de 
majorare a retribuțiilor tarifare din 
a doua etapă ; retribuția medie no
minală lunară va fi, în anul 1980, 
de 2 267 lei.

Veniturile nominale ale țărănimii 
provenite din munca în cooperativele 
agricole de producție și din gospo
dăriile populației, calculate pe o per
soană activă, vor ajunge, în anul 1980, 
la 1 380 lei lunar.

Pensia medie nominală pentru 
munca depusă șl limită de vîrstă cu 
vechime integrală va ajunge, în anul 
1980, la. 1 265 lei lunar.

Art. 32. — Baza materială a învă- 
țămîntului va continua să se dezvolte 
în anul 1980, în scopul lărgirii și per
fecționării tuturor formelor de inte
grare a învățămîntului cu producția 
și cercetarea.

Se vor da în folosință, pînă la sfîr- 
șitul anului, 20 715 locuri în grădini
țe. Pentru învățămîntul primar, gim
nazial, liceal și tehnic-profesional se 
vor realiza 3 277 săli de clasă, 30 229 
locuri în internate, 11 022 locuri de 
muncă în ateliere școlare și 113 săli 
de gimnastică.

învățămîntul superior va fi dotat 
cu noi ateliere, laboratoare și alte 
spații de învățămînt cu O suprafață 
de 44 904 mp. De asemenea, se vor da 
în folosință 4184 locuri în cămine 
studențești.

Art. 33. — în domeniul ocrotirii să
nătății, asistenței sociale, culturii fi
zice și sportului se va extinde baza 

materială ; vor fi date In folosință
1 095 locuri în creșe, 87 dispensare și 
31 dispensare policlinici, 14 835 paturi 
de spital.

Art. 34. — Se vor da în funcțiune 
14 150 locuri în cinematografe stabile 
cu ecran normal și 2 500 locuri în case 
de cultură și cluburi.

Art. 35. — în anul 1980 se vor da 
în folosință 244,7 mii apartamente și 
5,3 mii garsoniere.

Art. 36, — Se va extinde. In anul 
1980, rețeaua de distribuție a apei și 
cea de canalizare ; parcul de mijloace 
pentru transportul urban în comun 
de persoane va fi dotat cu 1 009 ve
hicule.

Art. 37. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și organele 
centrale, consiliile oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi, comite
tele executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului București 
să realizeze integral prevederile de 
plan pe anul 1980 și să asigure con
dițiile necesare pentru îndeplinirea 
planului pe anul 1981.

Art. 38. — Indicatorii Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1980 vor fi desfășurat! 
pe titulari de plan prin decret al 
Consiliului de Stat.

Art. 39. — Se aprobă execuția Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1978, adoptat 
prin Legea nr. 34/1977, potrivit Co
municatului Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, Co
mitetului de Stat al Planificării și 
Direcției Centrale de Statistică cu 
privire la îndeplinirea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1978, publicat In Buleti
nul Oficial partea a IlI-a, nr. 22 din
2 februarie 1979.

LEGEA
pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1980

Marea Adunare Naționali a Re
publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege .

Art. 1. — Bugetul de stat pe anul 
1980 se stabilește la venituri în sumă 
de 315 911,4 milioane lei și la chel-

Venituri Cheltuieli

— Bugetul republican 258 484,5 258 484,5
— Bugetele locale 57 426,9 57 426,9

Art. 3. — Veniturile înscrise In bu
getul de stat din prelevarea pentru 
societate a unei părți din valoarea 
producției nete, vărsămirțtele din be
neficiile unităților economice de stat, 
impozitul pe circulația mărfurilor și 
taxa pentru folosirea terenurilor pro
prietate de stat se stabilesc în sumă 
de 211 449,2 milioane lei.

Veniturile asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1980 se prevăd in sumă 
de 33 600,0 milioane lei.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele, celelalte organe cen
trale șl locale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi, 
Ministerul Finanțelor, Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
băncile, precum și organele financiar- 
contabile de la toate nivelurile să 
asigure realizarea veniturilor înscri
se în bugetul de stat și în bugetele 
de venituri și cheltuieli ale unităților 
prin :

a) îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție netă, a producției fizice și 
sortimentale și asigurarea desfacerii 
integrale a acestora pe bază de con
tracte sau comenzi ferme ;

b) Încadrarea strictă în nivelul pla
nificat al costurilor de producție prin 
intensificarea acțiunii de economisire 
a materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei ; creșterea mai 
accentuată a productivității muncii ; 
sporirea beneficiilor la 1 000 lei fon
duri fixe și ridicarea gradului de 
rentabilitate al fiecărei unități eco
nomice și al fiecărui produs ; reali
zarea sarcinilor de asimilare de noi 
produse și tehnologii cu consumuri 
reduse ;

c) realizarea de către fiecare uni
tate economică a resurselor planifi
cate pentru restituirea fondurilor pri
mite de la societare, constituirea fon
durilor proprii, sporirea contribuției 
la dezvoltarea generală a societății ; 
asigurarea de către fiecare unitate 
economică a unui echilibru perma
nent între încasări și plăți ;

d) încadrarea în normele de stoc 
și normativele mijloacelor circulante 
stabilite, lichidarea și prevenirea 
imobilizărilor de fonduri in stocuri 
de materii prime, materiale și pro
duse finite, accelerarea vitezei de' 
rotație a mijloacelor circulante ;

e) întărirea controlului financiar și, 
cu deosebire, a controlului preventiv 
pentru asigurarea eficienței maxime 
în toate sectoarele de activitate eco
nomico-socială, gospodărirea judi
cioasă și cu înaltă răspundere a 

tuieli în sumă de 315 911,4 milioa
ne lei.

Art. 2. — Repartizarea veniturilor 
și cheltuielilor bugetului de stat pe 
anul 1980 este următoarea :

— In milioane lei — 

mijloacelor materiale și bănești, pre
venirea efectuării unor cheltuieli ne
oportune sau neeficiente, respectarea 
disciplinei de plan, contractuale și 
financiare.

Art. 4. — Veniturile psevăzute In 
bugetul de stat din impozitul pe fon
dul total de retribuire se stabilesc în 
sumă de 36 000,0 milioane lei. cele din 
impozitul agricol de la cooperativele 
agricole de producție în sumă de 
1 360,0 milioane lei, iar veniturile din 
impozite și taxe de la populație in 
sumă de 2 836,4 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile pentru finan
țarea economiei naționale se stabi
lesc în sumă de 195 078,1 milioane lei.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele, celelalte organe' cen
trale și comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al muni
cipiului București, Consiliul de coor
donare a activității de investiții. Co
mitetul de Stat al Planificării, Mi
nisterul Finanțelor, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con-

a) învățămînt
b) cultura și arta
c) sănătate
d) educație fizică și sport
e) alocația de stat și alte 

ajutoare pentru copii
f) pensii și ajutoare I.O.V.R., 

militari și alte persoane, 
precum și pentru asis
tență socială

g) asigurări sociale de stat

Minlsterele, celelalte organe cen
trale, comitetele sau birourile exe
cutive ale consiliilor populare și in
stituțiile social-culturale vor lua 
măsuri pentru realizarea acțiunilor 
social-culturale stabilite prin plan 
in condițiile utilizării cu spirit gos
podăresc a bazei materiale exis
tente, aplicării unui regim sever de 
economii și exercitării unul control 
sistematic și exigent asupra folo
sirii fondurilor, gestionării și păs
trării integrității patrimoniului.

Art. 7. — Cheltuielile pentru or- 

trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe 
și băncile să acționeze pentru :

a) asigurarea constituirii integrale 
a fondurilor proprii destinate inves
tițiilor, precum și a condițiilor pentru 
finanțarea și creditarea obiectivelor 
de investiții planificate ; rambursa
rea la termenele stabilite a creditelor 
acordate pentru investiții ;

b) utilizarea cu eficiență sporită a 
fondurilor destinate investițiilor, asi- 
gurîndu-se reducerea costului obiec
tivelor de investiții, realizarea de e- 
conomli la consumurile de materiale, 
obținerea unei producții maxime 
pentru fiecare leu cheltuit ;

c) reducerea și prevenirea Imobili
zărilor de fonduri în investiții neter
minate și tn utilaje cu durate depă
șite de staționare pe șantiere ;

d) întărirea ordinii și disciplinei In 
gospodărirea mijloacelor materiale și 
bănești pe șantiere, în utilizarea uti
lajelor de construcții și folosirea ra
țională a forței de mtțjică ; asigura
rea efectivelor de cadre calificate pe 
șantierele de construcții.

Totodată, Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Ministerul Finanțelor, 
Comitetul de Stat al Planificării, mi
nisterele, celelalte organe centrale' și 
locale și băncile să utilizeze cu efi
ciență sporită fondurile alocate pen
tru finanțarea cheltuielilor de pros
pecțiuni și lucrări geologice, agro- 
zooveterinare, întreținere și reparare 
a drumurilor și podurilor și alte 
obiective sau acțiuni cu caracter eco
nomic, prevăzute prin dispoziții le
gale.

Art. 6. — Cheltuielile pentru fi
nanțarea acțiunilor social-culturale 
se stabilesc în sumă de 74 299,5 mi
lioane lei, din care pentru :

19 225,0 milioane lei 
1 288,8 milioane lei

14 601,1 milioane lei 
400,0 milioane lei

11 140,0 milioane lei

2 054,6 milioane lei 
25 590,0 milioane lei

ganele puterii șl administrației de 
stat și pentru organele judecăto
rești șl ale procuraturii se stabilesc 
In sumă de 3 621,7 milioane lei.

în cadrul acestor cheltuieli, pen
tru Marea Adunare Națională se 
stabilește suma -de 3,1 milioane lei.

Art. 8. — Cheltuielile pentru apă
rarea țării se stabilesc la suma de 
12 480,0 milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă buge
tară la dispoziția Consiliului de Stat 
pentru anul 1980 se stabilește in sumă 

de 3 436,0 milioane lei, iar fondurile 
de rezervă bugetară la dispoziția co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București In sumă de 311,0 mili

— in mii lei —

Nr. 
crt. Județul

\

Venituri Cheltuieli

Total din care > venituri 
proprii

)
1. Alba 1 166 969 420 854 1 166 969
2. Arad 1 245 750 637 461 1 245 750
3. Argeș 1 572 563 659 717 1 572 563
4. Bacău 1 637 517 667 231 1 637 517
5. Bihor 1 814 554 762 014 1 814 554
6. Bistrița-Năsăud 987 938 249 561 9874)38
7. Botoșani 1 232 200 372 342 1 232 200
8. Brașov 1 448 622 858 611 1 448 622
9. Brăila 1 110 102 474 762 1 110 102

10. Buzău 1 196 256 512 027 1 196 256
11. Caraș-Severin I 134 524 396 628 1 134 524
12. Cluj 1 963 882 957 984 1 963 882
13. Constanța 1 635 400 1 060 802 1 635 400
14. Covasna 723 923 274 495 723 923
15. Dîmbovița 1 107 327 470 165 1 107 327
16. Dolj 1 719 515 797 271 1 719 515
17. Galați 1 250 997 646 212 1 250 997
18. Gorj 977 924 343 361 977 924
19. Harghita 1 104 218 416 921 1 104 218
20. Hunedoara 1 514 596 571 288 1 514 596
21. Ialomița 1 205 987 427 683 1 205 987
22. Iași 2 401 017 685 623 2 401 017
23. Ilfov 1 411 270 735 156 1 411 270
24. Maramureș 1 361 105 528 425 1 361 105
25. Mehedinți 1 007 582 278 642 1 007 582
26. Mureș 1 433 054 754 933 1 433 054
27. Neamț 1 234 852 580 943 1 234 852
28. Olt 1 461 366 455 890 1 461 366
29. Prahova 1 653 235 1 044 555 1 653 235
30. Satu Mare 1 047 760 450 518 1 047 760
31. Sălaj 924 143 235 091 924 143
32. Sibiu 1 165 117 634 824 1 165 117
33. Suceava 1 396 476 583 701 1 396 476
34. Teleorman 1 133 485 454 430 1 133 485
35. Timiș 1 721 428 1 055 183 1 721 428
36. Tulcea 930 914 310 419 930 914
37. Vaslui 1 172 070 338 820 1 172 070
38. Vîlcea 1 158 140 398 830 1 158 140
39. Vrancea 1 105 976 306 457 1 105 976
40. Municipiul București 5 957 119 3 795 747 5 957 119

TOTAL 57 426 873 25 605 577 57 426 873

Art. 11. — Sumele defalcate din 
impozitul pe fondul total de retribuire 
și impozitul pe circulația mărfurilor 
de la unitățile de subordonare re

Sume defalcate din :
Nr.
crt. Judeful Impozitul pe fondul Impozitul pe circulația

total de retribuire mărfurilor

1. Alba 426 115 320 000
2. Arad 458 289 150 000
3. Argeș 662 846 250 000
4. Bacău 610 286 360 000
5. Bihor 582 540 470 000
6. Bistrița-Năsăud 178 377 140 000
7. Botoșani 179 858 300 000
8. Brașov 590 011 —
9. Brăila 435 340 200 000

10. Buzău 374 229 310 000
11. Caraș-Severin 497 896 140 000
12. Cluj 1 005 898 —
13. Constanța 574 598 —
14. Covasna 179 428 270 000
15. Dîmbovița 467 162 170 000
16. Dolj 742 244 180 000
17. Galați 604 785 —
18. Gorj 344 563 220 000

oane lei, potrivit repartizării prevă
zute in bugetul de stat.

Art. 10. — Volumul bugetelor ju
dețelor și al municipiului București, 
pe anul 1980, se stabilește astfel : 

publicană, destinate ca venituri bu
getelor locale, se stabilesc după 
cum urmează :

— tn mii Iei —

Sume defalcate din :
crt. Județul Impozitul pe fondul Impozitul pe circulația

total de retribuire mărfurilor

19. Harghita 307 297 380 000
20. Hunedoara 773 308 170 000
21. Ialomița 288 304 180 000
22. Iași 645 394 1 070 000
23. Ilfov 676 114 —
24. Maramureș 452 680 260 000
25. Mehedinți 228 940 120 000
26. Mureș 528 121 150 000
27. Neamț 423 909 230 000
28. Olt 335 476 230 000
29. Prahova 608 680 —1
30. Satu Mare 297 242 300 000
31. Sălaj 149 052 80 000
32. Sibiu 530 293 —
33. Suceava 472 775 340 000
34. Teleorman 279 055 160 000
35. Timiș 666 245 —
36. Tulcea 210 495 110 000
37. Vaslui 213 250 150 000
38. Vîlcea 269 310 120 000
39. Vrancea 199 519 220 000
40. Municipiul București 2 161 372 —

TOTAL 19 631 296 7 750 000

Comitetele executive ale consili
ilor populare județene și al munici
piului București vor acționa pentru 
realizarea sarcinilor de plan privind 
sursele de venit din care se defalcă 
sume pentru bugetele locale. Aloca
rea sumelor defalcate din veniturile 
bugetului republican pentru echili
brarea bugetelor locale se va face

Județul Bistrița-Năsăud 420 000
Județul Botoșani 380 000
Județul Caraș-Severin 100 000
Județul G-orj. 70 000
Județul Ialomița 310 000
Județul Maramureș 120 000
Județul Mehedinți * 380 000
Județul Olt 440 000
Județul Sălaj 460 000
Județul Teleorman 240 000
Județul Tulcea 300 000
Județul Vaslui 470 000
Județul Vîlcea 370 000
Județul Vrancea 380 000

Comitetele executive ale consili
ilor populare județene, planificate a 
primi, în anul 1980, subvenții de la 
bugetul republican, vor prezenta 
Consiliului de Miniștri, în termen de 
3 luni, programe de măsuri pentru 
reducerea sau eliminarea acestor 
subvenții.

Art. 13. — Consiliul de Miniștri, 
Ministerul Finanțelor, Comitetul de 
Stat al Planificării, ministerele, ce
lelalte organe centrale, comitetele sau 
birourile executive ale consiliilor 
populare, consiliile oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi răspund 
pentru realizarea integrală a preve
derilor din bugetul de stat și buge
tele de venituri și cheltuieli pe anul 
1980.

Ministerul Finanțelor, Banca Na
țională a Republicii Socialiste Româ
nia și celelalte bănci, ministerele și 
celelalte organe centrale și locale, 
centralele și întreprinderile vor ac
ționa pentru realizarea integrală și 
la termen a veniturilor înscrise in 
buget și folosirea fondurilor aprobate

— în mii lei —

tn limitele aprobate, tn funcție de ni
velul de realizare a planului la ve
niturile proprii și de efectuare a 
cheltuielilor pe ansamblul județului, 
respectiv municipiului București.

Art. 12. — Subvențiile ce se acordă 
din bugetul republican, pentru echi
librarea bugetelor locale, în anul 
1980, se stabilesc astfel :

— in mii lei —

prin bugetul de stat numai In con
formitate cu prevederile din plan și 
cu respectarea unui regim sever de 
economii.

Curtea Superioară de Control Fi
nanciar, Consiliul Financiar Bancar, 
Ministerul Finanțelor și băncile vor 
lua măsuri, împreună cu ministerele, 
celelalte organe centrale și locale, 
pentru exercitarea in economie a 
unui control financiar preventiv și 
ulterior exigent, gospodărirea judi
cioasă și eficientă a mijloacelor ma
teriale și bănești, întărirea auto- 
gestiunii și autogospodăririi, respec
tarea disciplinei de plan și financiare, 
precum și pentru apărarea proprie
tății socialiste.

Art. 14. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1978 la venituri în sumă 
de 300 836 437 924 lei, iar la cheltuieli 
în sumă de 299 314 695 258 lei, cu un 
excedent în sumă de 1 521 742 666 lei, 
din care la bugetul republican 
60 837 579 lei, iar la bugetele locale 
1 460 905 087 lei.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege pentru modificarea articolului

44 din Constituția Republicii Socialiste România si la proiectul de lege 
pentru modificarea unor prevederi din legea electorală

Vă rog să-mi 
permiteți ca, 
din Împuternici
rea Comitetului 
Central al Parti
dului Comunist 
Român și a Con
siliului de Stat, 
să prezint proiec
tul de Lege pen
tru modificarea articolului 44 din 
Constituția Republicii Socialiste 
România, precum și proiectul de 
Lege pentru modificarea unor pre
vederi din Legea electorală.

în Raportul la Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, do
cument de o excepțională valoare 
politică, care stabilește liniile direc
toare ale dezvoltării economice și so
ciale a țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublipiază necesitatea per
fecționării în continuare a conduce
rii științifice a societății, a dezvol
tării și adîncirii democrației so
cialiste pe baza participării largi a 
maselor la conducerea treburilor de 
stat și obștești.

Potrivit acestor orientări, pentru 
asigurarea unei mai bune reprezen
tări a cetățenilor țării de către de- 
putați în organul suprem al puterii 
de stat, precum și pentru o mai 
mare operativitate în efectuarea 

Raportul comisiilor permanente ale M.A.N. la proiectele de legi pentru 
modificarea articolului 44 din Constituție și a legii electorale 

prezentat de deputatul TUDOR DRĂGANU “Xî
dică a Marii A-
dunări Naționale a examinat și dis
cutat proiectul de Lege pentru 
modificarea articolului 44 din Cons
tituția Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu Comisia pen
tru consiliile populare si administra
ția de stat a fost analizat proiectul 
de Lege pentru modificarea unor pre
vederi din Legea electorală a Repu
blicii Socialiste România nr. 67/1974.

Comisiile permanente au constatat 
, că cele două proiecte de legi se în

scriu în preocupările de promovare 
amplă a democrației socialiste, con
sfințite în programul Partidului Co

pentru modificarea articolului 44 din Constituția 
Republicii Socialiste România

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

Articol unic. — Articolul 44 din Con- 
ztituția Republicii Socialiste România

LEGE
pentru modificarea unor prevederi 

din Legea electorală a Republicii Socialiste 
România nr. 67/1974

LEGE
pentru modificarea unor prevederi 

din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare

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

Art. I. — Legea electorală a Repu
blicii Socialiste România nr. 67/1974 
se modifică după cum urmează :

1. Alineatul 3 al articolului 8 va 
avea următorul cuprins :

„Data alegerilor generale se stabi
lește de către Consiliul de Stat, cu 
cel puțin 45 de zile înainte."

2. Articolul 9 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 9. — Norma de reprezentare 
pentru alegerea deputaților, delimi
tarea, numerotarea și denumirea cir
cumscripțiilor electorale pentru Marea 
Adunare Națională se stabilesc de 
către Consiliul de Stat în termen de 
10 zile de la fixarea datei alegerilor".

3. Articolul 12 va avea următorul 
cuprins :

„Art 12. — Delimitarea și numero
tarea circumscripțiilor electorale pen
tru alegerea deputaților în consiliile

Expunerea la proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din legea 
de organizare si funcționare a consiliilor populare și la proiectul de lege 

pentru modificarea unor prevederi din legea privind Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Populare

Populare, 
de-al XII-lea 
Comunist Ro- 
o excepționa- 

ce

Vă rog să-mi 
permiteți ca, din 
însărcinarea Co
mitetului Central 
al partidului, ~ 

' Consiliului <
Stat si a guver
nului, să prezint 
Marii Adunări 
Naționale proiec
tele de lege pentru modificarea unor 
prevederi din Legea de organizare și 
funcționare a consiliilor populare și 
din Legea privind Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor ~

In Raportul la cel 
Congres al Partidului 
mân — document de 
lă valoare teoretică și practică, 
jalonează in mod magistral direcții
le și obiectivele principale ale dez
voltării politice și social-economice 
a tării — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, sublinia necesitatea 
perfecționării in continuare a activi
tății organelor locale ale puterii și 
administrației de stat.

da secretar al C. C. al P. C. R., președintele Comitetului
pentru

prezentată de tovarășul ȘTEFAN VOITEC, 
membru al Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat

unor lucrări pregătitoare în vederea 
organizării alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare, supunem spre apro
bare modificarea articolului 44 din 
Constituția Republicii Socialiste 
România șl a unor prevederi ale 
Legii electorale.

în proiectul de Lege pentru modi
ficarea articolului 44 din Constitu
ție se prevede că deputății Marii 
Adunări Naționale se aleg pe cir
cumscripții electorale, potrivit nor
mei de reprezentare stabilită prin 
decret al Consiliului de Stat.

Această modificare va da posibi
litatea ca, în raport de creșterea 
populației, la alegerile din martie 
1980, pe baza normei de reprezen
tare de un deputat la 60 000 locui
tori, să se majoreze numărul depu- 
taților in Marea Adunare Națională 
de la 349 la 369.

Prin proiectul de Lege pentru mo

munist Român și în documentele 
istorice ale Congresului al XII-lea. 
în spiritul acestor preocupări, pro
iectul de Lege pentru modificarea ar
ticolului 44 din Constituția Republi
cii Socialiste România cuprinde dis
poziții care prevăd modalități mai 
adecvate de stabilire a normei de re
prezentare a cetățenilor de către 
deputați în Marea Adunare Națio
nală.

Pe de altă parte, în scopul de a 
asigura valorificarea la un nivel su
perior a coordonatelor larg democra
tice ale alegerilor, cărora partidul

LEGE

se modifică ji va avea următorul cu
prins :

„Articolul 44. — Deputății Marii 
Adunări Naționale se aleg pe circum
scripții electorale avînd același număr 
de locuitori.

populare se fac de către comitetele 
sau, după caz, birourile executive ale 
consiliilor populare pentru care au 
loc alegerile, în termen de 10 zile de 
la stabilirea datei alegerilor".

4. Articolul 13 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 13. — Circumscripțiile electo
rale pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare se aduc la cunoștința 
cetățenilor, de către comitetele și 
birourile executive ale consiliilor 
populare, în termen de 10 zile de la 
stabilirea datei alegerilor".

5. Alineatul 3 al articolului 14 va 
avea următorul cuprins :

„Alegerile parțiale vor avea loc în 
termen de cel mult 3—6 luni de la 
producerea vacanței, data alegerilor 
stabilindu-se cu cel puțin 45 de zile 
înainte."

6. Alineatul 2 al articolului 30 ' va 
avea următorul cuprins i

„Comisiile electorale de circum- 
•cripția pentru Marea Adunare Na

prezentată de tovarășul LUDOVIC FAZEKAS, 
membru al Comitetului Politic Executiv,

Problemele Consiliilor Populare
Modificările ce se propun să fie 

aduse Legii de organizare și func
ționare a consiliilor populare asigu
ră cadrul legislativ corespunzător 
pentru creșterea operativității in ac
tivitatea comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, pentru mai 
buna delimitare a sarcinilor între ca
drele de conducere de la nivelul a- 
cestora.

Astfel, se prevede instituirea func
ției de președinte al biroulbi per
manent al comitetului executiv al 
consiliului popular județean și al 
municipiului București, care urmează 
să fie îndeplinită de prim-vicepre- 
ședintele comitetului executiv.

Biroul permanent, compus din pri

dificarea unor pre
vederi din Legea 
electorală se pro
pune ca data ale
gerilor de deputați 
în Marea Aduna
re Națională și în 
consiliile popu
lare să se stabi
lească de către

Consiliul de Stat, cu cel puțin 45 de 
zile înainte, față de 60 de zile cum 
este în, prezent.

în raport de această propunere, în 
proiectul de lege se prevede, de 
asemenea, reducerea termenelor cu 
privire la efectuarea unor lucrări 
pregătitoare pentru delimitarea și 
numerotarea circumscripțiilor elec
torale, aducerea la cunoștința cetă
țenilor a circumscripțiilor electorale, 
precum și a termenelor pentru con
firmarea comisiilor electorale de 
circumscripția și ala Becțiilor de 
votare.

Toate aceste măsuri gînt menita 
să asigure o mai bună pregătire și 
desfășurare a campaniei electorala 
pentru alegerile de deputați în or
ganele puterii de stat.

Pentru motivele arătate, vă Invit 
să votați aceste proiecta de legi in 
forma prezentată.

dială, proiectul 
de Lege pentru modificarea u- 
nor prevederi din Legea electorală 
scurtează unele termene privitoare la 
operațiile electorale, asigurînd astfel 
o mai mare operativitate în desfă
șurarea lor.

în lumina acestor considerații, a- 
preciind că reglementările supuse 
dezbaterii sînt de natură să perfec
ționeze sistemul nostru electoral, co
misiile permanente, în unanimitate, 
avizează favorabil cele două proiecte 
de legi și vă roagă să le adoptați in 
forma în care vă sînt prezentate.

Norma de reprezentare pentru ale
gerea deputaților șl delimitarea cir
cumscripțiilor electorale se stabilesc 
prin decret al Consiliului de Stat.

în fiecare circumscripție electorală 
se alege un deputat".

țională se confirmă de către comi
tetele executiva ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București, iar comisiile electorale de 
circumscripție pentru consiliile popu
lare se confirmă de către comitetele 
sau birourile executive ale consiliilor 
populare pentru care au loc alegerile, 
in termen de 10 zile de la stabilirea 
datei alegerilor."

7. Alineatul 1 al articolului 40 va 
avea următorul cuprins :

„Comisiile electorale ale secțiilor 
de votare se compun din 5, 7 sau 9 
membri și se confirmă, după caz, de 
către comitetele executive ale con
siliilor populare județene sau al mu
nicipiului București, cu cel puțin 
10 zile înainte de ziua alegerilor."

Art. II. — Legea electorală a Re
publicii Socialiste România nr. 
67/1974, cu modificările ulterioare și 
cu cele aduse prin prezenta lege se 
va republica in Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România.

mul vicepreședin- 
. te, vicepreședinții 
și unii membri 
ai comitetului 
executiv stabiliți 
prin decizia aces
tui organ, va de
cide in probleme
le activității cu
rente a comitetu- 

lar in executareaIul executiv, ________
bugetului, președintele biroului per
manent îndeplinește atribuțiile da 
ordonator principal de credite.

Sporirea atribuțiilor prim-vicepre- 
ședintelui comitetului executiv, in 
noua sa calitate de președinte al bi
roului permanent, nu va duce la di
minuarea răspunderii ce revine pre
ședintelui comitetului executiv. în a- 
cest sens, în proiect se prevede că 
președintele și ceilalți membri ai co
mitetului executiv răspund de res
pectarea disciplinei de plan și finan
ciare, de buna gospodărire și folo
sirea eficientă a bunurilor materia
le și financiare, precum și de înde
plinirea întocmai a hotărîrilor de 
partid și a legilor statului.

în același timp, se prevede că ac
tivitatea biroului permanent se va 
desfășura sub controlul direct al co
mitetului executiv, care poate anu
la deciziile netemeinice și cele ne
conforme cu legea.

Proiectul de Lege pentru modifi
carea unor prevederi din Legea refe
ritoare la Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare prevede că 
din componența comitetului fac parte 
prim-vicepreședinții comitetelor exe

Raportul comisiilor permanente ale MÂN. la proiectele de legi pentru 
modificarea unor prevederi ale legii de organizare și funcționare 

a consiliilor populare și ale legii privind Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare

Reunite în șe
dință comună de 
lucru. Comisia 
Constituțională și juridică și Comisia 
pentru consiliile populare șl admi
nistrația de stat ale Marii Adunări 
Naționale au examinat și dezbătut 
proiectul de Lege pentru modificarea 
unor prevederi din Legea nr. 57/1968 
de organizare și funcționare a consi
liilor populare și proiectul de Lege 
pentru modificarea unor prevederi 
din Legea nr. 10/1973 privind Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare.

Comisiile permanente apreciază că 
cele două proiecte de le'gi dau expre
sie rolului ce revine în etapa actuală 
organelor locale ale puterii și admi

LEGE
pentru modificarea unor prevederi 

din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare 
a consiliilor populare

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

Articol unic. — Legea nr. 57/1968 
de organizare și funcționare a con
siliilor populare se modifică după 
cum urmează :

1. Articolul 36 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 36. — Prim-vicepreședintele, 
vicepreședinții și unii membri ai co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean și al municipiului 
București, desemnați de comitetul 
executiv, alcătuiesc biroul perma
nent al comitetului executiv.

Președintele biroului permanent al 
comitetului executiv este prim-vice- 
președ’ntele comitetului executiv al 
consiliului popular județean sau al 
municipiului București.

Biroul permanent decide în pro
blemele activității curente a comite
tului executiv, urmînd ca asupra 
deciziilor adoptate să fie Informat

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

Art. I. — Legea nr. 10/1973 privind 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare se modifică după cum 
urmează :

1. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 2. — Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare este al
cătuit din prim-vicepreședinții comi
tetelor executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului Bucu
rești, președinți ai birourilor perma
nente ale comitetelor executive res

Raportul privind controlul exercitat de Consiliul de Stat 
în legătură cu aplicarea și respectarea legilor

Din însărcinarea 
Consiliului de 
Stat, vă prezint 
raportul privind 
controlul exerci
tat în anul 1979 de Consiliul de Stat 
prin Curtea Superioară de Control 
Financiar și comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale în legătură 
cu aplicarea și respectarea legilor.

După cum vă este cunoscut, pe baza 
hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale partidu
lui, a indicațiilor și orientărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost adoptate 
importante legi care au creat cadrul 
juridic necesar bunei desfășurări a 
activității economice și sociale, per
fecționării activității generale a sta
tului, a organelor sale, introducerii 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, creșterii eficienței economice în 
toate domeniile de activitate.

Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, stabilind orientă
rile fundamentale ale dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării în următoa
rea etapă, a hotărît o serie de măsuri 
privind ridicarea pe o treaptă supe
rioară a organizării și conducerii ști
ințifice a societății, promovarea for
melor colective de conducere, dezvol
tarea democrației socialiste, întărirea 
autoconducerii muncitorești, partici
parea și mai largă a poporului la 
conducerea treburilor obștești.

în concepția partidului nostru, In
staurarea în societate a autorității 
legii este o condiție esențială pen
tru înfăptuirea politicii de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și implică obligația orga
nelor de stat, a unităților socialiste. 

cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, 
președinți al birourilor permanente 
ale acestor organe.

Cele două proiecte da legi au fost 
supuse dezbaterii Camerei legislati
ve a consiliilor populare și, întru
nind adeziunea tuturor participanți- 
lor, au fost aprobate.

Exprimîndu-ne convingerea că mo
dificările legislative propuse vor a- 

prezentat de deputata MARIA GROZA
nistrației de stat, care urmează să 
dobîndească sarcini sporite în înfăp
tuirea programului partidului și a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, docu
mente care oglindesc fidel voința și 
aspirațiile întregului nostru popor, 
în această perspectivă, proiectele 
cuprind reglementări care asigură 
perfecționarea și simplificarea acti
vității de conducere, creșterea ope
rativității în funcționarea comitetelor 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
precum șl a birourilor permanente 
ale acestora.

Comisiile relevă în special faptul 

comitetul executiv în prima sa ședin
ță. Comitetul executiv controlează 
deciziile biroului permanent și, în 
cazul în care constată că acestea sînt 
neconforme cu legea sau netemeinice, 
dispune anularea lor.

Președintele șl ceilalți membri ai 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean și al municipiului 
București răspund de respectarea 
strictă a disciplinei de plan și finan
ciare, de buna gospodărire și folo
sirea eficientă a tuturor mijloacelor 
materiale și financiare, precum și de 
îndeplinirea întocmai a hotărîrilor de 
partid și a legilor țării în activitatea 
^onsjliului popular.

1 în executarea bugetului, președin
tele biroului permanent al comitetu
lui executiv al consiliului popular ju
dețean și al municipiului București 
îndeplinește atribuțiile da ordonator 
principal da credite".

2. Alineatul 4 al articolului 37 va 
avea următorul cuprina i 

pective, din președinți ai comitetelor 
sau birourilor executive ale consilii
lor populare ale unor municipii, ora
șe și comune, din reprezentanți al 
unor organe centrale și organizații 
obștești, din reprezentanți al oame
nilor muncii din unitățile subordonate 
consiliilor populare și din alte unități, 
precum șl din specialiști de înaltă ca
lificare și bogată experiență în do
meniile sistematizării, gospodăriei co
munale, gospodăriei locative, admi
nistrației de stat și în alte domenii 
ale activității consiliilor populare".

2. Alineatul 2 al articolului 11 va 
avea următorul cuprins :

„Lucrările fiecărei plenare sînt pre

prezentat de tovarășul GHEORGHE RĂDULESCU, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat

a tuturor cetățenilor de a respecta 
ordinea de drept și legile țării.

Asigurarea legalității Impune, tot
odată, întărirea și creșterea exigen
ței controlului la toate nivelurile și 
tn toate sectoarele.

Subliniind importanța controlului 
tn asigurarea legalității socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Este necesar să Întărim șl mai mult 
controlul, ordinea și disciplina so
cialistă, să veghem la respectarea 
strictă a legilor țării, obligatorii pen
tru toți cetățenii și de la respectarea 
cărora nimeni nu ee poate sustrage 
nepedepsit".

Controlul, ca parte componentă a 
conducerii societății, expresie a dez
voltării democrației socialiste, consti
tuie unul dintre principalele mijloace 
de cunoaștere concretă a realităților 
din economie, prin care se acțio
nează ntît tn direcția amplificării 
rezultatelor pozitive, cît și a înlătu
rării deficiențelor.

în îndeplinirea prevederilor con
stituționale, în actuala legislatură, 
organele Consiliului de Stat și comi
siile permanente ale Marii Adunări 
Naționale și-au intensificat activi
tatea de control privind aplicarea și 
respectarea legislației in domenii 
importante ale vieții economice și 
sociale. ,

în acest cadru se înscrie și activi
tatea Curții Superioare de Control 
Financiar. Controlul efectuat prin 
Curtea Superioară de Control Finan
ciar a urmărit, în principal, modul 
cum se aplică legile privind activi
tatea economico-financiară, creșterea 

slgura o mai bună funcționare a co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și a Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare și vor conduce la creșterea o- 
perativității și a răspunderii lor in 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
supunem spre examinare Marii A- 
dunări Naționale cele două proiecte 
de lege, pe care vă rugăm’ să le 
adoptați.

că, pentru reali
zarea acestor ce
rințe, proiectele 

de legi stabilesc dispoziții care 
asigură o mai adecvată corelare 
a raporturilor dintre comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și birourile lor p< manente, 
o componență a acestor birouri mai 
corespunzătoare necesităților activi
tății practice, o mai judicioasă re
partizare a sarcinilor și răspunderi
lor ce revin membrilor lor.

Subliniind că prevederile celor două 
proiecte de legi se integrează armo
nios în sistemul nostru legislativ, 
comisiile permanente le avizează fa
vorabil, în unanimitate, și vă roagă 
să le adoptați în forma prezentată.

„Președintele comitetului sau bi
roului executiv al consiliului popu
lar municipal, orășenesc și comunal 
este ordonator principal de credite".

3. Alineatul 5 al articolului 74 va 
avea următorul cuprins :

„Birourile permanente ala comite
telor executiva ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București rezolvă contestațiile : îm
potriva măsurilor luate în condițiile 
alineatului precedent ; împotriva 
sancțiunilor disciplinare dispuse de 
conducătorii organelor locale de spe
cialitate ale administrației de stat, ai 
unităților economice și Instituțiilor 
social-culturale subordonate județu
lui, precum și împotriva sancțiunilor 
disciplinare dispuse da comitetele 
sau birourile executive ala consiliilor 
populare ierarhic inferioare care, po
trivit Codului muncii sau altor dispo
ziții ale legii, nu au fost date în 
competenta judecătoriei ori a altor 
organe".

zidate prin rotație de către un pre
ședinte al biroului permanent al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean sau al municipiu
lui București ales de comitet dintre 
membrii săi".

3. Alineatul final al articolului 12 
Va avea următorul cuprins !

„Vicepreședinții se numeso prin 
decret prezidențial".

Art. II. — Legea nr. 10/1973 privind 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, cu modificările ulte
rioare și cele aduse prin prezenta le
ge, se va republica in Buletinul Ofi
cial al Republicii Socialiste România.

continuă a efi
cienței fondurilor 
de producție, de 
investiții și valu
tare, instaurarea

unui regim strict de economii și a 
unei discipline financiare riguroase 
în toate unitățile, apărarea avutului 
obștesc.

Trebuie subliniat de Ia început 
faptul că din analizele și controalele 
efectuate a rezultat preocuparea per
manentă a ministerelor, celorlalte 
organe centrale, consiliilor popu
lare, tuturor unităților socialiste 
pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor partidului și legilor țării, 
în vederea gospodăririi cu maximum 
de grijă a părții din avuția națională 
ce le-a fost încredințată de societate 
spre administrare, realizării unei 
înalte eficiența și sporirii rentabili
tății, ridicării pe o treaptă calitativ 
superioară a muncii în toate sectoa
rele de activitate.

în conformitate cu prevederile le
gale, cu indicațiile conducerii superi
oare de partid, întreaga activitate de 
control a dobîndit un pronunțat ca
racter preventiv. în ministere, cen
trale și întreprinderi a fost Introdus 
controlul încă din faza de pregătire 
a acțiunilor și deciziilor, în scopul de 
a preîntîmplna efectuarea operațiilor 
care nu sînt necesare, nu sint eco
nomicoase ori nu sint legale. în anul 
1979, controlul preventiv a oprit nu
meroase operații reprezentînd apro
vizionări peste necesar, solicitări de 
fonduri fără justificare economică 
ori peste nevoi.

Cu toate măsurile luate, există încă 
unele neajunsuri în aplicarea legii 
privind controlul financiar preventiv, 
datorită insuficientei fermități a or
ganelor din ministere, centralecși în

treprinderi însărcinate cu exercitarea 
acestui control. De asemenea, nici 
colectivele de conducere ale unor 
unități socialiste nu urmăresc Întot
deauna cu suficientă exigență ca 
fieoare acțiune, fiecare cheltuială să 
întrunească criteriile de necesitate, 
oportunitate, legalitate și eficiență.

Activitatea de control s-a axat în 
mod permanent pe sprijinirea înde
plinirii în bune condiții a legilor 
privind planul național unic și buge
tul de stat și cu deosebire a realizării 
producției fizice și nete, a indicato
rilor de eficiență economico-finan
ciară și valutară, care condiționează 
echilibrul planului și bugetului.

O atenție prioritară s-a acordat 
urmăririi soluționării operative a 
problemelor apărute ca urmare a 
aplicării noilor reglementări privind 
mecanismul economico-financiar. Or
ganele de control financiar au 
întreprins acțiuni de sprijin și con
trol urmărind întocmirea, fundamen
tarea și realizarea în bune condiții a 
bugetelor ’ de venituri și cheltuieli, 
vărsarea integrală și la timp a veni
turilor cuvenite bugetului, reparti
zarea beneficiilor pe fonduri de dez
voltare economică și socială și de 
cointeresare materială, cu respec
tarea prevederilor legale.

Totodată, au fost organizate, în 
întreprinderi și centrale, acțiuni în 
vederea identificării de noi rezerve 
pentru reducerea costurilor de pro
ducție.

în acest an s-a acordat o mai 
mare atenție organizării și desfășu
rării de acțiuni de control cu caracter 
complex asupra activității unor mi
nistere, centrale și întreprinderi. Cu 
acest prilej, au fost scoase în evi
dență, pe lingă rezultatele bune ob
ținute de majoritatea unităților so
cialiste, și unele neajunsuri, reflec
tate într-o eficiență scăzută în uti
lizarea fondurilor fixe și mijloacelor 
circulante, cazuri de irosire a resur
selor materiale și financiare.

în domeniul aplicării legislație’ 
privind investițiile, controlul a fo.< 
orientat în direcția mobilizării resur
selor financiare proprii ale unităților 
pentru finanțarea investițiilor, obți
nerii unei eficiente sporite în uti
lizarea fondurilor destinate dezvol
tării economico-sociale, eliminării 
consumurilor exagerate de metal, ci
ment sau alte materiale.

Existența unui volum important de 
Imobilizări în mijloace materiale și 
bănești arată că unele ministere, 
centrale și întreprinderi nu au acor
dat atenția cuvenită prevenirii și 
lichidării lor. Așa este cazul imobi
lizărilor în utilajele nemontate la 
timp, a acumulărilor de stocuri de 
materii prime și materiale cu mult 
peste necesitățile producției, care în 
acest fel sînt scoase temporar, în 
mod nejustificat, din circuitul eco
nomic.

în activitatea de comerț exterior și 
cooperare economică internațională 
s-a intensificat controlul, în scopul 
de a sprijini realizarea sarcinilor pri
vind creșterea eficienței exportului, 
gospodărirea judicioasă a fondurilor 
valutare destinate unor importuri și 
încasarea la timp a drepturilor în 
valută cuvenite statului. S-a acționat 
preventiv asupra unor operațiuni de 
export sau import neeficiente, pre
cum și pentru valorificarea corespun
zătoare la nivelul prețurilor mon
diale a unor produse, îndeosebi din 
industria construcțiilor de mașini, 
chimiei și industriei ușoare.

Un accent deosebit a fost pua pe 
urmărirea modului în care ministe
rele, celelalte organe centrale, comi
tetele executive ale Consiliilor popu
lare și unitățile socialiste respectă 
hotărârile de partid și de stat privind 
apărarea integrității proprietății so
cialiste-. Pentru perioada pe care o 
parcurgem, este caracteristică crește
rea conștiinței maselor populare in 
apărarea avutului obștesc, în demas
carea acelora care sustrag bunuri 
materiale și mijloace bănești.

în cadrul unor ramuri ale econo
miei, cum ar fi agricultura și indus
tria alimentară, transporturile, con
strucțiile, economia forestieră, comer
țul interior, cooperația de consum și 
meșteșugărească, se constată incă 
producerea de pagube, fapt ce de
monstrează lipsă de fermitate și simț 
de răspundere din partea unor co
lective de conducere ale unităților 
socialiste în prevenirea și combate
rea încălcării legilor.

Rapoartele de control și propune
rile de măsuri, ca urmare a verifi
cărilor făcute de Curtea Superioară 
de Control Financiar, unele efectua
te împreună cu organe ale Ministe
rului Finanțelor, băncilor și ale altor 
instituții centrale, au fost analizate 
de conducerea superioară de partid 
și de stat, care a hotărât o serie da 
măsuri pentru folosirea mai eficien
tă a fondurilor, utilizarea mai com
pletă a capacităților de producție și 
a forței de muncă, reducerea consu
murilor de materii prime, materiale 
și energie, prevenirea înregistrării da 
noi cheltuieli neeconomicoase.

Dar, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
„s-a acționat și se acționează încă 
timid pentru aplicarea practică a 
noului mecanism economico-finan
ciar, pentru așezarea fermă a întregii 
activități de conducere pe principii 
economice, pentru afirmarea plena
ră a autoconducerii și autogestiunii 
economice. Nu s-a asigurat, întot
deauna, un control eficient asupra 
activității economice în vederea în
făptuirii neabătute a prevederilor 
planului de stat. Se fac încă simțite 
puternice manifestări de birocratism 
în dauna muncii de îndrumare șî 
sprijinire concretă a întreprinderilor, 
de soluționare la fața locului a pro
blemelor practice ale activității eco
nomico-sociale".

Organele de control din ministere, 
centrale, consilii populare, întreprin
deri, precum și inspecțiile speciali
zate trebuie să-și concentreze întrea
ga lor atenție și să depună toate 
eforturile pentru lichidarea acestor 
lipsuri. Numai astfel vom putea ri
dica activitatea de control pe o treap
tă superioară, vom putea ajunge la 
o nouă calitate în acest domeniu.

O contribuție importantă la perfec
ționarea activității organelor centra
le și locale de stat și obștești, la în
tărirea legalității socialiste a avut-o 
și controlul exercitat, potrivit Con
stituției. din însărcinarea Consiliului 
de Stat, de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Analizele efectuate de comisiile 
permanente au cuprins o sferă largă 
de probleme din diferite domenii ale 
activității economice, social-culturale, 
ale administrației de stat, ocrotirii 
sănătății, învățămîntului și înfăptui
rii justiției.

(Continuare în pag. a V-a)
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în sectorul economic s-a analizat 

modul in care unitățile socialiste res
pectă prevederile legale referitoare 
la aprovizionarea tehnico-materială, 
îndeplinirea contractelor economice, 
asigurarea și controlul calității pro
duselor, valorificarea invențiilor și 
inovațiilor, regimul prețurilor și ta
rifelor, precum și cele privind pro
tecția mediului înconjurător.

La unitățile controlate s-au luat 
măsuri de realizare la timp și în 
structura sortimentală planificată și 
contractată a producției fizice, de 
creștere a răspunderii organelor cu 
atribuții de control al calității măr
furilor, de intensificare a activității 
de asimilare a unor produse noi, pre
cum și de respectare riguroasă a 
normelor și normativelor de consum 
de materiale, de desfășurare în bune 
condiții a acțiunilor de încheiere și 
realizare a contractelor economice, de 
simplificare și scurtare a ciclului 
concepție-cercetare-aplicare în pro
ducție.

Controlul privind respectarea legis
lației referitoare la protecția mediu
lui înconjurător a dus la luarea unor 
măsuri menite să asigure funcțio
narea la nivelul parametrilor proiec
tați a instalațiilor de protecție a 
aerului, apelor și solului, la elabo
rarea de programe de cercetare vi- 
zînd perfecționarea tehnologiilor de 
ocrotire a mediului.

în domeniul agriculturii și silvicul
turii, analizele efectuate au avut ca 
obiective principale verificarea mo
dului de aplicare a prevederilor lega
le referitoare la fondul funciar, .la 
gospodărirea pădurilor aflate în ad
ministrarea comunelor, precum și la 
aplicarea legii viei și vinului.

Au fost stabilite măsuri pentru re
cuperarea unor terenuri scoase din 
circuitul agricol,. urgentarea execută
ri) '••crărilor prevăzute privind dese- 
c' combaterea degradării terenu- 
■ u amendarea solurilor, îmbună
tățirea exploatării și valorificării 
fondului forestier aflat în adminis
trarea comunelor, respectarea strictă 
a tehnologiilor referitoare la produ
cerea materialului săditor și întreți
nerea viței pe rod, înființarea de 
plantații noi și modernizarea celor 
existente.

în realizarea prevederilor progra
mului național de amenajare a bazi
nelor hidrografice, s-au stabilit mă
suri pentru accelerarea ritmului de 
executare a lucrărilor hidrotehnice, 
valorificarea cît mai completă a po
tențialului hidroenergetic al tuturor 
cursurilor de apă prin amenajări de 
microhidrocentrale, evitarea risipei 
de apă și energie în irigații.

Cu privire la administrația locală, 
a fost analizată aplicarea legislației 
referitoare la. fondul locativ de stat, 
la organizarea și dezvoltarea activi
tăților de producție și de prestări de 
servicii în unitățile aparținînd con
siliilor populare, cooperației agricole,

Din cuvîntul participantelor la dezbateri
Arătînd că proiectele Planului na

țional unic de dezvoltare economico- 
socială și bugetului pe anul 1980 
orientează resursele economico-finan- 
ciare ale țării în direcția creșterii, 
în continuare, într-un ritm susținut 
a forțelor de producție, întăririi pro
prietății socialiste, sporirii venitului 
național și a bunăstării întregului 
popor, deputatul ZahCSflQ Că?- 
bunaru a spus ■ urmare a p°" 
liticii științifice a partidului și statu- 
’ui nostru de repartizare teritorială 
’ n 'ioasă a forțelor de producție, de 

I irij re planificată a resurselor spre 
toate județele țării, Teleormanul se 
înfățișează astăzi cu o economie in
dustrială și agricolă tot mai echili
brată, punîndu-și în valoare marile 
resurse materiale și umane de care 
dispune. Astfel, la nivel de plan, pro
ducția industrială va fi în 1980 de 
peste 13,5 miliarde lei, producția mar
fă de 12 miliarde lei. iar producția 
netă de peste 4,5 miliarde lei. exis- 
tînd toate condițiile ca aceste obiecti
ve, pe deplin realiste, să fie reali
zate.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la preocupările oamenilor muncii 
din Teleorman în direcția pregătirii 
temeinice a producției anului 1980, 
accentuării laturilor de ordin calita
tiv, aplicării ferme a noului meca
nism economico-financiar, creșterii 
productivității muncii, realizării pro
ducției fizice pe sortimente, introdu
cerii de noi produse în fabricație, re
ducerii cheltuielilor materiale, reali
zării unui regim sever de economii la 
materii prime, materiale, energie e- 
lectrică și combustibil.

în agricultură, a spus apoi vorbito
rul, sector de bază al economiei Te
leormanului, vom realiza în anul vii
tor o producție globală de peste 6 
miliarde lei. Pentru îmbunătățirea 
activității economico-financiare a u- 
nităților agricole, au fost luate toate 
măsurile pentru folosirea cu toată 
răspunderea a fondului funciar, a ba
zei tehnico-materiale și a forței de 
muncă, în vederea obținerii unor pro
ducții tot mai mari. Planul de dez
voltare economico-socială în profil 
teritorial pe anul 1980 al județului 
nostru prevede alocarea unor inves
tiții importante destinate realizării a 
32 capacități industriale și agricole, 
modernizării celor existente, constru
irii a încă 3 200 apartamente, creării 
de noi spații pentru comerț, învăță- 
mint și sănătate. Pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a progra
mului de investiții, am și trecut la 
pregătirea lucrărilor, asigurarea cu 
proiecte și materiale.

în cuvîntul său, deputatul
ForîȘ a spus ’ Proiectele Planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială și al bugetului pe anul 
1980 constituie o nouă confirmare a 
modului cu totul remarcabil în care 
partidul nostru, secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
preocupă de dezvoltarea viguroasă a 

meșteșugărești și de consum, luîn- 
du-se măsuri de înlăturare a unor 
neajunsuri și de îmbunătățire a acti
vității în aceste sectoare.

în domeniul învățămîntului, ana
liza efectuată a avut ca obiect modul 
în care se realizează politica partidu
lui și statului de integrare a învăță
mîntului superior cu activitatea de 
cercetare și producție. Au fost adop
tate măsuri privind îmbunătățirea ac
tivității instructiv-educative, o mai 
bună corelare a pregătirii teoretice 
cu cerințele activității productive.

Analizîndu-se modul de aplicare a 
hotărîrii Marii Adunări Naționale 
cu privire la dotarea cu aparatură 
medicală a unităților medicale de 
cercetare științifică și de învățămînt, 
s-a ajuns la concluzia că Ministerul 
Sănătății și consiliile populare trebuie 
să se preocupe în mai mare . măsură 
de buna gospodărire a bazei tehnico- 
materiale a ocrotirii sănătății, stabi- 
lindu-se noi căi și mijloace de dez
voltare și de ridicare a eficienței în 
folosirea acestei baze.

în urma controlului asupra respec
tării prevederilor legale referitoare la 
cunoașterea și popularizarea legisla
ției, au fost reliefate noi posibilități 
și forme de acțiune în vederea inten
sificării și diversificării acestei acti
vități atît pe plan central, cît și la 
nivelul fiecărei organizații socialiste, 
astfel incit să se poată contribui, în 
continuare, la întărirea ordinii de 
drept socialiste, la creșterea răspun
derii civice a fiecărui om al muncii 
față de aplicarea și respectarea în
tocmai a legii.

în vederea asigurării unei eficiența 
șl operativități sporite, rapoartele co
misiilor au fost dezbătute în consiliile 
de conducere ale ministerelor și ce
lorlalte organe centrale, cu partici
parea reprezentanților guvernului, 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, precum și a președinților co
misiilor de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale.

Ministerele și celelalte organe cen
trale a căror activitate a fost ana
lizată au întocmit și înaintat Consi
liului de Stat planuri de măsuri, în 
care s-au stabilit sarcini concrete, cu 
termene și responsabilități, menite 
să asigure îmbunătățirea și perfec
ționarea continuă a activității, înlă
turarea deficiențelor constatate, pre
cum și aplicarea șl respectarea în
tocmai a prevederilor legale în do
meniile lor de activitate.

Analizele efectuate de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale reflectă o latură importantă 
a procesului de continuă perfecțio
nare a rolului organelor supreme ale 
puterii de stat, contribuția tot mai 
activă a deputaților, ca reprezentanți 
aleși ai poporului, la exercitarea 
controlului asupra aplicării legilor în 
toate domeniile construcției socia
liste.

Ținînd seama de sarcinile stabilite 
prin documentele Congresului al 

economiei patriei, de amplasare echi
librată și armonioasă a forțelor de 
producție pe teritoriul țării, trainic 
fundament al egalității depline in 
drepturi de care se bucură toți ce
tățenii patriei, fără deosebire de na
ționalitate. Doresc să remarc cu sa
tisfacție că prevederile planului în 
profil teritorial asigură dezvoltarea 
de ansamblu a județului Satu Mare_, 
în care în anii cincinalului 1981—1985 
vor fi amplasate 29 de noi obiective.

Astfel, în zona Oașului, al cărei 
deputat sînt, numai în acest an și 
în 1980, prin grija deosebită a con
ducerii partidului și ca urmare a in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la întîlnirile avute cu 
oșenii, sînt puse în funcțiune _ în
semnate capacități de producție, între 
care o secție a întreprinderii UNIO 
pentru fabricarea utilajelor miniere, 
noile secții ale Integratei de in și 
cînepă și polipropilenă și ale între
prinderii „Tricotex" și altele. La Ne- 
grești-Oaș va fi astfel oreat, încă la 
sfîrșitul actualului cincinal, un puter
nic pivot industrial, care va absorbi 
aproape în întregime forța de muncă 
existentă aici și care va avea o in
fluență deosebit de pozitivă în creș
terea indicatorului valorii producției 
pe un locuitor de la 55 mii lei în 
prezent, la 96 mii lei la sfîrșitul anu
lui viitor.

Apreciind că prevederile din pro
iectul planului pe anul 1980 vor 
stimula răspunderea județelor, a tu
turor colectivelor de oameni ai mun
cii, care vor acționa mai eficient 
pentru realizarea tuturor indicatori
lor, că proiectul de lege pentru a- 
doptarea bugetului de stat pe anul 
1980 conține măsuri hotărîtoare pen
tru înfăptuirea cincinalului actual, 
vorbitorul a dat glas angajamentului 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Satu Mare, fără 
deosebire de naționalitate, de a face 
totul pentru îndeplinirea cu succes 
a cincinalului actual.

Deputata ^na Huria Curtean 
a spus în cuvîntul său : în cadrul di
namismului economico-social al în
tregii țări, județul Maramureș a cu
noscut, în actualul cincinal, ritmuri 
înalte de dezvoltare, producția in
dustrială urmînd să crească, în anul 
viitor, cu 7,6 la sută față de 1979. Vor 
fi racordate la circuitul economic al 
patriei noi capacități de producție și 
dezvoltări în cadrul întreprinderii 
mecanice de mașini și utilaj minier, 
întreprinderii de mașini-unelte și scu
le și întreprinderii textile din Baia 
Mare, al Fabricii de mobilă din Sighe- 
tu Marmației și altele. O dezvoltare 
corespunzătoare vor înregistra con
strucția de locuințe, ocrotirea sanita
ră, învățămintul și cultura. Din cele 
19,2 miliarde lei alocate, prin bugetul 
de stat pe 1980, pentru învățămînt, 
județul Maramureș va beneficia de 
362 000 000 lei, care se vor materializa 
în numeroase săli de clasă, laboratoa
re, ateliere, grădinițe, în creșterea 
dotării bazei materiale didactice.

XÎI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, activitatea de control va fi 
orientată în viitor cu precădere pe 
linia prevenirii oricăror abateri de 
la normele legale, sprijinirii unități
lor socialiste pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan, aplicării 
întocmai a noului mecanism econo- 
mico-financiar, urmărindu-se, îndeo
sebi, realizarea producției fizice pla
nificate și valorii producției nete, 
îndeplinirea sarcinilor de beneficii, 
creșterea eficienței în utilizarea fon
durilor, întocmirea și executarea bu
getelor de venituri și cheltuieli ale 
unităților socialiste cu respectarea 
strictă a prevederilor legale.

Totodată, în acțiunile de control 
se va urmări Ca unitățile socialiste 
să ia măsuri pentru reducerea nor
melor de consum, eliminarea risipei 
de resurse naturale, folosirea rațio
nală și economisirea energiei și 
combustibililor, recuperarea și valo
rificarea materialelor rezultate din 
procesele de producție și de consum.

Se vor intensifica controalele in 
întreprinderile deținătoare de stocuri 
supranormative, de produse nevan
dabile sau greu vandabile, în vede
rea lichidării lor și prevenirii formă
rii de noi stocuri peste necesar.

în activitatea de investiții, orga
nele de control vor participa mai 
activ la pregătirea investițiilor, vor 
acționa cu mai multă fermitate in 
direcția prevenirii imobilizării de 
fonduri în investiții neterminate și 
în utilaje cu durata depășită de sta
ționare pe șantiere. Totodată, se va 
acționa pentru realizarea la timp a 
obiectivelor de investiții, sporirea 
eficienței lor economico-sociale și re
ducerea costului acestora.

în controlul privind activitatea de 
comerț exterior se va insista asupra 
eliminării neajunsurilor care influ
ențează negativ realizarea sarcinilor 
de export, executarea de lucrări și 
prestații și alte operații, obiectivul 
final fiind sprijinirea dezvoltării 
schimburilor economice internațio
nale, în condițiile respectării echili
brului balanței de plăți externe.

în viitor trebuie să avem în ve
dere, în mai mare măsură decît pînă 
acum, ca eficiența economico-finan- 
ciară și valutară să constituie direc
ția principală a acțiunilor de control. 
Nici un control nu va putea fi con
siderat încheiat decît atunci cînd au 
fost lichidate toate lipsurile consta
tate și asigurate condițiile necesare 
pentru obținerea unor rezultate cali
tativ superioare.

Ne exprimăm convingerea că, 
aplicîndu-se întocmai orientările 
și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, cu privire la 
perfecționarea activității de control, 
latură inseparabilă a procesului de 
conducere, munca în acest domeniu 
va contribui la respectarea riguroasă 
a hotărîrilor de partid, a prevederi
lor Constituției și legilor țării.

Acestor emoționante dovezi ale grijii 
pe, care conducerea partidului, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
poartă înfloririi învățămîritului și cul
turii, pregătirii multilaterale a tine
relor generații, viitorilor constructori 
ai socialismului și comunismului în 
patria noastră, cadrele didactice, toți 
educatorii din județul nostru le răs
pund prin dăruire și pasiune, prin 
angajare și mai puternică la înfăp
tuirea exemplară a misiunii ce revi
ne școlii, la ridicarea calitativă a în
tregului proces de învățămînt. Vom 
depune toate eforturile pentru inte
grarea mai fermă a învățămîntului 
cu producția, asigurînd economiei ju
dețului. aflată în plină dezvoltare, 
cadre bine pregătite, conștiente că 
numai munca dăruită fără preget în
floririi patriei constituie marele șl 
nesecatul izvor al satisfacțiilor șl 
împlinirii personalității umane, fruc
tul de aur al vieții.

Colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea „23 August" — a 
spus deputatul COTOI DÎM ~ este 
conștient de faptul că realizarea ve
nitului național, a obiectivelor prevă
zute depinde in mod nemijlocit de în
deplinirea de către fiecare întreprin
dere a tuturor indicatorilor cantita
tivi și calitativi ai planului național 
unic de dezvoltare economico-socia
lă. Raportăm Marii Adunări Națio
nale că, în comparație cu sarcinile 
inițiale ale actualului cincinal, pînă 
la finele anului 1980, vom realiza o 
producție industrială suplimentară de 
3,5 miliarde lei.

Cele mai importante realizări ale 
noastre sînt consecința nemijlocită a 
traducerii în fapte a indicațiilor deo
sebit de prețioase pe care le-am pri
mit din partea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de 
lucru pe care le-a efectuat de mai 
multe ori în întreprinderea „23, 
August".

Sîntem conștienți de faptul că pen
tru creșterea aportului colectivului 
de muncă la îndeplinirea exemplară 
a planului de dezvoltare economico- 
socială a țării, la obținerea venituri
lor înscrise în bugetul de stat pe 
anul 1980 mai avem încă multe de 
făcut, mai ales in ceea ce privește 
gospodărirea și conservarea materii
lor prime și materialelor, eliminarea 
cheltuielilor determinate de neînca- 
drarea în stocurile normate de ma
terii prime, materiale și produse, de 
nerespectarea disciplinei contractuale 
și alte probleme care sînt în perma
nență pe agenda noastră de lucru și 
ne-am propus să le soluționăm în 
termen cît mai scurt.

In încheiere, vorbitorul a prezen
tat cîteva din preocupările colectivu
lui pentru valorificarea mai bună a 
materiilor prime și materialelor, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
sporirea eficienței economice a în
tregii activități, pentru ridicarea ni
velului tehnic al produselor și creș
terea competitivității lor pe piața 
externă.

LA REALEGEREA IN FUNCȚIA DF SECRETAR GENERAL AL P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Am urmărit cu deosebit interes desfășurarea lucrărilor celui de-al 

XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, care a permis efectuarea 
unui bilanț pozitiv al dezvoltării construcției societății socialiste în Româ
nia, a acțiunii țării dumneavoastră pe plan internațional și a fixării de mari 
obiective pentru anii următori.

în numele Comitetului Central al Partidului Elvețian al Muncii și 
al meu personal vă adresez, dragă tovarășe, felicitările noastre călduroase 
pentru rezultatele obținute de partidul și țara dumneavoastră, ca și pentru 
strălucita realegere în funcția de secretar general al partidului.

Vă adresez salutările noastre frățești împreună cu urările de noi succese 
in lupta pentru constrnirea socialismului în țara dumneavoastră și pentru 
menținerea păcii în lume.

ARMAND MAGNIN
Secretar general

al Partidului Elvețian al Muncii

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Partidului Socialist din Japonia și al meu personal doresc să 
vă felicit pentru succesul Congresului al XII-lea al Partidului Comunist 
Român și pentru realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general 
al partidului.

Sînt convins că noul plan cincinal adoptat de Congres va fi îndeplinit 
cu succes, iar construcția socialistă a României va intra într-o fază su
perioară.

Cunoscuta dumneavoastră activitate militantă desfășurată pe plan inter
național, căreia i se dă o înaltă apreciere In lume, îmi întărește convinge
rea că veți depune în continuare eforturi pentru desființarea blocurilor mi
litare, realizarea dezarmării nucleare și slăbirea încordării internaționale in 
favoarea întăririi păcii mondiale.

Mulțumindu-vă pentru calda ospitalitate pe care ați acprdat-o delegației 
Partidului Socialist din Japonia participantă la lucrările Congresului al XII-lea 
al partidului dumneavoastră, îmi exprim dorința sinceră ca relațiile de 
prietenie dintre partidele noastre să cunoască o continuă dezvoltare.

ICHIO ASUKATA
Președintele Comitetului Central Executiv 

al Partidului Socialist din Japonia

Excelenței Sale Domnului președinte al Republicii 
Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU 
Mă adresez dumneavoastră pentru a vă exprima cea mai sinceră 

bucurie aflînd de realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român. Poporul argentinian dorește să întrețină cele 
mai cordiale relații cu toate țările din lume, care apără dreptatea socială.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
DEOLINDO FELIPE BITTEL

Vicepreședinte al Partidului Justițialist

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 

Partidului Comunist Român, exprimlndu-ne convingerea că aceasta servește 
binelui poporului român prieten, partidului său conducător, vă dorim ne
contenite succese în interesul progresului României și al omenirii întregi.

Vă rugăm să primiți cele mai calde felicitări și urări de sănătate per
sonală, de necontenită prosperitate poporului român prieten sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere.

MOUHAMMAD IBRAHIM AL ALI
Comandantul Armatei populare a R. A. Siriene

Cronica
Tovarășul Ludovic Fazekas, mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, a primit vineri 
după-amiază pe membrii delegației 
de primari și consilieri municipali 
comuniști din Spania condusă de 
Carlos Alonso Zaldivar, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Spania, care face o vizită 
în țara noastră la invitația Partidu
lui Comunist Român.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate aspecte ale activității orga
nelor locale ale administrației de 
stat in cele două țări.

Membrii delegației spaniole au 
avut, de asemenea, întîlniri de lucru 
la comitetele executive ale Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești și Consiliului popular al jude
țului Brașov și au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
Capitală și din municipiul Brașov.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, în perioada 
7—14 decembrie 1979 ne-a vizitat 
țara o delegație a Comitetului păcii 
din Turcia, formată din dr. Erdal 
Atabek, membru al consiliului de 
conducere al comitetului, președin
tele Asociației medicilor din Turcia, 
și Siileyman Ustiin, membru de 
onoare al comitetului, director al 
Centrului de educare al Uniunii sin
dicale metalurgice.

Oaspeții au fost primiți la Comite
tul Național pentru Apărarea Păcii, 
au avut întrevederi la Uniunea Me
dicală Balcanică, la Uniunea sindi

t V
Programul 1

8.30 Teleșcoală
9,40 Curs de limbă germană

10,00 Curs de limbă spaniolă
10.20 Șoimii patriei
10,30 Roman foileton : Cei din Moga- 

dor. Reluarea episodului 12
11,25 Anunțuri și muzică.
11.35 Telecinemateca. Ciclul : Ecrani

zări după opere literare ,,Rudin“. 
Producție a studiourilor sovie
tice

13,00 De la A la... infinit. Emisiunea 
cuprinde transmisiuni, filme do
cumentare, reportaje, interviuri, 
poezie, muzică, sport.

17.50 Clubul tineretului
18.35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Calitatea muncii de 

fiecare zi — răspunsul nostru la 
chemările Congresului.

19.20 La orizont... Marea Neagră. Emi

zilei
catelor din metalurgie și construcții 
de mașini, la Consiliul județean Iași 
al Frontului Unității Socialiste, au 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din București și din jude
țul Iași.

în cadrul convorbirilor purtate s-a 
făcut un schimb de opinii asupra 
principalelor probleme internaționale, 
îndeosebi a celor privind dezarmarea, 
securitatea europeană, întărirea prie
teniei și colaborării între popoarele 
din Balcani, mobilizarea opiniei pu-. 
blice la lupta pentru asigurarea păcii 
în Europa și în lume.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației de prietenie 
româno-italiene, vineri s-a deschis 
la București o expoziție de fotografii 
artistice inspirate din viața și activi
tatea marelui compozitor italian 
Gaetano Donizetti.

La vernisaj au rostit alocuțiuni, 
subliniind contribuția schimburilor 
culturale la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la apropierea dintre poporul 
român și poporul italian, Petre Co- 
dreanu, directorul Operei Române, 
Vito Grasso, atașat cultural al Am
basadei Italiei, directorul Bibliotecii 
italiene din București, precum și 
Beppe Angeloni, autorul fotografiilor 
reunite în expoziție.

La festivitate au participat repre
zentanți ai conducerii I.R.R.C.S., A- 
sociației de prietenie româno-ita
liene, Ministerului Afacerilor Exter
ne, muzicieni și critici de artă, alți 
oameni de artă și cultură.

A fost prezent Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

siune dedicată constructorilor Ca
nalului Dunăre-Marea Neagră 

19,40 Teleendclopedia • Civilizația an
tică. Locuințe romane, q Idei în 
premieră : Ordinatorul in trans
porturile feroviare ; Arhitectura 
viitorului • Patentele naturii.

Perfecționarea avioanelor dună 
modelul aripii de pasăre e Po
dul. O impresionantă lucrare a 
geniului uman in sudul Italiei.

20,10 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 16

21,00 Varietăți muzical-distractive
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Programul 2

19,00 Telejurnal o Calitatea muncii de 
fiecare zi — răspunsul nostru la 
chemările Congresului

19.20 Romanțe
19.35 Reportaj TV : Tezaure
19,55 Muzică ușoară.
20.20 în adîncuri — Imagini submarine 

— producție a studiourilor en
gleze

20.50 Capodopere, mari interpreți
21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să adresez Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru 
amabilul mesaj de felicitafe pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei na
ționale a Finlandei.

Vă rog să primiți cele mal bune urări pentru fericirea Excelenței 
Voastre și pentru prosperitatea poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost adine mișcat de mesajul pe care ați binevoit să mi-1 adresați 
cu ocazia Zilei naționale a țării mele.

Vă mulțumesc mult și vă exprim, la rîndul meu, călduroase urări de 
fericire personală, de prosperitate pentru România.

Cu înaltă considerație,
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

ADUNĂRILE GENERALE SĂTESTI
Șl CONFERINȚELE CONSILIILOR LOCALE
ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)
putere de muncă, spre binele și 
prosperitatea României socialiste".

„însuflețiți de mărețele perspective 
ale României socialiste formulate în 
istoricele documente ale Congresului 
al XII-lea al partidului, oamenii 
muncii de pe aceste străvechi me
leaguri românești văd în propunerile 
elaborate de dumneavoastră cu pri
vire la creșterea rolului Frontu
lui Unității Socialiste in antre
narea tot mai dinamică a tu
turor cetățenilor în viața social- 
politică a țării un act politic 
de un profund democratism menit 
să dea viață hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului — se arată 
în telegrama trimisă de conferința 
organizației comunale a F.U.S. din 
Izvorul Crișului, județul Cluj. Con
vinși că prin constituirea organiza
țiilor proprii ale F.U.S. vom obține 
noi rezultate în toate sectoarele de 
activitate, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că oamenii 
muncii din comună sînt hotăriți să 
facă totul pentru ca prin faptele 
noastre de muncă să sporim valorile 
materiale și spirituale ale țării, să o 
facem mai înfloritoare, mai puter
nică, spre mindria celor de azi și de 
miine".

2 000 de ani de atestare a exploatărilor 
miniere din zona Barza-Brad

Vineri au fost inaugurate manifes
tările organizate cu prilejul aniver
sării a 2 000 de ani de atestare do- 
cumentar-arheologică a exploatărilor 
miniere din zona Barza — Brad, ju
dețul Hunedoara. în cursiil dimineții' " 
au început la Clubul muncitoresc din 
Gura Barza lucrările unei sesiuni 
științifice de comunicări sub generi
cul : „Mărturii ale permanentei și 
continuității de viață și muncă a po
porului român în bazinul minier 
Barza—Brad", la care participă acti
viști de partid, cadre 1 de conducere 
din domeniul mineritului, mineri 
fruntași în producție, cercetători, ca
dre didactice universitare, alți spe
cialiști, precum și delegații ale mi
nerilor din Valea Jiului. Poiana 
Rusca, din Valea Arieșdlui, de la 
Moldova Nouă și din alte zone mi
niere ale țării.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Ion Ciucu, prim- 
secretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., care a adresat un

e SPORT • SPORT • SPORT e SPORT
FOTBAL: Meciuri în „Cupa României", 

dar abia în februarie, anul viitor
Ieri a avut loc tragerea la sorți a 

meciurilor din optimile de finală ale 
„Cupei României" la fotbal.

Iată programul jocurilor : F.C.M. 
Galați — Chimia Rm. Vîlcea ; C.S. 
Tirgoviște — Steaua ; Politehnica 
Iași — Sportul studențesc ; Petrolul 
Ploiești — Gloria Bistrița ; Metalul 
București — Rapid București ; A.S.A.

TENIS : Turneul internațional de la Brașov
în sala sporturilor din Brașov au 

continuat vineri întrecerile turneului 
internațional de tenis. în sferturile 
de finală ale probei de simplu mas
culin, Cristinel Ștefănescu l-a elimi
nat cu 6—4, 3—6, 6—1 pe Florin Se- 
gărceanu, iar M. Mîrza l-a întrecut 
cu 6—4, 7—6 pe cehoslovacul Cihak.

în cîteva rînduri
• Campionatele mondiale de box 

pentru tineret au continuat la Yoko
hama (Japonia) cu reuniunea semi
finalelor.

în limitele categoriei mijlocii, pu- 
gilistul român Petre Bornescu, în
tr-un meci de mare spectacol, l-a în
vins la puncte, cu o decizie de 3—2, 
pe Jack Padia (S.U.A.). în*  finală, 
Bornescu îl va întîlni pe Aleksandr 
Milov (U.R.S.S.), învingător la punc
te în fața lui Jang Han Kon (Coreea 
de Sud).

• MURES. în cadrul „Lunii 
mureșene a culturii și educației 
socialiste", Ia Tg. Mureș a avut 
loc cea de-a 8-a ediție a tradi
ționalului festival interjude- 
țean al cineamatorilor „Ecran 
mureșean ’79". Au fost proiec
tate filme-reportaj. documenta
re, filme de etnografie și folclor, 
de animație, tehnico-științifice și 
filme didactice premiate în ca
drul Festivalului „Cintarea 
României". Au participat cine- 
cluburile din Galați. Adjud. 
Focșani, Iași, Cîmpulung Moldo
venesc, Oradea, Reșița, Făgăraș,

Alte rezultate : categ. grea : Olaf 
Maier (Austria) b.p. Cornel Bălan 
(România) ; Marvis Frazier (S.U.A.) 
p.b. Iagubkin (U.R.S.S.) ; categ. pană: 
Oh Min Keum (Coreea de Sud) în
trece pe Florian Țîrcomnicu (Româ
nia) ; Iuri Gladișev (U.R.S.S.) b.ko 
tehnic Hiroshi Tsuchiguchl (Japonia).

• în noua sală a sporturilor din 
orașul Tirgoviște s-a disputat aseară

„Aflați în conferința de dare 
de seamă — se arată în tele
grama organizației Frontului Uni
tății Socialiste din comuna Să- 
cele, județul Constanța — ne expri
măm sentimentele de înaltă stimă și 
profundă recunoștință ce le purtăm 
față de dumneavoastră, cel mai iubit 
și mai stimat fiu al poporului nos
tru, pentru grija ce o purtați tuturor 
cetățenilor țării, indiferent de na
ționalitate, afirmării fiecăruia în 
marea operă constructivă a patriei. 
Constituirea organizațiilor proprii 
ale F.U.S., acțiune desfășurată din 
inițiativa dumneavoastră, reprezintă 
o nouă și elocventă expresie a forței 
orinduirii noastre socialiste, a unității 
de nezdruncinat a întregului popor în 
jurul partidului, o preocupare sta
tornică pentru participarea și mai 
intensă a maselar largi la viața eco
nomico-socială a țării. Vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din documentele celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., adueîn- 
du-ne contribuția, alături de întregul 
popor, la înfăptuirea vastului pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism".

călduros salut minerilor de la unita
tea sărbătorită, tuturor participanți
lor la această aniversare.

Comunicările susținute în prima zi 
au avut ca teme tradițiile mineritu
lui*  din această zonă „Zarandul — ca 
străvechi leagăn de civilizație al po
porului român", dezvoltarea mineri
tului din județul Hunedoara în 
perspectiva hotărîrilor Congresulu’ 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în cursul zilei a avut loc. de ase
menea, vernisajul expoziției docu
mentare „Istorie și contemporanei
tate minieră în zona Barza — Brad". 
Numeroase pjese arheologice, unelte 
de muncă, machete și panouri reflec
tă drumul parcurs de industria nv- 
nieră în această parte a țârii din cele 
mai vechi timpuri și pînă in zilele 
noastre. Sînt expuse, totodată, mărtu
rii despre condițiile de muncă și de 
viață ale minerilor create in anii so
cialismului.

(Agerpres)

— Politehnica Timișoara ; Universi
tatea Cluj-Napoca — Jiul, invingă- 
toarea din partida amînată, Universi
tatea Craiova — Olimpia Satu Mare, 
cu S.C. Bacău.

Meciurile se vor desfășura la 24 fe
bruarie 1980 pe terenuri neutre, ce 
vor fi stabilite, de comun acord, pînă 
la 1 ianuarie 1980.

La rîndul său, O. Vîlcioiu a obținut 
un frumos succes, cu 6—4, 7—5, in 
fața lui Jan Bedan (Cehoslovacia).

în semifinalele probei de simplu 
feminin se vor întîlni Lucia Roma
nov (România) — Bendova (Ceho
slovacia) și Florența Mihai (Româ
nia) — Piskackova (Cehoslovacia).

meciul internațional amical de volei 
dintre lotul masculin al țării noastre 
și echipa bulgară Cernamore Varna. 
Voleibaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—4, 15—4, 
15—5).
• în ziua a doua a turneului mas

culin de handbal de la Rostock, se
lecționata secundă a României a în- 
tilnit prima reprezentativă â R.D. 
Germane, în fața căreia a pierdut la 
limită, cu 18—19, după ce la pauză 
scorul era favorabil cu 10—8 handba- 
liștilor români. Din formația română 
s-au evidențiat Marian Dumitru, 
Gheorghe Dumitru și Ion Tase, care 
au înscris cite patru goluri.

® Vineri, la Sofia a început balca
niada feminină de handbal. Echipa 
României a debutat cu o victorie, în- 
trecind cu scorul de 20—17 (12—8) se
lecționata Bulgariei. Handbalistele 
noastre întîlnesc astăzi echipa Iu
goslaviei.

Drobeta-Turnu Severin. Luduș 
și alte centre ale țării. (Gh. 
Giurgiu). • ILFOV. Sub gene
ricul „Anii tinereții noastre", 
s-a desfășurat, la Casa de cultu
ră din municipiul Giurgiu, festi- 
valul-concurs interjudețean de 
muzică ușoară românească — 
creație și interpretare — „Por
tativul tinereții — Ilfov 1979". Au 
urcat pe podiumul de concurs, 
la cea de-a 8-a ediție a acestei 
manifestări, organizată în cadrul 
„Cîntării României", 45 de tineri 
muncitori, tehnicieni, profesori, 
elevi, funcționari din șapte ju

dețe și din municipiul Bucu
rești. (Lucian Ciubotaru). • IAȘI. 
S-a desfășurat săptămîna cultu- 
ral-artistică în cadrul căreia au 
avut loc manifestări de popu
larizare a Hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, 
precum și spectacole artistice, 
între altele au fost ținute expu
nerile „Strategia dezvoltării 
social-economice a României in 
cincinalul viitor", „Satul româ
nesc oglindit în cinematografie" 
și altele, precum și un simpozion 
cu tema „Dacii, cei mai viteji și 
drepți dintre traci". în cadrul

Facultății de istorie-filozofie a 
Universității „AI. I. Cuza" din 
Iași s-a inițiat un ciclu de 
dezbateri pe teme de istoriogra
fie. (Manole Corcaci). ® SATU 
MARE. în localitățile județu
lui se desfășoară în aceste zile 
numeroase acțiuni de educație 
materialist-științifică. Astfel, 
brigada științifică a Casei oră
șenești de cultură din Negrești- 
Oaș s-a întîlnit cu numeroși lo

cuitori din cartierul Tur în fața 
cărora a prezentat și dezbătut 
tema : „Zeii și religia — crea
ție a omului necunoscător al tai
nelor naturii". La sediul aces
tui așezămînt a avut loc. de ase
menea, un simpozion pe aceeași 
temă, urmat de proiecții de fil
me științifice. In cadrul Univer
sității cuitural-științifice din co
munele Tarna Mare și Gherța 
Mică au fost prezentate expune

rile „Cum și de ce a apărut re
ligia ? Cum explică știința și re
ligia apariția omului ?“ și res
pectiv „Materialitatea lumii și 
conexiunea universală". Colecti
vul secției maghiare a Teatrului 
de Nord — Satu Mare a prezen
tat în premieră pe țară piesa : 
„Hughenoții" de Szekely Iănos, 
în regia lui Kovâcs Ferenc. 
(Octav Grumeza). • HARGHI
TA. în organizarea Muzeului 
județean Harghita la Miercurea 
Ciuc a avut loc un simpozion 
etnobotanic la care au participat 

și au prezentat referate șl comu
nicări științifice cercetători et
nografi, muzeologi și cadre di
dactice din localitate și din mai 
multe județe ale țării. în muni
cipiul Odorheiu Secuiesc își 
desfășoară cea de a treia ediție 
a zilelor muzicale, care progra
mează o suită de spectacole sus
ținute de formații și interpreți 
din Cluj-Napoca, Tîrgu Mureș, 
Satu Mare și din localitate. 
(I.D. Kiss). • TULCEA. Comi
tetul județean de cultură și 
educație socialistă a organizat la 

Clubul Combinatului metalur
gic o dezbatere pe tema „Revo
luția tehnico-științifică contem
porană și implicațiile ei sociale. 
Perspective noi în modernizarea 
și automatizarea producției". La 
dezbateri au participat cercetă
tori din județ și din țară și un 
mare număr de oameni ai mun
cii de la Combinatul metalurgic 
Tul cea. După încheierea dezba
terilor, laureați ai Festivalului 
național „Cintarea României" au 
prezentat un frumos program 
artistic. (Neculai Amihulesei).
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MANIFESTĂRI CONSACRATE

CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R

MOSCOVA

MOSCOVA 14 — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
In cadrul manifestărilor care au loc 
în U.R.S.S. dedicate Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, Ia 14 decembrie, ambasado
rul României la Moscova, Gheorghe 
Badrus, a ținut o expunere la Aca
demia de Științe Sociale de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S., în care s-a referit 
pe larg la lucrările și documentele 
adoptate de forumul comuniștilor ro
mâni.

Au luat parte N. F. Kuzmin, prim- 
prorector al Academiei de Științe 
Sociale, alți membri ai conducerii 
acestei instituții de învățămînt, ca
dre didactice, doctoranzi.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a oferit Academiei de Științe So
ciale un set de lucrări, cuprinzînd 
documente ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R.. volume din operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, precum 
și alte lucrări.

BRUXELLES

BRUXELLES 14 (Agerpres). — La 
Universitatea Paul Pastur din Char
leroi a avut loc o manifestare cul
turală consacrată României. In cu
vîntul de deschidere, președintele 
Universității, Richard Carlier, depu
tat al provinciei Hainaut, a evi
dențiat semnificația celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care se înscrie în 
istoria poporului nostru ca un eve
niment de o importantă deosebită 
pentru viitorul prosper al țării.

Subliniind personalitatea marcantă a președintelui Republicii Socialiste

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele universității a reliefat 
activitatea rodnică și intensă pe care 
șeful statului român o desfășoară pe 
plan internațional în vederea conso
lidării cursului spre destindere, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte. A luat apoi cuvîntul 
ambasadorul țării noastre In Belgia, 
Iulian Văcărel.

In cadrul manifestării au fost pre
zentate filme documentare despre 
țara noastră și, cu același prilej, a 
avut loc vernisajul expoziției „Româ
nia azi".

„Un stat cu o economie socialistă puternică,

in continuă dezvoltare**
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DACCA 14 (Agerpres). — Săptă- 
mînalul „EKOTA" („Unitatea"), or
gan al Partidului Comunist din Ban
gladesh, publică, în ultimul său 
număr, un amplu material însoțit de 
fotografii privind lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al P.C.R., în 
care sînt scoase în evidentă semni
ficația deosebită a acestui eveniment 
în viața întregului popor 
precum și importanța istorică 
cumentelor adoptate.

Articolul pune accentul pe 
greșul impetuos al României 
liste în toate domeniile de activita
te, progres realizat sub directa con
ducere a secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
făcîndu-se referiri concrete, exem
plificate cu date statistice, la înaltele 
ritmuri de dezvoltare a țării noas
tre. „România — se menționează în 
articol — a reușit ca in mai puțin 
de jumătate de secol să ajungă, de 
la o țară înapoiată, la un stat cu 
o economie socialistă puternică, al 
cărui proces de dezvoltare este 
continuu". Se subliniază, totodată, 
faptul că P.C.R., întregul popor 
român și-au manifestat voința și 
hotărirea de a depune toate efortu-

român, 
a do-

pro- 
socia-

rtle pentru a asigura înflorirea con
tinuă a țării, ridicarea ei pe noi 
culmi ale progresului și civilizației.

Este relevată, de asemenea, pre
ocuparea constantă a partidului și 
statului român pentru asigurarea 
unui nivel de viață tot mai ridicat 
tuturor locuitorilor țării. In legă
tură cu aceasta se menționează, între 
altele, că „problema locuințelor va 
fi rezolvată, in București, in anul 
1985, iar in întreaga țară, în perioa
da 1985—1990. Acest lucru — arată 
revista — este posibil numai intr-o 
țară cu sistem socialist, fiind greu 
de imaginat că el se poate realiza 
in statele capitaliste, unde milioane 
de oameni dorm in stradă sau tră
iesc în locuințe insalubre".

In continuare sînt redate ample 
extrase din Raportul prezentat la 
Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evidențiindu-se pasajele 
privind politica externă de pace și 
colaborare cu toate popoarele lumii, 
pe care țara noastră o promovează 
cu fermitate și consecvență. In în
cheiere, se adresează României so
cialiste urări de noi succese pe ca
lea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

„Sâptămîna filmului românesc**  la Lahore

DUPĂ ÎNCHEIEREA REUNIUNII MINISTERIALE

A N.A.T.O. ^AGENȚIILE DE PREȘ
Neliniște și dezaprobare față de hotărirea

de a amplasa noi rachete nucleare
în Europa occidentalăV /

V pe scurt
ă

ISLAMABAD 14 (Agerpres). <- In 
orașul pakistanez Lahore s-a desfă
șurat, între 8 ți 13 decembrie, „Săp- 
tămîna filmului românesc", organi
zată de ambasada țării noastre la 
Islamabad, in colaborare cu Minis
terul Culturii, Tineretului ți Sportu-

lui ți cu Corporația națională de 
filme din Pakistan. La spectacolul de 
gală au luat parte Mustaq Hussein, 
președintele Tribunalului din pro
vincia Punjab, Moyeni Najmi, pre
ședintele Consiliului pentru artă al 
provinciei, oameni de artă ți cultură, 
un numeros public.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — Vi
neri la prînz au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii de iarnă a Consiliului minis
terial al N.A.T.O.

Sesiunea a urmat, după cum se știe, 
reuniunii miniștrilor de externe și ai 
apărării din țările membre ale Pactu
lui Nord-Atlantic, mai puțin Franța, 
care nu face parte din sistemul mi
litar integrat al alianței, reuniune 
ce s-a pronunțat în favoarea ampla
sării de noi rachete nucleare în 
unele țări vest-europene din acest 
bloc militar.

★
a primit cu senti- 
îngrij orare și de 
reuniunii miniștri-

Opinia publică 
mente de adîncă 
protest hotărîrea 
lor de externe și ai apărării din țări
le N.A.T.O. Personalități politice, 
organe de presă din diferite state de 
pe continent și-au exprimat neliniș
tea în legătură cu această nouă mă- . 
sură menită să incite la continuarea 
cursei înarmărilor, și nu la diminua
rea ei.

Astfel, în MAREA BRITANIE, un 
număr de deputați laburiști au cerut 
organizarea imediată, în Parlament, 
a unor dezbateri extraordinare în 
problema amplasării pe teritoriul 
britanic de noi rachete, relevînd că 
hotărirea luată la Bruxelles va avea 
o influență negativă asupra procesu
lui destinderii internaționale.

în ITALIA ziarul „L’Unită" aprecia
ză că hotărîrea privind amplasarea 
noilor rachete declanșează o nouă 
fază, periculoasă, de reînarmare nu
cleară în Europa. După ce se referă 
la contradicțiile ce s-au ivit în ca
drul Alianței atlantice în legătură cu 
această problemă, ziarul cheamă la 
desfășurarea unor largi acțiuni îm
potriva cursei înarmărilor, pentru 
începerea imediată de negocieri de 
dezarmare.

Pentru a obține aprobarea de către 
partenerii europeni a acestei hotărîri 
periculoase — scrie, la rîndul său, 
„Paese Sera" — Statele Unite „au 
recurs la toate formele posibile de 
presiuni, inclusiv la presiuni econo
mice și politice".

In DANEMARCA, ziarul „Land 
og Folk" arată că hotărîrea N.A.T.O. 
dezminte pe deplin declarațiile 
repetate ale unor înalți repre
zentanți ai acestui bloc privitoare la 
dorința lor de a purta tratative și 
arată că adevăratele lor intenții nu 
sînt legate de dezarmare, ci de înar
mare, de promovarea unei politici 
ce dăunează destinderii și duce la 
reluarea „războiului rece". Ziarul 
subliniază că transpunerea în viață 
a acestor planuri reclamă fonduri 
suplimentare și, în consecință, va 
duce la înrăutățirea pe mai departe 
a situației oamenilor muncii.

„Blocul N.A.T.O. a adoptat una 
dintre cele mai negative hotărîri din 
istoria sa, care poate complica si
tuația din Europa și poate duce la 
creșterea încordării 
tre Vest și Est" — 
ședințele Partidului 
Iar din Danemarca,

în relațiile din- 
a declarat pre- 
Socialist Popu- 
Gert Petersen.

Omenirea progresistă, toate 
țele iubitoare de pace nu se vor 
păca cu orientarea N.A.T.O. 
escalada cursa înarmărilor nucleare. 
Lupta pentru pace și dezarmare nu 
s-a încheiat, ea continuă, iar în a- 
ceastă luptă victoria va fi, neîndoiel
nic, de partea celor care militează 
pentru destindere — a relevat el.

Președintele Partidului Comunist 
din BELGIA, Louis Van Geyt, a 
declarat că forțele democrate din 
Belgia, Danemarca, Norvegia și 
Olanda, care au desfășurat o vastă 
acțiune de protest, au reușit să ob
țină anumite succese, determinînd 
guvernele țărilor respective să se 
pronunțe, în esență, împotriva am
plasării rachetelor cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul Europei. Ar fi 
o greșeală ca această mișcare să fie 
subapreciată.

In FRANȚA — țară care nu parti
cipă la sistemul integrat militar al 
alianței — Partidul Comunist Fran
cez a dat publicității un comunicat, 
chemînd pe toți cetățenii francezi 
să lupte Împotriva amplasării de noi 
rachete nucleare americane în Eu
ropa occidentală. In același timp — 
precizează comunicatul — secretarul 
general al P.C.F., Georges Marchais, 
a lansat un apel partidului socialist și 
conducerilor principalelor centrale 
sindicale de a participa, împreună cu 
P.C.F., în ziua de 15 decembrie, la o 
reuniune consacrată examinării mij
loacelor susceptibile să ducă la blo
carea amplasării de noi rachete nu
cleare în Europa occidentală. P.C.F. 
apreciază drept foarte gravă hotărîrea 
N.A.T.O. — se arată în document — 
prin ea urmărindu-se „consolidarea 
dominației S.U.A. asupra Europei oc
cidentale și transformarea continen
tului european într-un teatru de 
război atomic, astfel încît teritoriul 
american să fie cruțat". „Franța, deși 
nu face parte din sistemul militar 
integrat al N.A.T.O., trebuie să fie 
îngrijorată de amplasarea la grani
țele sale a unui astfel de arsenal" — 
subliniază în încheiere comunicatul 
P.C.F.

Fracțiunea parlamentară a Parti
dului Muncitoresc Social-Democrat 
din SUEDIA a dat publicității o de
clarație în care se manifestă îngrijo
rare față de politica confruntărilor și 
cursei înarmărilor, 
pentru tratative intre 
rile participante la 
Varșovia, declarația 
prin acumularea de 
poate fi creat un 
unor asemenea 
luată la Bruxelles — scrie „Gote- 
borgs Posten" din Suedia — consti
tuie un motiv de îngrijorare pentru 
opinia publică suedeză. Cu greu s-ar 
putea nega faptul că acest program 
face mult mai probabilă transfor
marea Europei într-un teatru de ope
rațiuni militare. Totodată — arată 
ziarul — spirala cursei înarmărilor 
generează un pericol serios, ale cărui 
dimensiuni reale sînt greu de apre
ciat.

for- 
im- 

de a

Pronunțîndu-se 
N.A.T.O. și ță- 
Tratatul de la 
subliniază că 

noi
climat 

tratative. Hotărîrea

nuarme 
favorabil

IN SPRIJINUL UNOR PROFUNDE TRANSFORMĂRI SOCIAL-ECONOMICE 
IN SALVADOR. Intr-un comunicat dat publicității la San Salvador, partidul 
Uniunea Democratică Națională (U.D.N.) din Salvador a solicitat guver
nului «ă adopte un program de măsuri vizind realizarea unor profunde 
transformări social-economice în țară și promovarea unei politici externe 
independente - relevă agenția Prensa Latina. Documentul evidențiază 
necesitatea îndepărtării tuturor „elementelor reacționare" din partidele 
politice și armata salvadoriană, precum și necesitatea punerii în libertate 
a tuturor deținuților politici. U.D.N. se pronunță, totodată, pentru înfăp
tuirea reformei agrare și naționalizarea comerțului exterior, a sistemului 
bancar și a industriei energetice naționale.

ALEGEREA CONSILIULUI 
POPULAR MUNICIPAL AL BEI
JINGULUI. După cum transmite 
agenția China Nouă, la încheierea 
celei de-a III-a sesiuni a celei de-a 
VH-a Adunări a Reprezentanților 
Populari a municipiului Beijing, a 
fost ales Consiliul popular muni
cipal al capitalei R. P. Chineze, care 
înlocuiește Comitetul Revoluționar 
Municipal, un organism provi
zoriu. Lin Hujia, prim-secretar al 
Comitetului municipal Beijing al 
P. C. Chinez, a fost ales primar al 
Beijingului. Au fost aleși, de ase-

al săpiămînalului „Voix Ouvrlăre", 
organ de presă al Partidului Elve
țian al Muncii. Anterior, „Voix Ou- 
vriere" a fost o publicație coti
diană. In articolul semnat de 
secretarul general al partidului, 
Armand. Magnin, se relevă că 
„Voix Ouvriere" se va situa și pe 
viitor în avangarda luptei oameni
lor muncii în sprijinul drepturilor 
și intereselor lor.

P.C. DIN CANADA DESPRE 
POLITICA ENERGETICA A ȚARII. 
Comitetul Executiv Central al Par
tidului Comunist din Canada a dat 
publicității, la Ottawa, o declarație 
în care apreciază că actuala politică 
energetică a guvernului este in 
dezavantajul poporului canadian și 
ea facilitează monopolurilor trans
naționale spolierea bogățiilor natu
rale ale țării. In Canada — se arată 
în declarație — sînt necesare na
ționalizarea resurselor naturale și 
construirea de conducte petroliere 
care să lege litoralurile estic și 
vestic ale țării. Numai astfel, pre
cizează declarația, poate fi asigu
rată aprovizionarea tuturor regiu- 

• nilor canadiene și pot fi folosite 
resursele naturale în interesul în
tregului popor canadian.

Beijingului. Au fost aleși, ds 
menea, 12 viceprimari.

PROBLEMA IRLANDEZA, 
tr-o primă declarație făcută in 
'------------ _?_i țării (Dail),

al Republicii 
a

în- 
fața 
noul 

irlanda, 
respins cu 

utilizarea violenței ca

parlamentului 
premier
Charles Haughey, 
fermitate
metodă de soluționare a problemei 
irlandeze. El a reafirmat, totodată, 
hotărîrea guvernului său de a co
opera în continuare cu autoritățile 
britanice în vederea menținerii or
dinii la frontiera dintre Republica 
Irlanda și Irlanda de Nord.

PROTOCOL CHINO-CEHOSLO- 
VAC. La Beijing ș-a desfășurat șe
dința Comisiei mixte cehoslovaco- 
chineze. Cu acest prilej a fost sem
nat un protocol de colaborare teh- 
nico-științifică bilaterală. Agenția 
C.T.K. precizează că delegația ce
hoslovacă participantă la ședință a 
fost primită de Chen Muhua, vice- 
premier al Consiliului de Stat.

LA MITINGUL ELECTORAL DE 
LA AMADORA, în legătură cu ale
gerile pentru organele locale ale 
puterii, care vor avea loc la 16 de
cembrie, Alvaro Cunhal, secretar 
general al P. C. Portughez, a decla
rat că partidul comunist intențio
nează să respecte cu strictețe toate 
prevederile Consituției, fără să re
nunțe însă la drepturile pe care 
le oferă Legea fundamentală.

L

„VOIX OUVRIERE" — PUBLI
CAȚIE SĂPTAMlNALA. La Ge
neva a apărut exemplarul de probă

Noi sporiri de prețuri 
la petrol

reuniuniiPARIS. — înaintea _______
O.P.E.C. de la Caracas (17—19 de
cembrie), un număr de patru țări 
membre ale acestei organizații — A- 
rabia Saudită, Qatarul, Emiratele A- 
rabe Unite și Venezuela — au hotărât 
să sporească cu 6 dolari prețul bari
lului de petrol vîndut pe piața inter
națională. După cum arată agenția 
France Presse într-un tabel publicat 
imediat după anunțarea deciziei, noi
le tarife vor fi de : 24 dolari — Ara
bia Saudită, 27,42 — Qatar ; 27,50 — 
Emiratele Arabe Unite ; 27,85 — Ve
nezuela. Ele reprezintă, în compara
ție cu prețurile existente la 31 de
cembrie 1978, o creștere de 87, 108, 107 
și respectiv 105 la sută. Celor patru 
țări le revine aproximativ 45 la sută 
din producția totală a O.P.E.C.

Așa cum se știe, plafonul teoretic 
actual al prețurilor stabilite de 
O.P.E.C. este de 23,50 dolari barilul.

Unii experți, citați de aceeași agen
ție, consideră însă că în cadrul re
uniunii de la Caracas el ar putea fi 
ridicat la circa 30 de dolari.

INTERESELE PĂCII SI SECURITĂȚII ÎN EUROPA IMPUN• »

Nu escaladarea înarmărilor, ci măsuri concrete
de dezangajare militară și dezarmare pe continent

REPRESALII
Z.A.P.U. Forțele 
Uniunii Poporului

ALE FORȚELOR RHODESIENE ÎMPOTRIVA 
rhodesiene au pătruns în sediul de Ia Salisbury al 

African Zimbabwe (Z.A.P.U.), care face parte i 
Frontul Patriotic, și l-au închis. Această acțiune — informează agenți. 
de presă internaționale — a avut ioc după puternica demonstrație orga
nizată Ia Salisbury, din inițiativa Z.A.P.U., in sprijinul cererilor de lega
lizare a Frontului Patriotic Zimbabwe. Purtătorul de cuvînt al Z.A.P.U., 
Cephas Msipa, a fost interogat și inculpat pentru inițierea acestei mani
festații, pe care poliția rhodesiană a calificat-o drept ilegală. De ase
menea, au fost arestați alți zece militanți ai Z.A.P.U.

Consiliul de Securitate a hotărit

Prelungirea mandatului forțelor 0. N. U. in Cipru
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).

— întrunit vineri, Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a hotărit prelungirea 
cu încă șase luni, pînă la. 15 iunie 
1980, -a mandatului Forțelor Națiuni
lor Unite în Cipru.

în același timp, Consiliul de Secu
ritate a adoptat o rezoluție care cere 
părților, comunităților greco-cipriotă 
și turco-cipriotă, să reia negocierile 
vizind realizarea unei reglementări 
pașnice a problemei Ciprului.

NICOSIA 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută vineri, președin
tele Ciprului, Spyros Kyprianou, a 
exprimat speranța că noua rezoluție 
adoptată de Consiliul de Securitate 
..va deschide calea pentru o mai 
bună evoluție a problemei cipriote". 
Șeful statului cipriot a subliniat din 
nou că „reglementarea acestei pro
bleme trebuie să se soldeze cu salv
gardarea independenței, suverani
tății și unității statului cipriot". k

COREEA DE SUD

Tensiune politică în creștere
• Noi arestări în rîndul forțelor armate • Orașul Seul patrulat 
de unități blindate • Președintele interimar al țării a hotărit 

formarea unui nou „guvern"
Bok. președintele Comitetului șefilor 
de stat major.

Orașul Seul este patrulat de. uni
tăți blindate și alte forțe militfRy <

In această atmosferă de violefo i ș 
de criză politică a regimului ' sud- 
coreean, președintele interimar Choi 
Kyu Hah, încearcă să salveze apa
rențele luînd, vineri, hotărîrea de 
formare a unui nou „guvern". Prim- 
ministru al acestui „guvern" a fost 
desemnat Shin Hyun Hwak. Dar 
— după cum remarcă observatorii de 
la Seul — puterea reală in Coreea de 
Sud este acum concentrată în mîinile 
șefilor militari în frunte cu noul 
ministru de interne Kim Jong Hwan.

formarea unui
SEUL 14 (Agerpres). — La Seul, 

situația rămine încordată. Încercările 
de forță intre generalii lansați în 
cursa pentru putere cunoscând noi 
episoade. Agențiile de presă relevă 
că, joi, odată cu Chung Seung Hwa, 
șeful Statului Major și administrator 
al legii marțiale, au fost arestați alți 
15 generali, între care și șeful poli
ției militare sud-coreene.

La rîndul său, ministrul 
generalul Ro Jae Hyun — 
deținea controlul și care 
acțiunile militare din cursul zilei de 
joi — a fost demis, vineri, 
funcție și înlocuit de Choo

apărării, 
cel care 
a condus

d’n 
Yung

FRANCE PRESSE ■

Așa după cum s-a anunțat, reu
niunea miniștrilor de externe și ai 
apărării din țările membre ale Pac
tului N.A.T.O. a adoptat o hotărîre 
privind amplasarea unor noi tipuri 
de rachete nucleare în unele țâri 
vest-europene, membre ale acestui 
bloc militar. Potrivit acestei hotărîri 
se prevede să se amplaseze, în anii 
următori. în Europa occidentală 
circa 600 de rachete noi de tipurile 
„Pershing-2“ și „Cruiser" cu încăr
cătură nucleară.

Această decizie concentrează a- 
tenția opiniei publice nu numai eu
ropene, ci și mondiale. Dealtfel, tre
buie arătat că, încă înainte de reu
niunea N.A.T.O., intenția adoptării 
unor asemenea măsuri a declanșat 
în rîndurile opiniei publice un amplu 
și puternic curent de opunere și de
zaprobare. în numeroase țări ale 
Europei occidentale au avut loc mari 
manifestații, marșuri și mitinguri de 
protest cu caracter de masă ; în ca
drul parlamentelor unor țări vest- 
europene s-au desfășurat dezbateri 
vehemente, iar personalități mar
cante ale vieții politice și sociale, 
partide de diferite orientări, organi
zații de masă și obștești, inclusiv 
personalități științifice, culturale, or
ganizații religioase au avertizat îm
potriva primejdiilor pe care le im
plică asemenea proiecte.

Chiar în rîndul țărilor N.A.T.O. 
s-au produs puternice disensiuni. 
Țările nordice membre ale N.A.T.O., 
Danemarca, Norvegia și Islanda, au 
refuzat categoric să accepte ampla
sarea pe teritoriul lor a noilor arme 
racheto-nucleare. Alte două țări. 
Olanda și Belgia, și-au rezervat 
dreptul de a se pronunța în această 
problemă într-o perioadă viitoare, 
mergînd pînă Ia 2 ani. Practic, nu
mai trei din statele membre ale 
N.A.T.O. — Anglia, R. F. Germania și 
Italia — au acceptat amplasarea ar
melor respective pe teritoriul lor.

Adoptarea hotărîri! a provocat vil 
reacții în opinia publică. Numeroase 
luări de poziție, comentarii inserate 
de presa internațională exprimă în
grijorarea față de această hotărîre 
nefastă, atrag atenția asupra conse
cințelor pe care le poate avea șl 
subliniază necesitatea de a se reveni 
asupra ei. Fără îndoială, aceste ma
nifestări de dezaprobare sînt întru- 
totul îndreptățite, legitime. Este evi
dent că orice justificări sau motivări 
«-ar invoca, aceste măsuri nu pot să

nostru și în

știut, România 
pronunță cu

nu genereze multiple efecte negati
ve, să nu aibă consecințe de natură 
a afecta climatul politic și securitatea 
popoarelor continentului, interesele 
țărilor în cauză, ale tuturor statelor 
europene, interesele generale ale 
cauzei păcii și destinderii.»

Nesocotind amplul curent de opi
nie împotriva escaladării armamen
tului nuclear, măsurile adoptate de 
reuniunea N.A.T.O. sînt de natură 
să ducă la Intensificarea cursei înar
mărilor, la creșterea potențialului 
distructiv — și așa imens — acu
mulat pe continent, fiind în fla
grantă contradicție cu recomandările 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării, cu 
angajamentele asumate prin Actul fi
nal de la Helsinki. Aceste măsuri, a 
căror aplicare presupune cheltuieli de 
miliarde și miliarde de dolari, vor 
arunca noi și grele poveri pe umerii 
popoarelor — și așa serios afectate de 
fenomenele crizei economice. Totoda
tă, aceste măsuri sint de natură să 
sporească tensiunea și încordarea in
ternațională, să împiedice dezvoltarea 
unor procese pozitive pe linia destin
derii pe continentul 
întreaga lume.

Așa cum este bine 
s-a pronunțat și se 
neabătută consecvență pentru înfăp
tuirea unor măsuri concrete, reale, de 
reducere a cursei înarmărilor, de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară — cu convingerea că 
numai prin eliminarea politicii de for
ță se poate crea tuturor națiunilor 
garanția deplină de a se dezvolta li
ber, la adăpost de orice agresiune și 
amestec din afară, de a conlucra 
nestingherit, în conformitate cu pro
pria voință și propriile interese, pen
tru înflorirea fiecăreia și a civilizației 
în ansamblu. Pornind de la această 
realitate, țara noastră a acordat și 
acordă o atenție deosebită probleme
lor dezangajării militare și dezar
mării pe continentul european, sub
liniind stăruitor că, fără progrese 
reale, efective pe această cale, nu 
poate fi vorba de o securitate reală, 
efectivă, în Europa și în lume.

Partidul 
ședințele 
Ceaușescu, 
rinduri că, 
mării nu poate fi obținută dintr-o 
dată, o importanță deosebită ar avea 
aplicarea unor măsuri parțiale de 
reducere a trupelor și armamentelor, 
în condițiile asigurării unei secu

și statul nostru, pre- 
țării, tovarășul Nicolae 

au arătat în repetate 
Intrucît înfăptuirea dezar-

rități reale pentru toți. Reafirmînd 
această poziție la Congresul al 
XII-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia în Raportul pre
zentat: „Fără îndoială, este necesar 
ca pînă la înfăptuirea deplină a 
dezarmării să se asigure un echi
libru de forțe atît în Europa, cit și 
pe plan general, care să nu pună in 
pericol securitatea nici unei părți. Dar 
acest echilibru poate și trebuie să 
fie realizat nu pe calea amplasării 
de noi trupe și arme, nu pe calea 
intensificării cursei inarmărilor, ci, 
dimpotrivă, prin retragerea șt dimi
nuarea forțelor armate, prin redu
cerea inarmărilor, prin oprirea 
cursei înarmărilor".

în acest context, România a apre
ciat ca un fapt pozitiv hotărirea 
Uniunii Sovietice de a efectua în mod 
unilateral retragerea de pe teritoriul 
R.D. Germane a unui număr de mi
litari și a unei cantități de tehnică 
de luptă. Considerînd că această mă
sură se înscrie pe linia cerințelor 
majore ale securității în Europa și 
în lume, țara noastră și-a exprimat, 
totodată, speranța și dorința ca și 
alte state, în primul rînd țările 
N.A.T.O., să întreprindă măsuri si
milare, în vederea declanșării unui 
proces real și cuprinzător de dezan
gajare militară și dezarmare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut de la înalta tribună a Con
gresului al XII-lea o serie de pro
puneri concrete vizînd retragerea 
trupelor de pe teritoriile străine în 
interiorul granițelor naționale, redu
cerea efectivelor 
mentelor fiecărui 
bugetelor militare 
tuielilor pentru 
altfel, cunoscut că, 
cu fapta, țara noastră a luat o serie 
de măsuri pe această linie, reducind 
cheltuielile militare 
lor 1979 și 1980, în 
cerii unor cerințe _____  „___
sporirea alocațiilor pentru copii. In 
concepția țării noastre, măsurile, 
chiar parțiale, oricît de mici, fie și 
simbolice, pe linia dezarmării sînt de 
preferat oricăror măsuri de înarma
re, ele fiind de natură să ducă la în
tărirea încrederii, să diminueze po
vara înarmărilor, să creeze condițiile 
trecerii treptate spre obiectivul final 
și primordial al dezarmării generale 
și totale.

O elocventă expresie a înaltei răs
punderi pentru destinele păcii și 
securității pe continent o constituie

armate și arma- 
stat, Înghețarea 

și reducerea chel- 
înarmări. Este, de 

îmbinînd vorba

din bugetul ani- 
interesul satisfa- 

sociale, pentru

României privind organi- 
conferințe speciale de 
în Europa și încheierea 
general de renunțare la 
amenințarea cu forța, de 

nucleare

ce țara 
consideră că este nece-

> energie, pentru înfăptuirea 
pași efectivi pe linia dez- 

dezarmă-

propunerea 
zarea unei 
dezarmare 
unui pact 
forță și la 
nefolosire a armamentelor 
și clasice — ceea ce, desigur, ar avea 
o puternică semnificație politică, de
monstrând posibilitatea ajungerii la 
înțelegeri concrete pentru înfăptuirea 
aspirațiilor fierbinți ale popoarelor 
de a trăi într-o lume a păcii, liber
tății și progresului.

Situația de pe continentul nostru 
este de așa natură incit se impun nu 
implantări de noi arme, ci. dimpo
trivă, măsuri -de diminuare hotărîtă 
a inarmărilor. Este o tragică realitate 
că în Europa, leagăn al unor minu
nate comori ale civilizației, s-au acu
mulat arsenale uriașe, a căror spo
rire face să crească mereu perico
lele imense ce planează deasupra 
popoarelor, amenință tot ceea ce s-a 
clădit cu atîta trudă de-a lungul ge
nerațiilor. Pe bună dreptate se poate 
pune întrebarea : oare ce perspectivă 
este rezervată popoarelor continen
tului nostru, întregii omeniri.. în con
dițiile intensificării continue a com
petiției nucleare ? Iată de 
noastră 
sar să nu se cruțe nici un efort, 
nici o 
unor pași efectivi pe 
angajării militare și a 
rii, în primul rînd a celei nucleare, 
aceasta reprezentind cerința cea mai 
fierbinte, năzuința supremă a tuturor 
popoarelor. Pentru oamenii politici, 
pentru conducătorii statelor și gu
vernelor, pentru fiecare exponent al 
vieții publice nu există datorie mai 
înaltă decît aceea de a face totul 
pentru a răspunde cerințelor popoa
relor, aspirațiilor maselor largi, dezi
deratului arzător de a se trece în sfîr- 
șit la înfăptuirea dezarmării, de a se 
păși pe calea făuririi unui climat da 
pace și securitate, de încredere și 
înțelegere reciprocă.

Acesta este un imperativ cu atît 
mai puternic cu cît ne mai desparte 
puțină vreme pînă la reuniunea da 
la Madrid pentru securitate și coopera
re pe continent, chemată să dea un pu
ternic impuis^colaborării intereurope- 
ne, cursului spre destindere. La această 
reuniune, problemele militare se cu
vin a fi abordate cu toată răspunde
rea — și tocmai de aceea cea mai 
bună pregătire a succesului său ar fi 
nu instalarea de noi tipuri de arme

ra-

de exterminare în masă, ci reducerea 
înarmărilor, măsuri efective in di
recția dezangajării militare.

De aceea, o cerință Imperioasă este 
de a se reveni asupra hotăririi adop
tate de reuniunea N.A.T.O., de a se 
renunța la amplasarea noilor tipuri 
de arme nucleare în Europa, . dîn- 
du-se în acest fel curs voinței 
gorice a opiniei publice din 
țările. Numai procedîndu-se în acest 
fel, numai ascultindu-se glasul 
țiunii, glasul lucidității politice se 
poate evita o nouă agravare a situa
ției de pe continent, crearea unor noi 
complicații internaționale cu conse
cințe imprevizibile.

Interesele vitale ale popoarelor 
Europei impun să se concentreze e- 
forturile tuturor statelor și guverne
lor, forțelor social-politice cele mai 
largi, întregii opinii publice numai 
spre marele obiectiv al întregii uma
nități — reducerea inarmărilor, di
minuarea încordării și a pericolelor 
de război. In lume există destui nori 
negri și focare de conflict — și la 
acestea nu trebuie să se adauge noi 
factori de încordare în Europa ; dim
potrivă, înseninarea orizontului poli
tic și instaurarea unei atmosfere de 
încredere și colaborare pașnică, ega
lă în drepturi între toate națiunile 
continentului, ar avea efecte pozitive 
favorabile pe plan mondial. în inte
resul tuturor statelor și tuturor po
poarelor lumii.

Experiența vieții arată că drumul 
spre acest obiectiv este drumul trata
tivelor — singura cale rațională care 
poate șă permită identificarea unor 
soluții de natură să evite noi escala
dări ale cursei înarmărilor, să ducă 
nu la creșterea depozitelor de arme 
sau a puterii lor distructive, ci, dim
potrivă, Ia diminuarea acestora, pen
tru asigurarea unui echilibru al ar
mamentelor la niveluri mereu mal 
coborîte, așa cum impun interesele 
tuturor popoarelor, cauza securității 
și păcii în lume.

Poporul român, opinia publică din 
țara noastră își exprimă ferma con
vingere că adoptarea unor măsuri 
concrete de reducere a cursei înar
mărilor ar deschide calea unei secu
rități și cooperări, reale tuturor na
țiunilor Europei, perspectiva de a 
trăi într-un continent 
liniștii și respectului 
mițînd fiecărui popor 
toate forțele, întregul 
direcția progresului, bunăstării, 
floririi civilizației umane.

cate- 
toate

al înțelegerii, 
reciproc, per- 
să-și consacre 

potențial în 
în-

Dificultăți persistente pe scena 
economică occidentală

Agenția France Presse a transmis, In ultimele. zile, o serie de știri 
care, reluind statistici provenite 
shington și Londra, evidențiază 
majoritatea țărilor occidentale.

O.E.C.D.:
Rata de creștere 

sub 1 la sută
titlul „Perspective 
occident", agenția

,PARIS. Sub 
sumbre pentru
France Presse anunță că „în cele 24 
de țări membre ale O.E.C.D. rata 
de creștere pentru 1980 va scădea 
sub 1 la sută, față de aproape 3 la 
sută cît a fost în 1979“. în schimb, 
statisticile Organizației pentru Co
operare Economică și Dezvoltare — 
citate de agenție — arată că în luna 
octombrie in cele 24 de țări mem
bre rata inflației a fost in medie 
de 11 la sută. In rîndul țărilor oc
cidentale, cea mai înaltă rată a in
flației se înregistrează in Marea 
Britanie (17.2 la sută), Italia (Î6.9 
la sută), S.U.A. (12,2 la sută) și 
Franța (11,3 la sută).

„British Steel" 
concediază o treime 

din personal
LONDRA. Președintele corpora

ției „British Steel", Charles Villiers, 
a anunțat că forța de muncă a ma-

După cum s-a anunțat la Ottawa, 
guvernul conservator al actualului 
premier canadian Joe Clark a fost 
înfrînt, joi seara, în Camera Comu
nelor a parlamentului federal în ca
drul votului asupra proiectului de 
buget pe 1980. Cu 133 de voturi do- 
bîndite, conservatorii au fost net de
pășiți de cele 139 de voturi contra 
din partea opoziției — 112 deputați ai 
Partidului Liberal și 27 ai Partidului 
Nou Democrat. înfrîngerea guvernu
lui Clark a fost facilitată de retra
gerea sprijinului în parlament pe 
care i-1 acordase pînă acum Partidul 

din surse oficiale de la Paris, Wa- 
înrăutățirea situației economice in

rii firme britanice producătoare de 
oțel va fi redusă cu o treime, res
pectiv cu 52 000 de persoane. Tot
odată — arată France Presse — el 
a făcut cunoscut că, drept urmare, 
producția de oțel va fi micșorată 
cu 6 milioane tone anual. Pre
ședintele corporației a subliniat că 
aceste măsuri drastice sînt determi
nate de uriașul 
care a ajuns la 
sterline anual.

deficit al firmei,
300 milioane lire

Council"„Business
O nouă recesiune 

la începutul anului 
1980

WASHINGTON. ..Business Coun
cil", organizație care grupează pe 
patronii celor mai mari societăți a- 
mericane, apreciază că in primul 
trimestru al anului 1980 Statele U- 
nite vor cunoaște o recesiune „cla
sică". Datele publicate de „Business 
Council" sint foarte apropiate de 
cele ale guvernului, care prevede o 
reducere a produsului național cu 
2,3 la sută și o rată a șomajului de 
7,7 la sută in toamna viitoare, față 
de 5,8 la sută în prezent.

Creditul Social, cei 5 deputați ai a- 
cestuia absentind de la vot.

Așa cum se știe, după 16 ani de gu
vernare liberală neintreruptă, conser
vatorii au venit la putere în urma 
alegerilor desfășurate in mai anul 
acesta, cînd au câștigat 135 de man
date, față de 115 ale liberalilor. Ul
terior, in cadrul unor alegeri parția
le ei au mai pierdut două mandate.

Conform Constituției țării, ar urma 
să se organizeze din nou alegeri ge
nerale în decursul următoarelor 60 de 
zile.


