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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorii delegațiilor participante la lucrările celei de-a XXIV-a
ședințe a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare
in domeniul activității de planificare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, joi di
mineața, pa conducătorii delegațiilor
participante la lucrările celei de-a
XXIV-a ședințe a Comitetului
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare, ale că
rei lucrări s-au desfășurat la Bucu
rești.
La primire au participat tovarășii
G. Gheorghiev, vicepreședinte al
Comitetului de Stat al Planificării al
R.P. Bulgaria, Miguel Figueras,
prim-vicepreședinte al Juntei Cen
trale de Planificare a Republicii
Cuba, Vaclav Hula, vicepreședinte al
Guvernului
Republicii
Socialiste
Cehoslovace, președintele Comisiei
de Stat a Planificării, Gerhard
Schiirer, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comi
siei de Stat a Planificării a R. D.
Germane, D. Sodnom. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării a R.P. Mongole, S. Dlugosz,
vicepreședinte al Comisiei de Plani
ficare de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R.P. Polone, G. Kovacs, vi
cepreședinte al Oficiului Național al
Planificării al R.P. Ungare,
N.K.
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării al
U.R.S.S., Tran Quynh, ministru, vice
președinte al Comitetului de Stat al
Planificării al R.S. Vietnam. A fost

de față S. Gligorijevici, membru al
Consiliului Executiv Federal al
R.S.F. Iugoslavia, prezent la ședința
comitetului.
La întrevedere au participat tova
rășii Ilie Verdeț, prim-ministru al
guvernului, și Nicolae Constantin,
viceprim-mlnistru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.
Șefii delegațiilor statelor partici
pante au adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu un salut călduros din
partea conducătorilor de partid și de
stat ai țărilor lor, împreună cu urări
de sănătate și fericire, de succes
poporului român in construcția so
cialistă.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
conducătorilor de partid și de stat
din țările membre ale C.A.E.R. un
salut cordial și cele mai bune urări,
iar popoarelor lor bunăstare și suc
cese tot mai mari în construirea unei
vieți noi.
In timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de strîn
să prietenie și bună colaborare exis
tente între țările membre ale
C.A.E.R. șl au fost evidențiate largi
le posibilități existente în direcția
adîncirii și extinderii conlucrării în
domeniile economic, tehnico-științific și în alte sectoare de activita
te, în folosul construcției socialiste
din statele membre ale Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc, al

progresului șl bunăstării popoarelor
acestor țări.
în acest cadru s-a reliefat impor
tanța coordonării planurilor econo
mice ale țărilor C.A.E.R. pe urmă
toarea perioadă de cinci ani și în
perspectivă, astfel îneît să se asigu
re o largă conlucrare în realizarea
marilor obiective de dezvoltare ale
țărilor membre. De asemenea, s-a
subliniat necesitatea ca țările mem
bre să-și asigure în cadrul C.A.E.R.
necesarul de combustibili, materii
prime, energie, mașini și utilaje, în
vederea reducerii dependenței do
alte piețe. A fost relevată influența
crescindă asupra dezvoltării econo
mice a țărilor membre ale C.A.E.R.
a aprovizionării economiilor lor cu
energie, combustibili și materii pri
me, precum și necesitatea unei mai
strînse colaborări pentru valorifica
rea, prin eforturi comune, de noi re
surse, precum și pentru economisirea
celor existente.
în timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru rezultatele
actualei ședințe a comitetului, care
a finalizat și soluționat o serie de
probleme complexe ale colaborării
economice și tehnico-științifice, ceea
ce creează premise favorabile pen
tru pregătirea de către țările mem
bre a planurilor lor de dezvoltare
economico-socială pe următoarea
perioadă de cinci ani.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, de caldă
prietenie și cordialitate.

Delegația ziarului Notion Sinmun" din R. P. D. Coreeană
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, joi
după-amiază, delegația ziarului „No
don Sinmun", organ central al Parti
dului Muncii din Coreea, condusă de
Kim Ghi Nam, membru al C.C. al
P.M.C., redactor-șef al ziarului, care
a făcut o vizită de documentare în
țara noastră.
La primire a participat tovarășul
Constantin Mitea, membru al C.C.
al P.C.R., redactor-șef al ziarului
„Scînteia".
A fost de față Sin In Ha. ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut călduros

din partea tovarășului Kim Ir Sen,
secretar general al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, președintele
R.P.D. Coreene, împreună cu cele
mai bune urări pentru poporul
român. Totodată, șeful delegației a
exprimat vii mulțumiri pentru spriji
nul acordat de Partidul Comunist
Român, personal de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. cauzei drepte a poporului
coreean de reunificare a patriei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru urările ce i-au fost
adresate și a transmis, la rîndul său.
un salut cordial tovarășului Kim Ir
Sen și a urat poporului coreean mult
succes în construcția socialistă. în
realizarea dezideratelor sale juste de
reunificare pașnică a patriei.

Joi, 18 decembrie, au fost reluate în
plen lucrările sesiunii a doua a celei
de-a opta legislaturi a Marii Adunări
Naționale.
Deputății și invitații au salutat cu
îndelungi și puternice aplauze sosirea în rotonda Marii Adunări
Naționale a tovarășului Nicolae
a
tovarășei
Elena
Ceapșescu,
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din
conducerea partidului și statului.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, In lojile oficiale au luat
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil
Bobu, Cornel Burtică, Lina Ciobanu.
Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fazekas,
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș,
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu,
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe
Radulescu, Leonte Răutu, Aneta
Spornic, Virgil Trofin.
în sală se aflau, de asemenea,
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai
Consiliului de Stat
La lucrările sesiunii participă. In
calitate de invitați, membri ai C.C. al
P.C.R. și ai guvernului, conducători
de instituții centrale, organizații de
masă și obștești, personalități ale vie
ții noastre științifice, culturale și ar
tistice. ziariști.
Erau prezențl șefi de misiuni diplo-

matice acreditați la București, pre
cum și corespondenți ai presei străine.
Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a
deschis ședința înaltului for legisla
tiv al Republicii Socialiste România.
S-a păstrat un moment de recule
gere în memoria deputatului Anghel
Dumitru, decedat în perioada care a
trecut de la precedenta ședință a ac
tualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale.
La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, deputății au adoptat
în unanimitate următoarea ordine
de zi •
1. Validarea alegerii unor deputați
in Marea Adunare Națională și de
punerea jurămintului de credință și
devotament față de Republica Socia
listă România ;
2. Proiectul de Lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 1981 ;
3. Proiectul Legii investițiilor ;
4. Proiectul de Lege privind actua
lizarea și îmbunătățirea corelării, pe
principii economice, a prețurilor de
producție și de livrare a produselor
către unitățile socialiste, precum și a
prețurilor de producție, de contracta
re și de achiziții in agricultură ;
5. Proiectul de Lege pentru modifi
carea și completarea Legii nr. 14/1971
cu privire la gospodărirea fondurilor
fixe, resurselor materiale și aprovi
zionarea tehnico-materială ;
6. Proiectul de Lege pentru Întărirea
autoconducerii muncitorești și auto-

gestiunii economico-financiare și va
lutare în activitatea de comerț exte
rior și cooperare economică interna
țională ;
7. Proiectul de Lege privind consti
tuirea, repartizarea și folosirea pe
județe a resurselor pentru aprovizio
narea populației cu carne, lapte, le
r~
gume și fructe >.
8. Raportul cu privire Ia încheierea
acțiunii de majorare a retribuțiilor,
pensiilor, alocațiilor de stat pentru
copii și a altor venituri
9. Raportul cu privire Ia aprovizio
narea populației pe trimestrul IV/1980
și semestrul 1/1981 ;
10. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege
emise de Consiliul de Stat.
La primul punct de pe ordinea de
zi, deputății au votat în unanimitate
validarea alegerii ca deputați a to
varășilor Ion Lăncrănjan, în circum
scripția electorală nr. 5 Drăcșănei.
județul Teleorman, și Dezideriu Szilagyi in circumscripția electorală nr.
1 Baia Mare-Nord, care au depus
apoi jurămîntul de credință șl devo
tament față de Republica Socialistă
România.
în continuare, din împuternicirea
guvernului, tovarășul Paul Niculescu,
viceprim-ministru. ministrul finanțe
lor, a prezentat expunerea la proiec
tul de Lege pentru adoptarea Buge
tului de stat pe anul 1981.
Tovarășul Gheorgho Oprea, prim

viceprim-ministru al guvernului, vi
cepreședinte al Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale a
României, a prezentat coraportul
Consiliului Suprem.
Raportul comisiilor permanente
ale Marii Adunări Naționale care au
examinat și avizat acest proiect de
lege a fost prezfentair'de " tbVarășui
Emilian Dobrescu, președintele Co
misiei pentru industrie și activitatea
economico-financiară a M.A.N.
Au avut loc apoi dezbateri pe mar
ginea proiectului de Lege pentru
adoptarea Bugetului de stat pe anul
1981.
Au luat cuvîntul deputății : loan
Avram, Petre Dănică, Lina Ciobanu,
Ștefan Korodi, Ion Teșu, Margareta
Krauss, Nicolae Ganea, Florența
Șeica, Vasile Milea.
După examinarea pe articole a
proiectului. Marea Adunare Națio
nală a votat apoi. în unanimitate.
Legea pentru adoptarea Bugetului de
stat pe anul 1981.
S-a trecut apoi la examinarea
proiectului Legii investițiilor.
ExpunereaMa acest proiect de lege
a fost prezentată de tovarășul Ion
Dincă, prim viceprim-ministru al gu
vernului.
Tovarășul Emanoil Babici, secretar
al Comisiei pentru industrie și acti-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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ȚARA LA ORA MARELUI BILANȚ
AL CINCINALULUI
Au îndeplinit planul anual
Întreprinderea
de aparate electrice
de măsurat din Timișoara
Un nou colectiv de oameni ai
industria .județului
Timuncii din _______
__
miș, cel al întreprinderii de apara
— *I.A.E.M.
te electrice de
' măsurat
“
‘
Timișoara - * raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor
anuale de plan la toți indicatorii.
Pînă la 31 decembrie vor fi livrate
suplimentar economiei naționale
produse ale tehnicii de vîrf în va
loare de 56 milioane lei. Se cuvine
subliniat și faptul că unitatea timi
șoreană a depășit sarcinile pe anul
1980 la export cu 8,6 milioane lei
valută. (Cezar Ioana).

întreprlnderea
de mașlni-unelte din Bacău
Colectivul de oameni ai muncii de
la întreprinderea de mașini-unelte
din Bacău și-a realizat sarcinile de
plan la toți indicatorii pentru acest
ultim an al actualului cincinal. Pînă
la sfîrșitul lunii decembrie, con
structorii de mașini băcăuani s-au
angajat să realizeze o producție
marfă suplimentară în valoare de
35 milioane lei. precum și cinci ma
șini de prelucrat metale prin așchiere. (Gh. Baltă).

Fabrica de utilaje șl piese
de schimb pentru industria
chimică Focșani
Oamenii muncii care lucrează în
una dintre unitățile noi ale indus
triei județului Vrancea din actualul
cincinal — Fabrica de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică Focșani — au îndeplinit
înainte de termen prevederile
planului pentru anul în curs.
Colectivul fabricii și-a propus
ca pînă la încheierea acestui an să
^realizeze suplimentar o producție

globală industrială în valoare de
peste 7,3 milioane lei și să livreze
în plus beneficiarilor o producție
marfă de aproape 6 milioane lei,
constînd din utilaje tehnologice
pentru industria chimică și alimen
tară, oxigen tehnic. Cu mult înain
te de termen au fost îndeplinite și
sarcinile la export pentru acest cin
cinal. (Dan Drăgulescu).

Întreprinderea
„Solidaritatea"
din Satu Mare
Și colectivul întreprinderii „Solida
ritatea" din Satu Mare și-a realizat
integral sarcinile ce-i revin din pla
nul producției industriale pe anul
1980. Avansul de timp cîștigat. îi va
permite să livreze, pînă la sfîrșitul
anului, o producție suplimentară în
valoare de 12 milioane lei. La acest
bilanț — obținut în condițiile re
ducerii cheltuielilor materiale cu 20
lei la 1 000 lei producție marfă — o
contribuție importantă a avut în
făptuirea programului de creștere a
productivității muncii prin moder
nizarea mașinilor și utilajelor.
(Octav Grumeza).

Întreprinderea
de exploatare portuară
Constanța
Colectivul de docheri, mecani
zatori și specialiști al întreprin
derii de exploatare portuară Con
stanța a raportat îndeplinirea pla
nului pe 1980 la toți indicatorii eco
nomici, cu 16 zile în avans. în felul
acesta ei au creat condiții să efec
tueze pînă la sfîrșitul anului un
trafic suplimentar de 700 000 tone,
să realizeze un spor de 1,8 milioane
lei la producția industrială și să
realizeze o eficiență economică
sintetizată în obținerea unor be
neficii peste plan în valoare de 36
milioane lei. (George Mihăescu).

GALAȚI :

Un nou mineralier
de 55 000 tdw
Șantierul naval Galați a livrat la
export un nou mineralier de 55 000
tdw — al doilea vas de o ase
menea mărime construit aici pentru
parteneri externi. Este dotat cu
motor principal de fabricație româ
nească. în comparație cu prima
navă de acest tip realizată Ia Galați,
la cea nouă ciclul de montaj al
corpului a fost mai scurt cu cinci
luni. De asemenea, tot în compara
ție cu nava prototip, au fost econo
misite în construcție 250 tone metal,
în prezent, la șantierul naval gălățean se află în diferite faze de exe
cuție peste 30 de nave de diverse
tipuri, însumînd o capacitate totală
de aproape 300 000 tdw. (Dan
Plăeșu).

PETROȘANI :
Utilaje miniere
de mare randament
La întreprinderea de utilaj minier
din Petroșani s-au introdus în fa
bricație, pentru prima oară în tară,
subansamblele interschimbabile pen
tru complexele mecanizate de aba
taj S.M.A.-2. Această realizare con
stituie un frumos succes în ac
tivitatea ce se desfășoară pentru
mecanizarea mineritului, prin con
struirea unor utilaje de mare ran
dament, ușor de exploatat In mi
nele din Valea Jiului. Față de ce
lelalte utilaje similare, complexul
românesc S.M.A.-2, cu subansamble
interschimbabile, oferă posibilitatea
înlocuirii chiar in abataj a subansamblelor defecte, ceea ce con
duce la reducerea staționărilor, la
creșterea indicilor de utilizare a
complexelor mecanizate și a producției de cărbune. (Sabin Cerbu)^^

Legea pentru adoptarea
Bugetului de stat
pe anul 1981

In paginile IV, V, VI
Legea investițiilor
In pagina VII

Legea privind actualizarea
și îmbunătățirea corelării,
pe principii economice, a
prețurilor de producție și
de livrare a produselor
către unitățile socialiste,
precum și a prețurilor de
producție, de contractare și
de achiziții în agricultură

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de strînsă priete
nie și colabotare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii din
Coreea, dintre România si R.P.D.
Coreeană, subliniindu-se rolul de
deosebită însemnătate pe care l-au
avut întilnirile și convorbirile la
nivel înalt româno-coreene în pro
movarea și dezvoltarea acestor rela
ții. A fost exprimată, totodată, do
rința de a se acționa pentru ,ampli
ficarea în continuare a raporturilor
de conlucrare româno-coreene. în in
teresul construcției socialiste din cele
două țări, al cauzei socialismului și
păcii în întreaga lume.
'
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie.

-

Orientările și sarcinile subliniate in cuvîntarea

tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara CC. al P.CR.

PENTRU RIDICAREA CALITATIVA ȘI CREȘTEREA
EFICIENTEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICE
Este bine cunoscut că, de fiecare
dată, spre sfîrșitul anului au loc
evenimente deosebit de importante
în viața politică și socială a țării.
Un asemenea eveniment marcant
îl constituie Plenara C.C. al P.C.R.
din 16—17 decembrie a.c.. ale cărei
lucrări s-au desfășurat sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român. Semnificația aparte
a actualei plenare este dată de fap
tul că a avut loc în momentul cind
încheiem un cincinal și ne pregătim
să trecem la realizarea planului pe
anul 1981 — primul an al noului
cincinal. Continuare firească a ple
narei din octombrie, care a dezbătut
și aprobat planul pe anul 1981, ac
tuala plenară a Comitetului Central
a examinat probleme de importanță
deosebită pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei noastre și
ridicarea bunăstării poporului, în
strînsă concordanță cu istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea al
partidului.
Din nou s-a evidențiat în mod
strălucit. în cadrul lucrărilor ple
narei, rolul determinant, hotăritor
al tovarășului Nicolae Ceaușescu în
conceperea și conducerea amplului
proces de perfecționare necontenită
a întregii activități economico-sociale, de ridicare a acesteia Ia nivelul
cerințelor și exigențelor etapei ac
tuale de dezvoltare a țării. Cuvîn
tarea rostită cu acest prilej relevă
cu pregnanță principialitatea și clar
viziunea secretarului general al
\ partidului, capacitatea sa de a desV

PENTRU O APROVIZIONARE RITMICA,

— consumul mediu

prinde, pe baza profundei cunoaș
teri a realității, a analizei exigente,
obiective a fenomenelor principale
ce se manifestă în viata economică,
modalitățile concrete și eficiente de
acțiune pentru înfăptuirea obiecti
velor economice și sociale complexe
stabilite de Congresul al XII-lea al
P.C.R. pentru progresul tot mai sus
ținut și multilateral al țării,
în ansamblul lor, orientările Șl
sarcinile cuprinse in cuvîntarea secretarului general al partidului, hotăririle adoptate de plenară constituie pentru toate organele de
partid și de stat, pentru toți oame
nii muncii o generoasă sursă de în
vățăminte, un amplu și mobilizator
program de acțiune pentru înfăptui
rea planului pe anul 1981, pentru
dezvoltarea economico-socială a pa
triei noastre, pentru ridicarea bu
năstării generale a poporului. Des
fășurarea întregii activități în spiri
tul acestor orientări și sarcini, încă
din primele zile ale noului an, ale
viitorului cincinal, corespunde pe
deplin intereselor societății noas
tre, ale tuturor oamenilor muncii,
pentru că pe această bază se asigu
ră înaintarea neabătută a Româ
niei pe calea progresului și civili
zației socialiste.
Ca o idee de frontispiciu se des
prinde din cuvîntarea secretarului
general al partidului că principiile
noului mecanism economico-financiar, ale autoconducerii și autogestiunii trebuie să devină principii și
forme de bază ale activității de con
ducere in toate sectoarele, în toate

NORMALĂ
anual

unitățile economice și sociale.
Aceasta impune ca fiecare colectiv
să-și gospodărească în așa fel uni
tatea, mijloacele materiale și finan
ciare încredințate de societate spre
administrare, îneît să realizeze pro
ducția fizică planificată la un înalt
nivel tehnic și calitativ, cu cheltu
ieli materiale și de energie cît mal
reduse, să asigure o înaltă produc
tivitate. să obțină beneficii sporite
— adică o eficiență cît mai mare în
întreaga activitate productivă. Aceasta este dovada supremă a în
țelegerii esenței noului mecanism
economico-financiar, a principiilor
autoconducerii muncitorești și autogestiunii.
Cu toată claritatea a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu că
aplicarea neabătută a principiilor
autoconducerii și autogestiunii con
stituie o necesitate fundamentală a
dezvoltării societății noastre. Dar,
mai presus de orice, trebuie să în
țelegem că societatea noastră se
poate dezvolta numai dacă realizăm
an de an o producție sporită în
toate sectoarele, dacă ridicăm ne
contenit gradul de valorificare a re
surselor materiale și calitatea pro
ducției, dacă sporim în ritm susți
nut productivitatea muncii. Numai
așa vom putea asigura — în core
lare cu celelalte măsuri stabilite de
partid — înfăptuirea programelor
de creștere a eficienței, a rentabili
tății tuturor sectoarelor de activi
tate. de sporire a veniturilor tutu-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de Lege pentru adoptarea
Bugetului de stat pe anul 1981
Permiteti-mi să
prezentată de tovarășul PAUL NICULESCU,'
Trebuie să se aÎndeplinesc însăr
sigure o corelație
cinarea
primită
din partea guver viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor uibuuue’TcwdLte
nului tării de a
si realizarea sarprezenta Marii Adunări Naționale,
în cursul anului 1981, preturile cu
clnilor privind producția materială,
spre dezbatere șl aprobare, proiectul
amănuntul nu se vor modifica, dife
să fie luate măsuri ca orice elibera
Bugetului de stat pe anul 1931.
rentele între noile preturi de produc
re de fond de retribuire să aibă aco
ție și preturile cu amănuntul vor fi
perirea unui volum corespunzător de
Bugetul a fost elaborat pe baza
suportate de la bugetul statului, urproduse.
propunerilor întreprinderilor, cen
mind ca în anii viitori creșterea pre
tralelor. celorlalte unități de stat și
Realizarea producției materiale,
turilor
cu
amănuntul
să
se
înca

cooperatiste, comitetelor executive
concomitent cu îndeplinirea, potrivit
dreze
în
indicele
planificat.
în
strînale consiliilor populare, ministerelor,
planului, a sarcinilor privind desfa
să legătură cu măsurile privind spo
in strinsă colaborare cu Comitetul
cerile de mărfuri către populație,
rirea veniturilor populației.
de Stat al Planificării, băncile și
îmbunătățirea și diversificarea pres
celelalte organe centrale : ei a fost
întrucît proiectul bugetului de stat
tărilor de servicii, dezvoltarea acti
examinat și aprobat de plenara C.C.
a fost elaborat în condițiile preturi
vităților de .economisire la C.E.C. vor
lor de producție în prezent in vi
a! P.C.R.. dezbătut și însușit de Ca
asigura echilibrul balanței de veni
goare, pentru influentele ce vor re
mera legislativă a consiliilor popu
turi și cheltuieli bănești ale popu
zulta din aplicarea măsurilor hotălației. menținerea în continuare a
lare.
rîte urmează să se prezinte propu
unei circulații bănești sănătoase.
Indicatorii înscriși în acest docu
neri
de
introducere
a
lor
în
buget,
Pentru finanțarea acțiunilor de înment poartă amprenta preocupării și
ca dealtfel și in planul economic.
vățămînt, cultură și artă, sănătate si
grijii deosebite a conducerii parti
a
celorlalte acțiuni sociai-culturale
dului ți statului, a secretarului ge
în noile condiții, sporește în mă
S-au prevăzut 75,7 miliarde lei, cu
neral al Partidului Comunist Român,
sură și mai mare rolul beneficiului,
5,6 la sută mai mult decît în anul
președintele Republicii Socialiste
sursă principală de autofinanțare și
1980: în medie pe familie vor reve
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu
de formare a fondurilor centralizate
ni circa 10 350 lei. față de circa 8 000
— sub a cărui directă Îndrumare și
ale statului. Este necesar ea orice
lei in 1976. Pentru administrația de
conducere a fost elaborat proiectul
activitate economică să se realizeze
stat s-au prevăzut 3,8 miliarde lei.
de buget — pentru ridicarea efi
pe principiul că veniturile trebuie să
cienței și asigurarea unei noi cali
asigure atit acoperirea tuturor chel
în nivelul acestor sume se reflec
tuielilor de producție, inclusiv resti
tăți în toate domeniile de activitate
tă reducerea de circa 4 miliarde lei
economică și socială.
tuirea către societate a fondurilor
efectuată in cursul anului 1980 la
avansate, cît și noi resurse pentru
cheltuielile de administrație, sociaiîn expunerea rostită la plenara de
creșterea avuției naționale, a nive
culturale și la alte capitole. Așa cum
ieri a Comitetului Central al parti
lului de trai al celor ce muncesc. în
s-a subliniat la plenara Comitetului
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu a
nici un domeniu nu se pot admite
Central, trebuie să se pună în mod
trasat orientări de bază și sarcini de
activități nerentabile, toate unitățile
deosebit accentul pe realizarea de
o deosebită importanță pentru acti
economice
de
stat
sau
cooperatiste,
economii în aceste sectoare. Ministe
vitatea de construcție a socialismu
indiferent
că
activează
in
domeniul
rul
Finanțelor, celelalte ministere și
lui in perioada următoare.
producției industriale, agricole sau
organe centrale, comitetele executi
Călăuzind activitatea de viitor a
în alte domenii, trebuie să aducă
ve ale consiliilor populare, toate
tuturor organelor de partid și de
beneficii, să fie eficiente, rentabile.
unitățile și instituțiile trebuie să ac
stat, a tuturor oamenilor muncii,
ționeze pentru înlăturarea oricărei
Potrivit celor stabilite la plenara
aceste orientări și sarcini vor con
forme de risipă, restrîngerea cheltu
Comitetului Central, o parte din in
stitui programul de muncă pentru în
ielilor materiale, gospodărirea cu efluențele rezultate din creșterea pre
tregul personal care lucrează îp sis
ficientă
maximă a fondurilor desti
turilor
materiilor
prime
trebuie
să
temul financiar-bancar, în vederea anate administrației și acțiunilor so
fie recuperată prin măsuri de re
plicării ferme a mecanismului econo
cial-culturale. Recenta măsură de
ducere suplimentară fată de pian a
mico-financiar. a ridicării tuturor
blocare a posturilor ce devin va
cheltuielilor, cu deosebire a celor
activităților financiare pe o treaptă
cante la personalul funcționăresc va
materiale, de creștere mai accentua
calitativ nouă, in vederea consoli
determina o mai rațională utilizare
tă a productivității muncii. Această
dării in toate unitățile. în toate veri
a personalului. Totodată, sînt ne
sarcină reprezintă veriga-cheie, hogile economiei naționale, a autoges
cesare
măsuri pentru creșterea ve
tărîtoare,
pentru
realizarea
celorlal

tiunii și autofinanțării, a principiilor
niturilor proprii ce se realizează de
te sarcini în domeniul eficienței, al
autoconducerii muncitorești.
către unitățile sociai-culturale, in ve
rentabilității. De aceea trebuie să se
Proiectul de buget se bazează pe
derea realizării, așa cum a cerut
elaboreze și să se aplice toate mă
marile realizări obținute de poporul
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
surile tehnice, economice și organi
nostru, sub conducerea partidului, în
autogestiunii economico-financiare și
zatorice necesare. Sarcini deosebite
înfăptuirea cincinalului ce se încheie
în aceste domenii de activitate.
revin și în* acest domeniu aparatului
peste cîteva zile, reflectă forța și
economic,
financiar
și
bancar,
care
Pentru apărarea țării s-au prevă
trăinicia economiei românești, stabi
trebuie să determine măsuri pentru
zut 10,4 miliarde Iei, aproape la nive
litatea finanțelor țării și a monedei
reducerea
consumurilor
de
combus

lul
anuiui 1980. nivel care reflectă re
naționale. EI oglindește perseverența
tibil. energie, materii prime și ma
ducerea de circă 2 miliarde lei efec
eu care partidul și statul nostru în
teriale. refolosirea pe scară largă a
tuată în acest an. Se prevăd astfel
deplinesc hotăririle Congresului al
materialelor recuperabile, preveni
mijloacele financiare pentru înfăptui
XII-lea, se fundamentează pe indi
rea
și
eliminarea
cheltuielilor
nerea politicii partidului și statului de
catorii Planului național unic de dez
economicoase,
diminuarea
cheltuieli

întărire a capacității de apărare a ță
voltare economico-socială a Româ
lor administrativ-gospodărești. utilirii, în vederea asigurării indepen
niei pe anul 1981, adoptat prin lege
'zarea
rațională
a
forței
de
muncă,
dentei
și suveranității patriei.
de Marea Adunare Națională, și asi
efectuarea oricărei cheltuieli în con
gură mijloacele financiare necesare
O
parte
importantă a bugetului de
diții de înaltă eficiență.
îndeplinirii acestora.
stat o constituie bugetele locale ale
în
proiectul
de
buget
se
reflectă
județelor,
municipiilor, orașelor si
Realizarea planului și bugetului pe
dezvoltarea raporturilor economice
comunelor. Volumul acestor bugete
1981 va pune o bază trainică pentru
internaționale ale țării noastre, atît
este prevăzut, atit la venituri, cît și
înfăptuirea prevederilor noului cin
a celor de comerț exterior, cit și a
la cheltuieli, in sumă de 51,4 miliar
cinal. care va marca dezvoltarea pe
celor
de
cooperare
economică
cu
alte
de lei. fiind corelat cu sarcinile ce
o treaptă superioară a economiei na
state.
în
acest
domeniu.
sarcina
revin consiliilor populare din planul
ționale. creșterea nivelului său de
principală
constă
în
a
acționa
cu
de dezvoltare economico-social^ a
competitivitate, întărirea forței ma
hotărire
pentru
realizarea
produc

țării pe anul viitor, cu atribuțiile și
teriale și spirituale a țării, ridi
ției de export, valorificarea superi
competențele acestora pe linie eco
carea gradului de civilizație al în
oară pe piața externă a produselor
nomică. edilitar-gospodărească șl sotregului popor.
românești, dimensionarea strictă a
cial-culturală.
Proiectul bugetului de stat se pre
importurilor, sporirea veniturilor si
Trebuie să se acționeze cu toată
zintă echilibrat, insumînd, atît la
gospodărirea cu cea mai mare se
fermitatea pentru a se ajunge. în
venituri, cît și la cheltuieli, 313.6 mi
veritate a fondurilor în valută, ast
termen cit mai scurt, la autofinan
liarde lei: el cuprinde, totodată, im
fel incit să se contracareze influen
țarea tuturor unităților administraportante rezerve care vor trebui
țele negative ale crizei economice și
tiv-teritoriale. îndeosebi prin dezvol
sporite prin realizarea de noi eco
monetare internaționale, să se reali
tarea activităților economice, a in
nomii in cursul execuției bugetare.
zeze cerința pusă de conducerea
dustriei mici și a prestărilor de ser
Corespunzător esenței orînduiriî
partidului de a se asigura echilibrul
vicii, reducerea continuă a cheltuie
balanței comerciale și al balanței de
noastre socialiste, veniturile provin
lilor, antrenarea în măsură mai lar
aproape în totalitate din activitatea
plăti externe și, pe această bază, re
gă a cetățenilor la realizarea acțiu
ducerea treptată a datoriei externe.
de producție materială desfășurată
nilor de interes obștesc, de înfru
de unitățile socialiste. Vărsămintele
Cheltuielile înscrise in proiectul
musețare și bună gospodărire, a lo
din beneficii, prelevarea pentru socie
de buget sint dimensionate in spiri
calităților patriei.
tate a unei părți din valoarea produc
tul unui regim sever de economii si
Vă rog să-mi permiteți ca din în
ției nete ți impozitul pe circulația
reprezintă limite maxime, care nu
sărcinarea guvernului să supun apro
mărfurilor reprezintă la un loc
pot fi depășite.
bării
Marii Adunări Naționale contul
aproape 213 miliarde lei. adică circa
Cea mai mare parte a cheltuieli
general de încheiere a exercițiului
88 Ja sută din totalul veniturilor bu
lor, respectiv aproape 54 la sută,
bugetar pe anul 1979, întocmit pe
getare. Partea din beneficiile unită
este destinată finanțării economiei
baza dărilor de seamă contabile ale
ților de stat prevăzută a fi vărsată
naționale.
în
cadrul
acestor
cheltu

ministerelor, celorlalte organe cen
la buget in anul 1981 este cu 14 la
ieli,
locul
principal
îl
ocupă
investi

trale. consiliilor populare și exami
sută mai mare decît în anul pe care
țiile, în primul rind în industrie și
nat de către Consiliul Suprem al
îl încheiem.
agricultură, pentru care, in afara
Dezvoltării Economice si Sociale și
Merită să se releve volumul impor
fondurilor proprii ale unităților eco
Curtea Superioară de Control Finan
tant al fondurilor proprii ale unită
nomice, se alocă de la buget 99 mi
ciar. în anul 1979. veniturile buge
ților economice, atit pentru dezvol
liarde lei. Pentru cercetarea științi
tare au fost de 339.3 miliarde lei. iar
tare ți mijloace circulante, cit și
fică. dezvoltarea tehnologică și intro
cheltuielile de 337,6 miliarde lei. cu
pentru construcții de locuințe, ac
ducerea progresului tehnic se vor
un excedent de 1,7 miliarde lei.
țiuni sociale și participarea oameni
cheltui 10,9 miliarde lei, din care de
Una din condițiile esențiale pentru
lor muneii Ia beneficii. Aceste fon
la buget 1,9 miliarde lei; prospecțiu
realizarea in bune condiții a Bugetu
duri se ridică in ansamblu la circa
nilor și lucrărilor geologice ie sînt
lui de stat pe anul 1981 o constituie
96 miliarde lei. cea mai mare parte
destinate 3,6 miliarde lei.
creșterea rolului organelor de con
fiind destinată dezvoltării. Volumul
Avind
în
vedere
efortul
financiar
ducere
a unităților în activitatea ecoimportant al fondurilor întreprinde
însemnat pe care îl face statul pen
nomico-financiară. antrenarea tutu
rilor implică O înaltă responsabili
tru dezvoltare, se impun măsuri fer
ror oamenilor muncii la îndepli
tate din partea fiecărei unităti. a
me pentru înfăptuirea indicațiilor
nirea sarcinilor in acest domeniu.
fiecărui om al muncii pentru utili
conducerii
partidului
privind
reDezbaterea, potrivit legii, în adună
zarea lor cu simt gospodăresc și
strlngerea frontului de investiții,
rile generale din întreprinderi și cen
Înaltă eficientă.
concentrarea
eforturilor
pentru
trale,
a bugetului de venituri si chel
în aeelași timp, organele de con
terminarea obiectivelor existente,
tuieli — instrument de conducere,
ducere colectivă ale unităților econo
reducerea duratelor de execuție, pu
control și echilibru financiar — tre
mice. aparatul financiar-bancar au
nerea tuturor obiectivelor în funcțiu
buie să se desfășoare in spiritul unei
obligația de a lua măsurile cele mai
ne și atingerea parametrilor tehniînalte responsabilități muncitorești,
energice pentru a se realiza integral
eo-economici
aprobați.
diminuarea
să ducă la stabilirea măsurilor nece
veniturile prevăzute în bugetele uni
sare pentru realizarea indicatorilor
imobilizărilor in investiții Determi
tăților. bugetul de stat, planul finan
economici și financiari, pentru înde
nate și în utilaje in stoc sau in curs
ciar centralizat, in vederea asigură
plinirea sarcinii de reducere supli
rii echilibrului financiar stabilit, a
de montaj, reducerea costului lucră
mentară a cheltuielilor de producție
mijloacelor ndt-esare înfăptuirii obiec
rilor. realizarea dc economii Ia con
si de creștere a productivității
tivelor economice și sociai-culturale
sumurile materiale Ja nivelul norme
muncii.
pe anul 1981. Sarcina fundamentală
lor și normativelor rezultate din ac
Am sarcina să vă asigur că guver
economică în aeest sens o constituie
țiunea
de
tipizare
a
materialelor
și
nul va lua toate măsurile necesare
realizarea exemplară a indicatorilor
construcțiilor.
pentru îndeplinirea în cele mai bune
de plan, îndeosebi a celor privind
condiții a prevederilor bugetului de
producția netă si producția fizică.
Corespunzător sarcinilor de crește
stat.
Este necesar ca organele de condu
re a producției, s-au prevăzut fon
cere colectivă din întreprinderi si
în același timp. în spiritul orien
durile necesare pentru mijloacele
centrale, unităti agricole de stat și
tărilor date de tovarășul Nicolae
circulante. în urma analizei efectu
cooperatiste, ministere, organe de
Ceaușescu.
Ministerul Finanțelor.
ate la principalele ramuri industria
planificare, aprovizionare si finanBanca Națională, celelalte bănci,
le privind necesarul de mijloace cir
ciar-bancare să ia măsuri ferme
aparatul economico-financiar de la
pentru a asigura îndeplinirea, din
culante, s-a obținut o accelerare a
județe și din unitățile de bază. ?mprimele zile ale anului viitor, de că
vitezei de rotație a acestora in me
bunătătindu-si și nerfectionîndu-si
tre toate unitățile a acestei sarcini.
die de 5,5 zile față de anul trecut,
continuu activitatea la nivelul cerin
Un roj de seamă in îmbunătățirea
ceea ce înseamnă eliberarea unor
țelor etapei actuale, vor acționa cu
activității financiare vor avea actua
fonduri
de
circa
7
miliarde
lei,
Este
înaltă responsabilitate pentru reali
lizarea și îmbunătățirea corelării, pe
necesar să se acționeze, in continua
principii economice, a preturilor de
zarea integrală a veniturilor în toate
re, pentru accelerarea vitezei de ro
producție si de livrare a produselor
sectoarele, buna gestionare și folo
tație a mijloacelor circulante, elimi
către unitățile socialiste, precum și a
sire a mijloacelor materiale si bă
narea imobilizărilor Și reducerea
preturilor de producție, de contrac
nești, exercitarea unui control exi
stocurilor de materii prime, materi
tare $1 de achiziții în agricultură.
gent și instaurarea unei discipline
ale
și
produse,
asigurarea
desfacerii
de plan și financiare ferme, pentru
Așa cum s-a arătat în expunerea
produselor
conform
contractelor,
ac

respectarea strictă a legilor tării șl
de ieri a tovarășului Nicolae
celerarea decontărilor, întărirea dis
utilizarea cu maximă eficientă de
Ceaușescu. prin aplicarea acestor măciplinei de plan, contractuale și fi
către toate unitățile socialiste a fon
«tlri se vor lichida situațiile actuale
nanciare.
durilor financiare ce Ie sînt încre
cînd. datorită in principal creșterii
In proiectul bugetului de stat se
dințate spre administrare. oen,tru
preturilor externe, țițeiul, alte mate
reflectă pe deplin politica socială a
asigurarea echilibrului financiar, mo
rii prime ?i materiale sînt livrate
partidului și statului de ridicare sis
netar și valutar, pentru îndeplinirea
întreprinderilor Ia preturi sub costu
tematică a nivelului de trai al oa
in cele mai bune condiții a Planului
rile reale; se vor lichida totodată
menilor muncii.
și Bugetului de stat pe anul 1981,
subvențiile de la buget, inclusiv in
realizarea neabătută a politicii eco
în urma generalizării majorărilor
industria extractivă producătoare de
nomico-financiare, a întregii politici
de retribuții prevăzute pentru etapa
materii prime, construcții, agricul
interne și externe a partidului si
a Il-a din actualul cincinal, volumul
tură : prețurile și rentabilitățile vor
statului nostru.
retribuțiilor pe care le vor primi în
fi așezate pe baze economice ; se vor
anul viitor oamenii muncii este mai
crea premise pentru aplicarea depli
Vă Invit să votați proiectul de
mare cu 25 miliarde^ lei decît înain
nă in toate domeniile a autogestiuLege pentru adoptarea Bugetului de
te de începerea acestei majorări.
stat pe anul 1981.
nli economico-financiare.

I

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale
a României la proiectul de lege pentru adoptarea bugetului de stat
nJmiteri casădfa
prezentat de tovarășul GHEORGHE OPREA,
Sn£ X“ta
însărcinarea Bi.
■• .
i zI • e
profil teritorial,
roului Permanent
Vicepreședinte al Consiliului 5uprem
cu orientările ste
al Consiliului Su*
bilițe de cel de-al
Consiliul Suprem consideră că pre
II-lea Congres al consiliilor popu
prem al Dezvoltării Economice și So
vederile de cheltuieli din bugetul
lare privind creșterea rolului și
ciale. să prezint Marii Adunări Na
de stat pe anul viitor sînt judicios
răspunderilor organelor locale ale
ționale coraportul referitor la proiec
dimensionate la toate capitolele.
puterii de stat în soluționarea
tul Bugetului de stat pe anul 1981.
Totodată, s-ă urmărit creșterea
operativă a problemelor legate de
Proiectul de buget pe anul 1981 —
ponderii autofinanțării în înfăptuirea
funcționarea optimă a tuturor în
a cărui concepție poartă puternic
reproducției lărgite. în dezvoltarea
treprinderilor din raza lor și așezarea
amprenta noului mecanism economi
capacităților de producție, prin bu
pe principiile autoconducerii și auto
co-financiar. fundamentat și elaborat
getul de stat asigurîndu-se numai 54
gestiunii a întregii activități a consi
de tovarășul Nicolae Ceausescu,
la sută din fondurile necesare pen
liilor populare. Drept urmare. în
secretarul general al partidului și
tru finanțarea economiei naționale,
anul viitor un număr sporit de co
președintele republicii —• asigură
iar Ia investiții circa 44 la sută,
mune, orașe, municipii și judele se
prin structura și prin prevederile
celelalte
valori
urmînd
să
se
reali

vor autofinanta pe seama veniturilor
sale mijloacele financiare necesare,
zeze din fondurile proprii ale unită
proprii.
realizării obiectivelor cuprinse în
ților economice și din creditele ban
Planul național unic pe anul 1981.
în vederea îndeplinirii prevederilor
care.
primul an al cincinalului 1981—1985,
Bugetului de stat pe anul 1981 este
adoptat de Congresul al XII-lea,
Tinînd seama de sarcinile sporite
necesar — așa curb sublinia tovarășul
creind premise sigure pentru ridica
ce revin cercetării științifice în în
Nicolae Ceausescu la plenara Comi
rea eficientei economice și nentru
deplinirea obiectivelor planului na
tetului Central al partidului, care s-a
promovarea fermă a unei calități su
tional unic pe anul viitor, cheltuieli
încheiat ieri — să se acționeze eperioare in toate domeniile edifi
le prevăzute în bugetul de stat pen
nergic, la toate nivelurile economiei
cării noastre socialiste.
tru acest dotoeniu de activitate sînt
naționale — de la guvern pină la în
Consiliul Suprem evidențiază faotul
cu 11.7 la sută mai mari fată de
treprindere — nentru asigurarea în
că Bugetul de stat pe anul 1981 se
realizările preliminate pe 1980.
deplinirii integrale a indicatorilor de
prezintă echilibrat și constituie o
plan, și în primul rînd a produc
De retinut este si faptul că circa
bază solidă pentru asigurarea creș
ției fizice; pentru încadrarea strictă,
80 la sută din cheltuielile pentru
terii noastre economice la parametrii
încă de la începutul anului, în para
cercetare sînt finanțate din fondu
înaltelor exigente calitative impuse
metrii de eficientă stabiliți prin plan:
rile întreprinderilor, sporind si prin
în noua etapă de dezvoltare de prin
pentru întărirea ordinii și disciplinei
aceasta răspunderea unităților in
cipiile autofinanțării, autogestiunii si
financiare;
pentru accentuarea redu
promovarea mai puternică a sindicii
autoconducerii muncitorești în toate
cerii costurilor de producție. în
Științifice proprii, in aplicarea mai
întreprinderile, precum și în cele
deosebi, a cheltuielilor materiale, in
operativă a rezultatelor cercetării, a
lalte unităti economice.
vederea promovării cu mai multă
soluțiilor care vin in sprijinul dez
Bugetul de stat pe anul 1981 este
consecventă în toate domeniile vieții
voltării și modernizării producției.
conceput in spiritul promovării unui
economico-sociale a principiilor nou
Consiliul Suprem apreciază că
sever regim de economii in toate
lui
mecanism economico-financiar.
preocupările constante ale partidului
domeniile vieții economice si so
Consiliul
Suprem apreciază că prin
și
statului
nostru
pentru
ridicarea
ciale. al gospodăririi cu maximă eexecutarea în bune condiții a bu
standardului de viată al poporului iși
ficientă a tuturor resurselor mate
getului
de
stat
pe tot parcursul anu
găsesc o expresie corespunzătoare
riale și financiare ale tării. Edifica
lui se asigură consolidarea în con
și în proiectul bugetului de stat pe
tor. în această privință, este faptul
tinuare a finanțelor tării, un echilibru
anul viitor. Volumul stabilit nentru
că veniturile bugetului de stat vor
permanent între venituri si cheltuieli,
retribuții pe 1981 depășește cu 25 mi
crește în anul viitor cu 6,3 la sută,
o circulație monetară sănătoasă —
liarde lei nivelul realizat înainte de
iar cheltuielile cu 5,1 la sută.
condiții esențiale pentru dezvoltarea
aplicarea etapei a doua de majorare
în bugetul de stat se prevăd fon
accelerată și armonioasă a patriei in
prevăzute pentru actualul cincinal.
duri de rezervă de peste 32 miliarde
noua
etapă de construcție socialistă,
Pentru finanțarea acțiunilor solei.
pentru ridicarea continuă a nivelului
cial-culturale. în bugetul de stat
Sursa principală, reprezentînd ade trai, material și spiritual, al po
se prevăd circa 76 miliarde lei. cu
proximativ 70 la sută din totalul ve
porului. țelul suprem al politicii
4 miliarde lei mai mult decît .în acest
niturilor pe anul 1981. o constituie
Partidului Comunist Român.
an: cheltuielile nentru administrația
acumulările bănești ale unităților ede stat sînt limitate la strictul ne
Avind în vedere considerentele ex
conomice socialiste, care urmează să
cesar.
puse. Consiliul Suprem al Dezvoltă
sporească in anul viitor cu 10.2 la
rii Economice și Sociale recomandă
în cadrul structurii Bugetului de
sută: impozitele și taxele de la
Marii Adunări , Naționale adoptarea
stat pe 1981, prevederile cuprinse in
populație reprezintă numai 1 la sută
bugetele locale sint in deplină conBugetului de stat pe anul 1981.
în cadru] veniturilor bugetare.

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
la proiectul de lege pentru adoptarea bugetului de stat
Examinînd pro
prezentat
iectul de lege și
documentele de
fundamentare a Bugetului de stat pe
anul 1981, comisiile permanente tin să
evidențieze corespondența deplină a
prevederilor sale cu indicatorii pla
nului de dezvoltare economico-socială
a României. Ca și planul, noul buget
reflectă, pentru condițiile anului vii
tor, orientările directoare și indica
țiile concrete ale tovarășului secre
tar general Nicolae Ceaușescu pen
tru creșterea mai accentuată a efici
enței Întregii activități economice si
înfăptuirea unui sever regim de eco
nomii în gospodărirea avuției națio
nale, ca o condiție primordială a
progresului societății noastre socia
liste.
Construcția bugetului se confor
mează, totodată, liniei consecvente a
politicii partidului de îmbinare or
ganică a conducerii unitare a "eco
nomiei cu autogestiunea unităților
de bază, anul 1981 mareînd genera
lizarea noului mecanism economicofinanciar în industrie, agricultură,
construcții,} transporturi, circulația
mărfurilor, inclusiv activitatea de
comerț exterior, precum și în insti
tuțiile sociai-culturale.
1. Studiind principalele secțiuni ale
bugetului, comisiile permanente con
sideră că veniturile prevăzute iși
găsesc o trainică temelie în puterni
cul potențial productiv de care dis
pune în prezent tara noastră și au
in vedere mobilizarea mai intensă a
rezervelor existente în toate unită
țile economice. în ce privește capito
lul de cheltuieli, comisiile apreciază
că nivelul proiectat pentru finanța
rea ' economiei permite realizarea în
bune condiții a programului de in
vestiții și a celorlalte acțiuni cu ca
racter economic. corespunzător obiectivelor de dezvoltare fixate pen
tru anul 1981. Bugetul oglindește,
de asemenea, încheierea celei de-a
doua etape de majorare a retribuții
lor în actualul cincinal și prevede
resursele necesare sectorului socialcultural. Se remarcă, totodată, pre
ocuparea pentru limitarea cheltuie
lilor administrației de stat, precum
și pentru asigurarea capacității de
apărare a țării, în condițiile redu-

socialiste, precum
și ale introduce
rii unui nou re
gim de decontare a operațiuni
lor de comerț exterior, aceas
tă împrejurare implicind o dublă
responsabilitate pentru organele eco
nomice. Pe de o parte, se cere o
grijă maximă pentru regăsirea inte
grală, pină la ultimul leu. a influen
telor financiare care vor interveni
între ramuri și unităti. astfel incit
echilibrul planului național să nu fie
cu nimic afectat. Pe de altă parte,
este imperios necesar ca acest com
plex de măsuri să nu se rezume la
o simplă redimensionare valorică a
proceselor reproducției. < ci să devinăun factor esențial al ridicării cali
tative a economiei noastre, prin
transpunerea fermă în practică a
orientărilor si criteriilor fundamen
tate multilateral, din punct de ve
dere economic șl politic. în expu
nerea tovarășului secretar general
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a Comitetului Central al parti
dului. Se impun a fl relevate, de
asemenea, prevederile proiectului de
lege privind răspunderile tot mai
mari ce revin organelor financiarbancare și Ministerului de Finanțe
și care — împreună cu celelalte mi
nistere, cu toate unitățile economice
— trebuie să asigure utilizarea ra
țională a fondurilor încredințate. în
strictă concordantă cu normele le
gale și sarcinile de plan. întărirea
controlului financiar, îndeosebi pre
ventiv, instaurarea celei mai exi
gente discipline in administrarea ba
nului public, promovarea pină la ca
păt a principiilor noului mecanism
economico-financiar.
în încheiere, doresc să arăt că —
în virtutea considerentelor expuse si
avind în vedere că bugetul pe anul
1981 se prezintă echilibrat, cuprinzînd
și rezerve corespunzătoare — comi
siile permanente avizează favorabil,
in unanimitate, proiectul de lege su
pus dezbaterii și propune Marii
Adunări Naționale să-l adopte în
forma prezentată. în baza raportului
Ministerului de Finanțe și a coraportului Curții Superioare de Con
trol Financiar, comisiile recomandă,
totodată, aprobarea contului general
de încheiere a execuției Bugetului
de stat pe anul 1979.

de deputatul EMILIAN DOBRESCU
cerii și utilizării mai eficiente a
fondurilor alocate în acest scop.
2. Bugetul de stat concentrează
circa 50 la sută din resursele și
cheltuielile cuprinse in planul finan
ciar al tării. Pornind de la faptul că
echilibrul general al economiei de
pinde în egală măsură atit de reali
zarea exemplară a veniturilor buge
tare, cit și de formarea ritmică a
fondurilor proprii ale unităților eco
nomice și administrativ-teritoriale,
comisiile Marii Adunări Naționale
au relevat necesitatea îndeplinirii
riguroase a sarcinilor de plan la toti
indicatorii fizici și valorici, a anga
jării neîntîrziate în circuitul produc
tiv a resurselor financiare actual
mente imobilizate. Hotărîtoare in această direcție este aplicarea ne
abătută a indicațiilor conducerii
partidului privind restrîngerea vo
lumului de investiții neterminate și
punerea mai rapidă în funcțiune a
noilor capacități, eliminarea stocu
rilor supranormative, accelerarea vi
tezei de rotație a mijloacelor circu
lante și reducerea substanțială a
creditelor restante. Bugetul pe anul
1981 pornește, de asemenea, de la
imperativul îmbunătățirii radicale a
soldului relațiilor financiare cu
străinătatea,
pe baza realizării
livrărilor planificate la export și
valorificării mai eficiente a măr
furilor românești pe piețele in
ternaționale. a economisirii pe
toate căile a fondurilor valutare
destinate importurilor și respec
tării stricte — de către fiecare mi
nister. centrală și întreprindere — a
prevederilor balanței comerciale ex
terne. Comisiile permanente subli
niază. totodată. însemnătatea deose
bită a asigurării în continuare a
echilibrului monetar intern, prin co
relarea optimă a veniturilor bănești
cu sporirea productivității muncii so
ciale și îndeplinirea corespunzătoare
a programului de aprovizionare a
populației cu produse și servicii.
3. Comisiile au retinut si faptul
că execuția bugetului pe anul viitor
se va desfășura în condițiile actua
lizării preturilor de producție si de
livrare a produselor către unitățile

Expunerea la proiectul Legii
începutul
Vă rog să-mi
prezentată de tovarășul ION DINCA
acestui an aveam
permiteți ca. din
în execuție peste
însărcinarea Con
11 000 de obiec
prim viceprim-ministru al guvernului
siliului de Miniș
tive. în urma
tri. să supun Ma
măsurilor
energice,
luate personal de
varea largă a progresului tehnic si
rii Adunări Naționale, spre dezbatere
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de
aplicarea rapidă în producție, a re
și adoptare, proiectul de Lege a in
concentrare a tuturor forțelor și
zultatelor cercetării proprii, pentru
vestițiilor.
mijloacelor necesare. la sfirșitul
înfăptuirea neabătută a programului
Acest proiect de lege este și el o
acestui an vor mai rămine in exe
partidului privind construcția de . lo
expresie a consecventei cu care se
cuție 5 287 obiective.
cuințe și de dotări sociai-culturale.
pune în aplicare hotărirea partidului
în vederea promovării progresului
Ministerele au venit cu propuneri
nostru, a secretarului său general,
general al societății si satisfacerii
să înceapă in 1981 investiții la încă
tovarășul Nicolae Ceausescu, de per
necesităților
materiale
si
spirituale
1
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noi obiective.
fecționare continuă a tuturor activi
Acceptarea acestor propuneri ar
ale poporului.
tăților economico-sociale. corespun
presupune să creștem din nou la 6 504
Normele, și principiile înscrise în
zător cerințelor etapei actuale.
proiectul de lege au fost elaborate în
obiective în execuție.
în forma in care vi se prezintă,
spiritul indicațiilor și sub conducerea
Raportez Marii Adunări Naționale
proiectul Legii investițiilor instituțiodirectă a tovarășului Nicolae
că avem în prezent ministere care au
nalizează legislativ prevederile Pro
Ceaușescu,
secretar
general
al
parti

obiective în execuție, pentru care in
gramului Partidului Comunist Ro
dului. președintele Republicii Socia
actuala concepție greșită de a orga
mân si hotăririle Congresului al
niza și executa investițiile au nevoie
liste România, care a manifestat o
XII-lea privind folosirea unei părți
deosebită grijă si preocupare pentru
de încă 3—4 ani pentru a termina și
importante din venitul national pen
tru dezvoltare, creșterea proporțio
sporirea eficientei fondurilor de in
da în funcțiune obiectivele în execu
nală și armonioasă a tuturor ramu
vestiții destinate dezvoltării economi
ție, fără ca în această perioadă să
rilor economiei naționale, pentru
co-sociale a tării, asigurînd tradu
mai înceapă noi investiții.
realizarea unui echilibru optim între
cerea in viată a politicii partidului
Iată de ce pentru Bnui 1981. pe baza
diferitele sectoare de activitate, pen
hotăririi conducerii partidului nostru.
nostru în domeniul investițiilor prin
tru dezvoltarea forțelor de producție
concentrarea tuturor forțelor con
Consiliul de Miniștri va lua măsuri
și amplasarea lor rațională în toate
structorilor, asigurarea fondurilor fi
să nu mai începem investiții la noile
zonele tării, pentru dezvoltarea sus
nanciare. utilajelor și materialelor
obiective economice, cu unele excep
ținută a bazei de materii prime, com
necesare la principalele obiective
ții, în domeniul recuperărilor și va
bustibil și energie, pentru recupe
economice, pentru a fi puse în cel mai
lorificării resurselor materiale refo
scurt timp în producție.
rarea și valorificarea resurselor ma
losibile. precum șl a lichidării unor
teriale refolosibile, pentru promoRaportez Marii Adunări Naționale
locuri înguste în unele obiective eco

nomice in funcțiune. în aceste con
diții vom putea să ne concentrăm la
obiectivele existente in execuție și la
sfirșitul anului 1981 să dăm în func
țiune încă 4 650 obiective. In acest
mod vor rămine. eventual, la sflrșitul anului 1981 circa 530 de obiective,
plus ce se va aproba in mod excep
tional .să începem in 1981 și care nu
vor putea să fie terminate și date în
funcțiune in cursul aceluiași an.
Să se rețină bine faptul că obiecti
vele noi nu mai pot începe decit ta
condițiile respectării intocmai a ce
rințelor noii Legi a investițiilor si
numai după ce vom lichida cu obiectivele începute și nepuse în
funcțiune sau puse numai parțial în
producție.
De asemenea, vom acorda o mare
atenție modernizării și reutilării
unităților in funcțiune, dotării cu
noi mașini și utilaje a acestora, fără
să se construiască noi hale indus
triale.
Consiliul de Miniștri, ministerele,
centralele industriale și Întreprinde
rile vor lua măsuri pentru realiza
rea parametrilor de producție lâ
toate capacitățile puse in funcțiune
dar care in prezent nu realizează
încă indicatorii tehnico-economici aprobati.
Un accent deosebit este pus In
proiectul de lege pe pregătirea te
meinică a fiecărei investiții, în scopul
executării lucrărilor și punerii In
funcțiune ta timp scurt, pentru a
exclude in viitor posibilitatea imobi
lizării de fonduri financiare și ma
teriale ale statului pe care le avem
astăzi blocate in numeroase obiective
de investiții încă neterminate. în
același sens se situează si regula ca
deschiderea finanțării și înceoerea execuției lucrărilor să se aprobe numai
dună ce s-a constatat că toate con
dițiile necesare realizării lor In
termen sint îndeplinite.
O trăsătură generală a proiectului
de lege este aceea că urmărește ,îr tărirea ordinii și disciplinei în attest
domeniu, precum și a răspunderii
tuturor factorilor care concura la
realizarea investițiilor.
Materializtnd indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. în proiectul
de lege se statuează regula ca obiec
tivele de Investiții să se realizeze
după proiecte-tip și după proiecte de
capacități modul, ale căror soluții
vor trebui să conducă la ușurarea
și Ieftinirea construcțiilor, la scurta
rea duratei de realizare, la sporirea
eficientei lor.
De asemenea, este prevăzută re
gula potrivit căreia
la realizarea
construcțiilor și instalațiilor se vor
folosi numai proiecte, materiale și elemente de construcții și instalații
tipizate, precum și materiale din re
surse locale.
Executarea investițiilor, tratată pe
larg in proiectul de lege, urmează a
se desfășura pe baza unor reguli
care să conducă la creșterea genera
lă a eficienței atît prin sistemul de
organizare, cît și prin aplicarea de
soluții constructive eficiente. Asa.
de exemplu, se prevede ca unitățile
de constructli-montaj să organizeze
și să eșaloneze execuția lucrărilor pe
șantiere astfel incit în perioada de
iarnă să se execute lucrări in spa
tii închise, precum și acele lucrări
exterioare a căror execuție nu ne
cesită consumuri de combustibil pen
tru încălzire. Aceasta va conduce
atît la sporirea productivității pe
șantiere, cît și la reducerea consu
mului de energie.
Cercetătorilor si proiectanților de
tehnologii și utilaje actul legislativ
le stabilește sarcina de a asigura echlparea noilor capacități de produc
ție cu mașini și utilaje realizate în
țară, care să prelucreze superior ma
teriile prime și materialele, cu con
sumuri minime de energie, și să rea
lizeze produse cu parametri dalitativi ridicați, competitive pe piața
externă.
în vederea scurtării duratelor de
montaj al utilajelor și de intrare in
funcțiune la termen a noilor capaci
tăți, utilajele complexe se preasarhblează în uzină pentru verificarea
calității lor. în plus, pentru tradu
cerea în viață a unei sarcini expre
se a conduceri] superioare a parti
dului nostru, în proiectul de lege
s-a înscris pentru furnizori obliga
ția să participe efectiv la montarea
pe șantiere a utilajelor complexe, să
participe, totodată, la efectuarea pro
belor tehnologice și la punerea in
funcțiune a capacităților de producție
și să remedieze eventualele" defec
țiuni la utilaje apărute în timpul pro
belor și în termenele de garanție a
acestora.
Pentru a se institui reguli care să
introducă ordine și disciplină și ta
ceea ce privește reparațiile instalații
lor, mașinilor și utilajelor complexe,
in proiectul legii s-a introdus un ca
pitol special referitor la reparațiile
capitale. Sint tratate în el. în spiri
tul indicațiilor exprese ale tovarășu
lui secretar general, problemele re
feritoare la planificarea, finanțarea,
pregătirea și execuția reparațiilor
capitale.
Tinînd seama de importanta pe
care o are pentru economia națio
nală realizarea în bune condiții a
programului de investiții. în proiec
tul de lege au fost prevăzute răspun
deri ce revin nemijlocit Consiliului
de Miniștri în aplicarea și respec
tarea intocmai a cerințelor legii.
Consiliul de Miniștri vă asigură pe
dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. asigură Marea
Adunare Națională că iși va îndeplini
întocmai sarcinile ce-i revin. Va lua,
de asemenea, măsuri ca organele
centrale și locale ale administrației
de stat. constructorii, proiectanții,
furnizorii de utilaje să-și îndepli
nească obligațiile ce le revin din
această lege, din programele de in
vestiții.
Va lua, totodată, măsuri ca or
ganele financiar-bancare să exercite
controlul utilizării fondurilor de in
vestiții, urmărind ca lucrările să se
execute potrivit prevederilor din plan
și documentației aprobate, iar cheltu
ielile să fie efectuate cu respectarea
riguroasă a dispozițiilor legale.
Avind convingerea că proiectul de
Lege a investițiilor este în deplină
concordantă cu nevoile reale, cores
punzătoare stadiului actual de dez
voltare economico-socială a tării, că
prevederile sale vor contribui la înde
plinirea sarcinilor stabilite prin Pro
gramul Partidului Comunist Român
și hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres. vă rog să-l votați si să-J
învestiți astfel cu 'putere de lese.
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■

LEGEA

pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1981
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Bugetul de stat ne anul
1981 cuprinde veniturile centralizate
ale statului și repartizarea acestora
în concordantă cu obiectivele planu
lui national unic, adoptat de Marea
Adunare Națională, pentru finanțarea
dezvoltării economiei naționale, a ac
țiunilor social-culturale. apărării tării

șl altor nevoi ale societății. în condi
ții de eficiență sporită și de asigu
rare a echilibrului financiar si mo
netar.
Bugetul de stat se stabilește la ve
nituri în sumă de 313 635,9 milioane
Iei și la cheltuieli în sumă de
313 635,9 milioane lei.
Art. 2. — Repartizarea veniturilor
și cheltuielilor Bugetului de stat pe
anul 1981 este următoarea :

— în milioane lei —
— Bugetul republican
— Bugetele locale
In volumul total al cheltuielilor se
cuprind fonduri de rezervă in sumă
de 32 523,0 milioane lei, din care :
— 4 787,7 milioane lei rezervă buge
tară la dispoziția Consiliului de Stat;
— 311,0 milioane lei rezervă buge
tară la dispoziția comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene
și al municipiului București :
— 27 424,3 milioane lei rezervă spe
cială destinată acoperirii unor ac
țiuni ce vor fi aprobate pe parcursul
executării bugetului de stat, inclusiv
a unor influente din majorarea pre
țurilor de contractare și de producție
ia produsele agricole și din actuali-area și îmbunătățirea corelării prejrilor din industrie, construcții și
irarțspbrturi.
Art, 3. — Veniturile Înscrise în bu
getul Me stat din prelevarea pentru
societate a unei părți din valoarea
producției nete, vărsămintele 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 214 454,0 milioane lei.
în vederea realizării în bune con
diții a veniturilor prevăzute la alinea
tul 1, Consiliul de Miniștri va lua
măsuri ca ministerele și celelalte or
gane centrale și locale, consiliile oa
menilor muncii din centrale si între
prinderi, Ministerul Finanțelor. Co
mitetul de Stat al Planificării. Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, Ministerul Comerțului
Exterior și Cooperării Economice
Internationale, băncile, precum și or
ganele financiar-contabile de la toate
nivelurile să asigure :
a) îndeplinirea integrală a sarcini
lor privind producția netă, fizică și
sortimentală, urmărind utilizarea ma
ximă a capacităților de producție,
îmbunătățirea aprovizionării tehnicomateriale. întărirea ordinii si disci
plinei în desfășurarea proceselor teh
nologice ;
b) înfăptuirea în cele mai bune
condiții a sarcinilor de reducere a
cheltuielilor de producție materiale și
totale prin reducerea. . consumurilor
de combustibili, energie, materii pri
me și materiale, recuperarea si utili
zarea materialelor refolosibile. dimi
nuarea cheltuielilor indirecte și a
celor administrativ-gospodăresti. ob
ținerea de randamente cit mai inalte
cu consumuri de muncă cît mai re
duse ; îndeplinirea integrală a sarci
nilor privind reducerea suplimentară
a cheltuielilor de producție si de spo
rire suplimentară a / productivității
muncii ;
c) realizarea beneficiilor prevăzute
în bugetele de venituri și cheltuieli
de către toate unitățile economice,
asigurarea restituirii fondurilor avan
sate de către societate. îndeplinirea
int'fțrală a obligațiilor de vărsăminte
lajz uget din beneficii și a celor
priv id constituirea fondurilor proni pentru dezvoltare si pentru
cointeresarea materială a colectivelor
de oameni ai muncii, realizarea pre
levării pentru societate a unei părți
din valoarea producției nete și a
altor vărsăminte stabilite prin lege,
asigurarea în cele mai bune condiții
a echilibrului financiar stabilit :
d) îndeplinirea planului de export
prin livrarea fondului de marfă la
termenele și în structură sortimentală
și de calitate stabilite prin contracte,
valorificarea superioară a produselor
românești pe piața externă : obține
rea de prețuri avantajoase la export
și import ; realizarea obiectivelor
stabilite in domeniul cooperării eco
nomice internaționale ;

Venituri

Cheltuieli

262 226,9
51 409,0

262 226,9
51 409,0

e) reducerea și eliminarea imobili
zărilor de fonduri în stocuri supranormative și diminuarea, pe această
bază, a volumului de credite neresti
tuite la termen, actionîndu-se în co
laborare cu organele bancare pentru
introducerea în circuitul economic a
stocurilor imobilizate, renunțarea la
aprovizionările care nu sînt necesare
în procesul de producție, accelerarea
decontărilor. întărirea disciplinei de
plan și financiare și încadrarea în
nivelul fondurilor aprobate ;
f) exercitarea unui control finan
ciar sistematic și permanent, cu deo
sebire preventiv, în toate sectoarele
de activitate, întărirea apărării avu
tului obștesc.
Art. 4. — Veniturile asigurărilor so
ciale de stat, pe anul 1981. se stabi
lesc la suma de 34 770,0 milioane lei.
Art. 5. — Veniturile prevăzute in
bugetul de stat din impozitul pe fon
dul total de retribuire se stabilesc in
sumă de 37 600,0 milioane lei. cele
din impozitul agricol de la coope
rativele agricole de producție în sumă
de 1 340,0 milioane lei. iar veniturile
din impozite și taxe de la populație
în sumă de 3 084,0 milioane lei.
Art. 6. — Cheltuielile pentru finan
țarea economiei naționale, determi
nate în concordanță cu prevederile
planului național unic adoptat de
Marea Adunare Națională, se aco
peră din fondurile proprii ale unită
ților economice, de la bugetul de
stat și credite bancare, potrivit legii.
Cheltuielile cu această destinație de
la bugetul de stat, pe anul 1981, se
stabilesc în sumă de 167 823,0 mili
oane lei.
în vederea utilizării cu eficiență
sporită atît a fondurilor alocate de
stat, cît și a fondurilor proprii ale
unităților economice, Consiliul de
Miniștri va lua măsuri ca ministe
rele și celelalte organe centrale, co
mitetele executive ale consiliilor
populare județene și al municipiu
lui București, centralele și întreprin
derile. Consiliul de coordonare a
activității de investiții. Ministerul
Finanțelor. Comitetul de Stat al
Planificării, Ministerul Aprovizio
nării -Tehnltu-siateiiale $i Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe
și băncile să asigure :
a) realizarea în termen a obiecti
velor de investiții planificate, con
centrarea eforturilor asupra punerii
în funcțiune la termenele planificate
a obiectivelor de care depinde reali
zarea producției, reducerea costului
lucrărilor și scurtarea duratelor de
execuție, diminuarea imobilizărilor
în investiții neterminate și în utilaje
în stoc și în curs de montaj ;
b) realizarea resurselor proprii
pentru finanțarea investițiilor din
beneficii, amortizare și alte resurse
în vederea asigurării fondurilor
necesare achitării lucrărilor execu
tate și utilajelor achiziționate și gos
podărirea cu maximum de eficientă
a fondurilor proprii, împrumutate
sau de la buget pentru realizarea
investițiilor ; rambursarea la terme
nele stabilite a creditelor acordate
pentru investiții ;
c) finanțarea investițiilor, potrivit
prevederilor planului național unic,
în limita fondurilor prevăzute în
bugetele de venituri și cheltuieli și
pe baza documentațiilor tehnicoeconomice stabilite de lege ; respec
tarea strictă a destinației- fondu
rilor ;
d) creșterea eficienței fondurilor
de investiții, printr-o temeinică fun
damentare tehnico-economică a reali
zării noilor obiective și o dimensio
nare judicioasă a cheltuielilor, re
ducerea investiției specifice și a cos

narea cheltuielilor neoportune șl
neeconomicoase.
Pentru asigurarea cheltuirii în con
diții de eficientă economică a fondu
rilor pentru investiții, băncile, orga
nele financiar-contabile din centrale,
întreprinderi și instituții, cu prilejul
finanțării și creditării obiectivelor de
investiții, respectiv al angajării chel
tuielilor și plăților pentru acestea,
vor exercita un control temeinic asu
pra oricăror cheltuieli in acest dome
niu, actionînd. în condițiile legii, pen
tru utilizarea cu înaltă eficiență a
fondurilor de investiții.
Art. 7. — în vederea satisfacerii in
tot mai bune condiții, pentru toți ce
tățenii tării, a necesităților de invățămint. ocrotire a sănătății, odihnă,
cultură, asigurări sociale si alte ac
țiuni din domeniul ridicării nivelului
de trai, cheltuielile pentru finanțarea
acțiunilor social-culturale se stabilesc
în sumă totală de 75 683,4 milioane
Iei. din care pentru :

tului obiectivelor de Investiții, reali
zarea de economii la consumurile
materiale ; urmărirea cu rigurozitate
ca realizarea tuturor obiectivelor de
investiții, productive și social-cultu
rale să se facă în cadrul normelor
și normativelor rezultate din acțiu
nea de tipizare a construcțiilor și
instalațiilor.
Pentru utilizarea cu economie și
maximă eficientă a fondurilor des
tinate finanțării celorlalte cheltuieli
și acțiuni cu caracter economic pre
văzute în Bugetul de stat pe anul
1981, Consiliul de Miniștri va lua
măsuri ca ministerele, celelalte or
gane centrale și locale. împreună cu
organele financiar-bancare. să asi
gure întărirea spiritului de economie
în folosirea fondurilor materiale si
bănești aflate la dispoziția unităților,
finanțarea la timp și în funcție de
nivelul de realizare a obiectivelor
și acțiunilor cuprinse in plan, elimi

— în milioane lei —
19 491,0
1 283,0
15 570,0
367,0
11 150,0

a) învățâmint
b) cultură și artă
c) sănătate
d) educație fizică și sport
e) alocația de stat și alte ajutoare pentru copii
f) pensii și ajutoare I.O.V.R., militare și alte
persoane, precum și pentru asistență socială
g) asigurări sociale de stat
Consiliul de Miniștri va lua măsuri
ca ministerele, celelalte organe cen
trale, comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare să asi
gure buna funcționare a unităților de
învățămint, sanitare, culturale și a
celorlalte unități din domeniul so
cial-cultural.
Ministerele, celelalte organe centra
le și locale, instituțiile social-cultu
rale. în colaborare cu organele finan
ciar-bancare, vor lua măsuri pentru
utilizarea cu spirit gospodăresc a ba
zei materiale existente, realizarea
sarcinilor de plan cu minimum de
cheltuieli, prin reducerea cheltuielilor
de întreținere și funcționare și intro
ducerea unui regim sever de econo
mii. creșterea veniturilor proprii ale
unităților din domeniul social-cul
tural.
Art. 8. — Cheltuielile pentru orga
nele puterii și administrației de stat
și pentru organele judecătorești și ale
procuraturii se stabilesc în sumă de
3 768,2 milioane lei.

2 167,4
25 655,0

în cadrul acestor cheltuieli, pentru
Marea Adunare Națională se stabi
lește suma de 2.9 milioane lei.
Art. 9. — Cheltuielile pentru apărarea tării se stabilesc Ia suma de
10 408,0 milioane lei.
Art. 10. — Evaluările de venituri
înscrise în bugetul de stat reprezintă
sarcini minime de realizat, iar preve
derile de cheltuieli limite maxime
care nu pot fi depășite.
Ministerele, celelalte organe cen
trale, comitetele și birourile executive
ale consiliilor populare vor acționa în
vederea instituirii în toate unitățile
de stat a unui regim sever de econo
mii în efectuarea cheltuielilor, pre
cum și pentru utilizarea fondurilor în
raport cu nivelul de îndeplinire a
sarcinilor de plan.
Art. 11. — Corespunzător atribuții
lor și sarcinilor ce revin consiliilor
■populare, volumul bugetelor județe
lor și al municipiului București, pe
anul 1981, se stabilește astfel :
— in mii Iei —

Venituri

££ Județul
1. Alba
2. Arad
3. Argeș4. Bacău
5. Bihor
6. Bistrița-Năsăud
7. Botoșani
8. Brașov
9. Brăila
10. Buzău
11. Caraș-Severin
12. Cluj
13. Constanta
14. Covasna
15. Dîmbovița
16. Dolj
17. Galați
18. Gorj
19. Harghita
20. Hunedoara
21. Ialomița
22. Iași
23. Ilfov
24. Maramureș
25. Mehedinți
26. Mureș
27. Neamț
28. Olt
29. Prahova
30. Satu Mare
31. Sălaj
32. Sibiu
33. Suceava
34. Teleorman
35. Timiș
36. Tulcea
37. Vaslui
38. Vîlcea
39. Vrancea
40. Municipiul București
Total:

Total
1
1
1
1
1

016 325
194 001
392 501
506 897
496 717
936 548
1 075 918
1 350 818
913 952
1 054 955
939 128
1 688 054
1 780 074
686 008
988 563
1 626 987
1 229 877
1 104 380
1 023 493
1416 815
1 092 596
1 868 158
1 438 456
1 276 084
935 334
1 348 379
1 097 328
1 111 828
1 449 948
993 872
770 912
990 572
1 351688
975 855
1 599 311
709 723
1 098 418
1 054 679
963 457
4 860 405
51 409 017

din care:
venituri
proprii
' 447 660
682 341
7Gf, 871
720 322
829 935
273 695
402 655
901 897
520 593
562 723
434 871
1 081 916
1 115 388
305 718
510 543
822 405
695 010
383 908
446 016
628 353
456 300
729 928
771 636
563499
289 837
828 948
671 596
498 856
1 100 120
476 533
251 441
696 245
626 872
517 432
1 050 235
329 454
362 896
430 791
331 939
4 140 366
27 654 748

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
la proiectul legii investițiilor
Comisiile permanente ale MapiVAClliai
rii Adunări Na
ționale care au analizat proiectul
Legii investițiilor constată că acest
act normativ, de o deosebită impor
tanță pentru economia noastră, are
menirea de a pune de acord cadrul
legislativ cu cerințele realizării unei
calități noi, superioare. în acest sec
tor de activitate.
Proiectul de lege supus dezbaterii,
care a fost elaborat și definitivat pe
baza indicațiilor secretarului general
al partidului, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, urmărește
crearea condițiilor care să asigure
creșterea substanțială a eficientei in
vestițiilor, problemă cardinală pen
tru dezvoltarea armonioasă și în rit
muri susținute a economiei naționale.
Sintetizînd și sistematizînd prin
cipalele acțiuni ce trebuie întreprinse
în diferite etape de realizare a , in
vestițiilor, proiectul de lege regle
mentează în mod unitar și cuprinză
tor această importantă activitate și
elimină, totodată, multiplele acte
normative în vigoare.
Noua reglementare are la bază ex
periența acumulată în ultimii ani.
avînd ca obiectiv crearea condițiilor
pentru desfășurarea la nivel superior
a activității în această ramură, dicta
tă de rațiuni economice majore, de
factori obiectivi, in st.rinsă legătură
cu cerințele etapei actuale de dezvol
tare economico-socială a tării.
Deosebit de semnificative sînt pre
vederile referitoare la necesitatea
fundamentării investițiilor pe norme
și criterii de eficiență economică, eta
pele în care are loc realizarea obiec
tivelor, termenele pentru atingerea

procesului de în
cepere. execuție
și punere in func
țiune a unor noi obiective, cu res
pectarea strictă a dispozițiilor referi
toare la necesitatea, oportunitatea Și
mai ales eficiența investițiilor.
Generalizarea tipizării și in dome
niul investițiilor, aplicarea numai a
unor soluții care să asigure redu
cerea consumului de energie și să
reflecte un nivel tehnic și calitativ
superior, ocuparea rațională a supra
fețelor construite, reducerea ponderii
lucrărilor de construcții-montaj in
totalul investițiilor constituie ele
mente importante în înfăptuirea orientărilor conducerii de partid și de
stat spre utilizarea cît mai rațională
a fondului de dezvoltare, obținerea
unei eficiente superioare in domeniul
investițiilor și în general în economia
națională.
In proiectul de lege sint transpuse
în mod corespunzător sarcinile pri
vind asigurarea la timp și la un nivel
tehnic ridicat a reparațiilor capitale,
in cadrul cărora să se facă și moder
nizările necesare, cu efecte favorabile
asupra funcționării neîntrerupte și la
un randament ridicat a mașinilor,
utilajelor și instalațiilor.
Apreciind că aplicarea Legii inves
tițiilor va contribui la creșterea răs
punderii în înfăptuirea programului
de investiții cu eficientă superioară,
ceea ce va conduce la creșterea in
continuare a produsului social și a
venitului național, comisiile avizează
favorabil, în unanimitate, proiectul
de lege și propun Marii Adunări Na
ționale aprobarea lui.

de deputatul EMANOIL BABICI
parametrilor tehnico-economici pro
iectați și măsurile de înlăturare a
neajunsurilor care mai persistă în în
făptuirea investițiilor.
In dezbaterile comisiilor s-a subli
niat importanta măsurilor privind în
scrierea in plan a investițiilor, fun
damentarea tehnico-economică ri
guroasă a acestora, începerea execu
ției de noi obiective sau dezvoltări
de capacități și finanțarea lor numai
dacă sint asigurate toate condițiile
privind realizarea lucrărilor în ter
menele planificate, toate acestea
fiind menite să concentreze efortu
rile factorilor care au obligația de a
asigura buna pregătire și desfășurare
a activității de executare și de dare
în exploatare a obiectivelor. întreaga
activitate în domeniul investițiilor
este orientată astfel spre utilizarea
judicioasă a fondurilor materiale și
bănești destinate pentru noi obiecti
ve. urmărindu-se creșterea răspun
derii factorilor care acționează in acest domeniu, delimitarea clară a sar
cinilor tuturor participanților care
concură la realizarea investițiilor.
Comisiile își exprimă convingerea
că, aplicîndu-se cu consecventă prin
cipiile autoconducerii muncitorești și
autogestiunii
economico-financiare,
autofinanțării, se asigură perfecțio
narea continuă a întregii activități
privind investițiile, respectarea unui
regim sever de economii, ordine și
disciplină în toate fazele de realizare
a programului de investiții.
Comisiile apreciază că simplificarea
sistemului de elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor pentru in
vestiții va contribui la accelerarea

z

Cheltuieli

1 016 325
1 194 001
1 393 504
1 506 897
1 496 717
936 548
1 075 918
1 350 818
913 952
1 054 955
939 128
1 688 054
1 780 074
686 008
988 563
1 626 987
1 229 877
1 104 380
1 023 493
1 416 815
1 092 596
1 868 158
1 438 456
1 276 084
935 334
1 348 379
1 097 328
1 111 828
1 449 948
993 872
770 912
990 572
1 351 688
975 855
1 599 311
709 723
1 098 418
1 054 679
963 457
4 860 405
51 409 017

Art. 12. — Sumele defalcate din im
pozitul pe fondul total de retribuire
și impozitul pe circulația mărfuri
lor de la unitățile de subordonare

republicană, destinate ca venituri
bugetelor locale, se stabilesc după
cum urmează :
— în mii lei —

Nr
crt‘ Județul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
■31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor
Bistrita-Năsăud
Botoșani
Brașov
Brăila
Buzău
Caraș-Severin
Cluj
Constanta
Covasna
Dîmbovița
Dolj
Galati
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomița
Iași ,
Ilfov
Maramureș
Mehedinți
Mureș
Neamț
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiș
Tulcea
Vaslui
Vilcea
Vrancea
Municipiul București
Total

Comitetele executive ale consilii
lor populare județene și al munici
piului București vor lua măsuri pen
tru îndeplinirea indicatorilor de plan
privind veniturile din care se defal
că sume pentru bugetele locale de
pe teritoriile județelor respective și
municipiul București. Alocarea su
melor- defalcate pentf'a t-chtlibrarea
bugetelor locale se va face în limitele
aprobate, în raport cu nivelul de rea
lizare a veniturilor proprii și cu efec
tuarea cheltuielilor pe ansamblul ju
dețului, respectiv municipiului Bucu
rești.
Art. 13. — Subvențiile ce se acordă
din bugetul republican pentru echili
brarea bugetelor locale, în anul 1981,
se stabilesc astfel:

Județul

Bistrița-Năsăud
Botoșani
Gorj
Ialomița
Mehedinți
Sălaj
Vaslui
Vilcea
Vrancea
Total

Suma
_ în mii lei —
316 000
243 000
149 000
165 000
270 000
301 000
335 000
218 000
228 000
2 225 000

Art. 14. — Consiliul de Miniștri va
lua măsuri să se acționeze de către
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, împreună cu alte or
gane centrale interesate, pentru dez
voltarea activității unităților din eco
nomia locală în condiții de eficiență
sporită, de creștere a rentabilității,
pentru organizarea și desfășurarea
acțiunilor privind efectuarea unor lu
crări de interes obștesc prin contribu

Sume defalcate din
Impozitul pe
Impozitul pe
fondul total
circulația
mărfurilor
de retribuire
409 665
159 000
458 660
53 000
627 629
601 575
185 000
102 000
564 782
150 000
196 853
230 000
200 263
448 921
—
393 359
—
367 232
125 000
471 257
33 000
—
606 138
—
664 686
180 000
200 290
—
478 020
733 582
71 000
—
534 867
391 472
180 000
310 477
267 000
—
788 462
301 296
170 000
628 230
510 000
666 820
516 585
197 000
245 497
130 000
519 431
—
—
425 732
365 972
247 000
—
349 828
286 339
231 000
145 471
73 000
—
294 327
461 816
263 000
274 423
184 000
—
549 076
250 269
130 000
250 522
150 000
285 888
120 000
211518
192 000
720 039
—
17 197 269
4 332 000

ția populației, buna gospodărire și în
frumusețare a localităților.
Art. 15. — Comitetele și birourile
executive ale consiliilor populare vor
lua măsuri pentru executarea în bune
condiții a bugetelor de venituri și
cheltuieli proprii, precum și a celor
ale unităților administrativ-tcritoriale
subordonate și, în concordanță cu
principiile mecanismului economicofinanciar, folosirea cu maximă efi
cientă a mijloacelor materiale și fi
nanciare ce le sînt încredințate, dez
voltarea continuă a industriei mici, a
prestărilor de servicii și a altor acti
vități economice în vederea creșterii
veniturilor proprii și, pe această bază,
eliminarea treptată a subvențiilor și
înfăptuirea autofinanțării comunelor,
orașelor, municipiilor și județelor.
Art. 16. — Execuția bugetului de
stat se realizează sub îndrumarea și
controlul Consiliului de Miniștri.
Consiliul de Miniștri va examina
periodic execuția bugetului de stat,
situația financiară pe economie și pe
ministere și/va lua măsuri pentru
menținerea echilibrului financiar, mo
netar și valutar, pentru întărirea con
tinuă a rolului finanțelor și creditu
lui în economie.
Guvernul
Republicii
Socialiste
România va lua măsuri pentru reali
zarea veniturilor înscrise în bugetul
de stat și în celelalte planuri finan
ciare, pentru efectuarea cheltuielilor
în concordanță cu volumul și destina
țiile stabilite prin plan, pentru creș
terea eficienței în toate domeniile de
activitate.
Consiliul de Miniștri va raporta
Marii Adunări Naționale asupra exe
cutării bugetului de stat.
Art. 17. — Organele de conducere
colectivă din întreprinderi, centrale,
ministere, celelalte organe centrale și
locale, cu sprijinul organelor finan
ciar-bancare, vor analiza periodic în

deplinirea prevederilor din bugetele
de venituri și cheltuieli și vor stabili
măsuri pentru realizarea integrală a
veniturilor, folosirea cît mai eficientă
a fondurilor materiale și bănești, des
fășurarea activității unităților eco
nomice în condiții de echilibru fi
nanciar.
Art. 18. — Ministerul Finanțelor,
băncile, ministerele și celelalte orga
ne centrale si locale vor îndruma,
sprijini și controla aplicarea fermă a
mecanismului economico-financiar in
fiecare unitate socialistă. înfăptuirea
autocondilcerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. folo
sirea bugetului de venituri și cheltu
ieli ca instrument de conducere, con
trol și echilibru financiar a activității
desfășurate.
Art. 19. — Ministerul Finanțelor,
băncile, întregul aparat financiar vor
acționa cu toată fermitatea pentru :
a) realizarea integrală și la timp de
către toate unitățile a beneficiilor și
a celorlalte venituri cuprinse în bu
getele de venituri și cheltuieli, efec
tuarea vărsămintelor la bugetul de
stat, precum și a celor destinate con
stituirii fondurilor proprii, identifica
rea de noi posibilități de creștere a
veniturilor, încasarea în totalitate a
drepturilor în lei și in valută ale sta
tului, asigurarea restituirii la termen
a creditelor bancare acordate ;
b) întărirea răspunderii în gestio
narea banului public, efectuarea cu
maximă responsabilitate a fiecărei
cheltuieli în lei sau în valută și în
conformitate cu destinația stabilită
prin plan, instituirea unui regim se
ver de economii, reducerea consumu
rilor, accelerarea vitezei de rotație a
fondurilor, eliminarea oricărei risi
pe, întărirea disciplinei de plan și fi
nanciare pe toate verigile, asigurarea
echilibrului financiar ;
c) creșterea continuă a eficienței
economice în economia națională. în
tărirea controlului preventiv asupra
utilizării fondurilor materiale și bă
nești, a plăților în valută, a credite
lor bancare acordate. îndeplinirea în
cele mai bune condiții a planului și
Bugetului de stat pe anul 1981.
Ministerul Finanțelor, organele fi
nanciar-bancare, ministerele și cele
lalte organe centrale și locale vor ur
mări și lua măsuri pentru constituirea
și utilizarea. în conformitate cu pre
vederile legii și a destinațiilor stabi
lite prin plan, a fondurilor de dez
voltare. de participare a oamenilor
muncii Ia beneficii și a celorlalte fon
duri proprii ale unităților economice.
Art. 20. — Ministerul Comerțului
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. Ministerul Finanțelor,
Comitetul de Stat al Planificării, mi
nisterele economice, centralele și în
treprinderile, unitățile de comerț ex
terior vor acționa pentru sporirea efi
cientei activității de comerț exterior,
realizarea încasărilor în valută și in
troducerea unui regim sever de eco
nomii Id toate eheittileliTe în valută,
asigurarea echilibrului stabilit al ba
lanței comerciale și al balanței de
plăti externe, reducerea treptată a
datoriei externe.
Art. 21. — Curtea Superioară de
Control Financiar, Consiliul Financiar-Bancar, Ministerul Finanțelor,
băncile, ministerele și celelalte orga
ne centrale și locale vor acționa
pentru exercitarea unui control finan
ciar exigent în toate sectoarele de
activitate economico-socială. gospo
dărirea judicioasă și cu înaltă răspun
dere a mijloacelor materiale și bă
nești, păstrarea integrității patrimo
niului.
Art. 22. — Comisia pentru industrie
și activitatea economico-financiară a
Marii Adunări Naționale va analiza,
potrivit legii, activitatea desfășurată
de ministere și celelalte organe cen
trale și locale pentru îndeplinirea bu
getului de stat și va dezbate. în ple
nul comisiei, concluziile rezultate din
analizele efectuate, măsurile și solu
țiile propuse. Rapoartele comisiei cuprinzind rezultatele analizei, precum
și concluziile și propunerile reieșite
din dezbateri vor fi înaintate Consi
liului de Stat.
Art. 23. — Se adoptă contul general
de încheiere a exercițiului bugetar pe
anul 1979 la venituri în sumă de
339 309 302 383 lei. iar la cheltuieli în
sumă de 337 626 844 433 Ici. cu un ex
cedent în sumă de 1 682 457 950 lei,
din care la bugetul republican
100 937 060 lei, iar la bugetele locale
1 581 520 890 lei.
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LEGEA INVES TIȚIILOR
Dezvoltarea economiei naționale
potrivit obiectivelor fundamentale
stabilite în Programul Partidului
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintare a României spre
comunism impune realizarea unui
vast program de investiții, care să
asigure creșterea neîntreruptă si mo
dernizarea accelerată a forțelor de
producție, crearea unei economii mo
deme, de înaltă eficiență, "in vederea
ridicării continue a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor.
înfăptuirea amplului program de
investiții — bazat pe alocarea unei
părți însemnate din venitul național
pentru fondul de dezvoltare — ne
cesită perfecționarea continuă a ac
tivității de investiții, întărirea răs
punderii tuturor factorilor care ac
ționează in acest domeniu, creșterea
exigenței în utilizarea judicioasă a
fondurilor materiale și bănești în
credințate, aplicarea unui regim sever
de economii, instaurarea unei ordini

și discipline ferme în toate fazele de
realizare a investițiilor.
Desfășurarea activității de investi
ții în condiții de eficiență economică
sporită, corespunzător noilor cerințe
ale etapei actuale de dezvoltare economico-socială, necesită o mai mare
exigență în ce privește fundamenta
rea temeinică a introducei-ii în plan
a noilor obiective de investiții, ela
borarea și pregătirea din timp a do
cumentațiilor. asigurarea tuturor con
dițiilor pentru începerea și realiza
rea lucrărilor, executarea acestora la
un înalt nivel calitativ, punerea in
funcțiune la termenele planificate a
capacităților proiectate și îndeplini
rea indicatorilor tehnico-economici
aprobați.
în scopul punerii de acord a ca
drului legislativ, existent cu cerințele
îmbunătățirii in continuare a activi
tății de investiții.
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Capitolul I

Principii de bază
Art. 1. — (1) Politica de investiții
— realizată în conformitate cu Pro
gramul Partidului Comunist Român
de dezvoltare economică și socială
a tării — asigură creșterea propor
țională și armonioasă a industriei și
agriculturii, a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, realizarea unui, echilibru optim între diferitele sec
toare de activitate, amplasarea ra
țională a forțelor de producție pen
tru dezvoltarea tuturor zonelor țării,
în vederea promovării progresului
general al societății și satisfacerii ne
cesităților materiale și spirituale ale
poporului.
(2) Activitatea ta domeniul inves
tițiilor constituie un amplu și com
plex proces de transformare calita
tivă a resurselor materiale, finan
ciare și de muncă în fonduri fixe,
prin realizarea de noi capacități și
obiective ta toate ramurile econo
miei, prin modernizarea, dezvoltarea,
reconstrucția și reînnoirea fondurilor
fixe existente.
Art. 2. — înfăptuirea politicii de
investiții, folosirea cu eficiență' spo
rită a fondului național de dezvoltare
economico-socială se realizează po
trivit
principiilor
autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare și are la bază ur
mătoarele obiective fundamentale:
a) promovarea consecventă a in
dustrializării socialiste; crearea unei
structuri industriale moderne, de
înaltă eficientă economică; dezvolta
rea intensivă a agriculturii, folosirea
judicioasă a fondului funciar, reali
zarea unor randamente inalte în pro
ducția vegetală și zootehnie; exploa
tarea rațională și valorificarea su
perioară a fondului forestier; valo
rificarea superioară a tuturor re
surselor materiale și de muncă; utiTtaarea intensivă a capacităților de
producție;
b) dezvoltarea susținută a bazei
de materii prime, combustibili, ener
gie și materiale, recuperarea și va
lorificarea resurselor materiale re
folosibile;
c) dezvoltarea și modernizarea con
strucțiilor, transporturilor și teleco
municațiilor în concordanță cu cerin
țele creșterii echilibrate, proporțio
nale a întregii economii naționale;
dl reducerea costurilor de produc
ție și îndeosebi a cheltuielilor ma
teriale; întărirea spiritului de eco
nomii și ridicarea eficienței econo
mice în toate sectoarele de activi
tate;
e) promovarea largă a progresului
tehnic, prin aplicarea cit mai rapidă
in producție a rezultatelor cercetării
științifice și tehnologice; ridicarea
continuă a nivelului tehnic al pro
ducției; îmbunătățirea calității pro
duselor și diversificarea acestora co
respunzător cerințelor economiei na
ționale; mobilizarea tuturor rezerve
lor de creștere a productivității mun
cii; promovarea celor mai noi me
tode de organizare și conducere a
producției și a muncii, inclusiv dez
voltarea și utilizarea pe scară largă
a automatizării, microprocesoarelor, a
informaticii;
f) creșterea susținută a exportului,
lărgirea acțiunilor de cooperare eco
nomică internațională și ridicarea eficienței acestora;
g) amplasarea rațională a forțelor
de producție pe teritoriu în vederea
dezvoltării in mod echilibrat a eco
nomiei județelor, folosirea resurselor
de muncă și ridicarea gradului de
civilizație a tuturor localităților;
h) dirijarea fondurilor de investiții
cu prioritate in sfera producției ma
teriale, a sectoarelor economice pro
ductive care creează nemijlocit venit
național, asigurînd, în același timp,
dezvoltarea construcțiilor de locuințe,
a lucrărilor edilitare și de gospo
dărie comunală, extinderea și mo
dernizarea activităților de invățămint, cultură, ocrotirea sănătății și
alte activități social-culturale; crea
rea condițiilor pentru o cit mai bună
asigurare a populației cu produse și
servicii;
i) dezvoltarea industriei mici, folosindu-se cu prioritate materiile pri
me locale și resursele refolosibile.
Art. 3. — (1) Obiectivele de inves
tiții se realizează potrivit cerințelor
dezvoltării economico-sociale a țării
și se cuprind distinct în planurile
cincinale și anuale.
înscrierea în plan a obiectivefbrtde investiții se face pe baza unei
riguroase fundamentări tehnico-economice. a unei analize temeinice in
ce privește desfacerea producției
pentru nevoile interne și pentru ex
port, asigurareA cu prioritate din
producția internă, de materii prime,
materiale, energie șl combustibili,
mașini, utilaje și instalații, alegerea
amplasamentului, obținerea unei înal
te eficiente economice.
(3) înscrierea in plan și realizarea
de noi obiective de investiții se vor
putea face numai dacă sint utilizate
pe deplin capacitățile și suprafețele
existente. Dezvoltarea și moderniza
rea capacităților în funcțiune se vor
realiza ta primul rînd prin amplasa
rea mașinilor și utilajelor în spa
tiile și pe suprafețele existente.
Art. 4. — (1) Proiectarea construc
țiilor din cadrul obiectivelor de
investiții ce se realizează in indus
trie, transporturi, agricultură și cele
lalte ramuri productive, precum și a
clădirilor de locuit și obiectivelor
social-culturale se face pe bază de
proiecte tip, aprobate potrivit legii,
care vor tine seama de tipizarea teh-

nologiilor de fabricație și de folo
sirea materialelor, elementelor de
construcții și instalațiilor tipizate.
(2) în vederea adaptării operative
a producției la cerințele pieței, re
ducerii distanțelor de transport a
materiilor prime și produselor finite
și utilizării judicioase a forței de
muncă se vor elabora proiecte tip
de capacități mici, pentru obiecte de
investiții din industrie și din do
meniul prestărilor de servicii; pro
iectele tip pentru astfel de obiecte
— considerate capacități modul — se
vor folosi ca atare sau prin asam
blare. pentru realizarea de obiecte de
diferite mărimi, după necesități.
(3) Obiectivele de investiții se vor
realiza cu tehnologii moderne tipi
zate. rezultate din cercetarea proprie,
care să asigure consumuri reduse de
materii prime, materiale, combusti
bili. energie și apă, folosirea resur
selor energetice secundare, costuri
minime de producție, creșterea pro
ductivității muncii, realizarea de
produse de calitate superioară, com
petitive la export șj protecția me
diului inconjurător.
(4) în domeniul construcțiilor, cer
cetarea, proiectarea și execuția vor
■fi orientate spre elaborarea de noi
soluții constructive care să prevadă
utilizarea pe scară largă a materia
lelor și elementelor de construcții
ușoare, obținute din resurse locale,
cu cheltuieli reduse și consumuri
minime de energie și combustibili,
limitindu-se folosirea materialelor energointensive. Totodată, se va ac
ționa pentru reducerea gabaritelor șl
greutății utilajelor in strictă concor
danță cu necesitățile proceselor de
fabricație, în vederea reducerii di
mensiunilor construcțiilor și, ca ur
mare, a ponderii lucrărilor de constructii-montaj ta volumul total al
investițiilor.
(5) Unitățile de proiectare, de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică au obligația ca, la elaborarea
documentațiilor
tehnico-economice
pentru investiții, sa prevadă fo
losirea de mașini, utilaje, instalații,
materiale și aparatură de măsură și
control, tipizate, din producția in
ternă; procurarea din import a a;
cestora se va putea tace, in cazuri
cu totul deosebite, prin compensarea
cu export de produse românești, în
deosebi din ramura industriei con
strucțiilor de mașini.
(6) La proiectarea și realiza rea obiectivelor de investiții se va avea
în vedere ocuparea unor suprafețe
minime de teren, cu precădere im
proprii pentru agricultură, elimina
rea fundațiilor grele, posibilitatea
amplasării utilajelor în aer liber, co
masarea de clădiri și funcțiuni, reali
zarea și utilizarea in comun a uti
lităților și a unor capacități auxi
liare.
Ari. 5. — (1) începerea execuției
de noi obiective de investiții sau
dezvoltări de capacități, precum și
finanțarea acestora se pot face
numai dacă sint asigurate toate con
dițiile necesare realizării lucrărilor ia
termenele planificate.
(2) Eșalonarea realizării obiective
lor de investiții se va face in strictă
concordantă cu resursele materiale,
umane și financiare și va avea in
vedere ca volumul de investiții in
continuare, la. sfîrșitul fiecărui an. să
nu depășească volumul de investiții
prevăzut pentru anul următor.
(3) Pentru evitarea dispersării ca
pacităților de execuție și folosirea
utilajelor de construcții și a mijloa
celor de transport la întreaga capa
citate, precum și a forței do muncă
se va asigura concentrarea acestora
pe un număr restrîns de șantiere, in
scopul realizării obiectivelor in du
rate minime de timp.
(4) Organizarea și eșalonarea exe
cuției pe șantiere se vor face in așa
fel incit pentru perioada de iarnă să
existe create condiții pentru lucrări
a căror execuție nu necesită În
călzire.
(5) întreaga activitate de investiții
trebuie să se sprijine pe un control
riguros al societății asupra modului
in care unitățile socialiste, toate co
lectivele de muncă își exercită atri
buțiile șl își îndeplinesc obligațiile ce
le revin din programele de investiții,
parte integrantă a planurilor de dez
voltare economico-socială a țârii.
(6) Organele financiar-bancare stat
obligate să exercite controlul utili
zării fondurilor de investiții, urmă
rind ca lucrările să se execute po
trivit prevederilor de plan și docu
mentațiilor aprobate, iar cheltuielile
să fie efectuate cu respectarea rigu
roasă a dispozițiilor legale.
Ari. 6. — (1) Ministerele, celelalte
organe centrale și locale, în îndepli
nirea atribuțiilor ce le revin ta do
meniul investițiilor, răspund de asi
gurarea condițiilor necesare pentru
realizarea optimă a obiectivelor de
investiții, de calitatea și eficiența
acestora, de constituirea integrală, pe
ansamblu și pe fiecare unitate sub
ordonată, a resurselor pentru finan
țarea investițiilor, precum și de uti
lizarea judicioasă a fondurilor.
(2) Organizațiile sindicale, cele
lalte organizații de masă și obștești,
consiliile oamenilor muncii din uni
tățile economice, toți oamenii muncii
au datoria să acționeze sistematic ca
flecare unitate economică să-și des
fășoare activitatea de investiții în
condițiile unei înalte eficiente eco
nomice.

Capitolul II

Planificarea investițiilor
Art. 7. — Planul de investiții, parte
integrantă a Planului național unic de
dezvoltare economico-socială. cuprin
de toate obiectivele și cheltuielile de
investiții, precum și mijloacele de
realizare a acestora, concentrează si
dirijează o parte însemnată din re
sursele economiei naționale în direc
ția creșterii susținute a forțelor de
producție, ridicării eficientei econo
mice în toate domeniile de activitate,
sporirii continue a venitului național
și. pe această bază, a nivelului cali
tativ al vieții întregii națiuni.
Art. 8. — (1) înscrierea în plan a
obiectivelor de investiții se face pe
baza unei fundamentări tehnico-economice riguroase, a analizei temei
nice a desfacerii producției pentru
nevoile interne și pentru export, urmărindu-se realizarea de capacități
cu înaltă eficientă economică, care
să asigure valorificarea superioară a
materiilor prime și a tuturor resurse
lor interne, cu consumuri energetice
și de combustibili reduse si cu costuri
minime de producție.
(2) înscrierea în plan a obiectivelor
de investiții se face cu asigurarea re
surselor materiale, umane si finan
ciare. în vederea concentrării mijloa
celor tehnico-materiale și a forței de
muncă pe un număr rational .de
șantiere în execuție simultană, prin
plan se va asigura eșalonarea reali
zării lucrărilor, astfel tacit volumul
de investiții rămas de executat la
sfîrșitul unui an. la obiectivele in
continuare, să nu depășească volu
mul de investiții prevăzut pentru
anul următor.
Art. 9. — (1) Activitatea de plani
ficare a investițiilor, etapele și mo
dul de elaborare a planurilor cinci
nale și anuale se desfășoară potrivit
prevederilor Legii cu privire la dez
voltarea economico-socială planificată
a României și prevederilor prezentei
legi.
(2) Activitatea de planificare a in
vestițiilor se desfășoară in profil de
partamental, de ramură și teritorial,
pe toate treptele organizatorice, por
nind de la unitățile de bază econo
mice, social-culturale și teritorialadministrative. in conformitate cu
principiile de bază ale conducerii
planificate a dezvoltării economicosociale și urmărind încadrarea obiec
tivelor de investiții în echilibrul si
opțiunile generale ale economiei.
Art. 10. — (1) în planul de investi
ții se stabilesc, pe obiective de in
vestiții :
a) valoarea obiectivului, volumele
de investiții, de constrUcții-montaj și
de utilaje, tehnologiile de fabricație,
capacitatea, amplasamentul, fondurile
din care se realizează, termenele de
începere a execuției lucrărilor. de
punere în funcțiune a noilor capaci
tăți și de realizare a indicatorilor
tehnico-economici aprobați, valoarea
fondurilor fixe ;
b) proiectantul general, antrepre
norul general și principalii antrepre
nori de specialitate și furnizorul ge
neral de utilaje.
(2) Lucrării^ conexe și de folosință
comună se înscriu in planul de inves
tiții al titularului în profilul căruia
intră, la solicitarea titularului obiec
tivului de bază, cu termene de reali
zare corelate cu punerea în funcțiune
a obiectivului.

Secțiunea I
Planul cincinal
de investiții
Art. 11. — (1) Planul cincinal de
investiții se elaborează, potrivit legii,
de către Consiliul de Miniștri. în con
formitate cu directivele congreselor
și conferințelor naționale ale Partidu
lui Comunist Român.
(2) Sarcinile și obiectivele de in
vestiții care se înscriu in planul cinci
nal se stabilesc de ministere, cele
lalte organe centrale și comitetele
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București,
după caz, pe baza următoarelor studii
și cercetări :
a) prognoze macroeconomice pe
ramuri și sectoare ale vieții sociale,
pe subramuri. grupe de produse și ta
profil teritorial ;
b) studii de dezvoltare în perspec
tivă a ramurilor, subramurilor și gru
pelor de produse, studii de dezvoltare
a economiei locale, cercetări și stu
dii privind desfacerea produselor pe
piața internă și la export ;
c) programe speciale de moderni
zare și asimilare pe produse, grupe
de produse, ramuri, subramuri sau
activități ;
d) studii de sistematizare teritoria
lă, schițe de sistematizare a locali
tăților. detalii de sistematizare,
scheme de amenajare a bazinelor
hidrografice, studii de dezvoltare a
sistemului energetic și studii de am
plasament :
e) cercetări și studii privind per
fecționarea proceselor tehnologice,
organizarea științifică a producției și
a muncii, introducerea de noi procese
tehnologice și realizarea de noi
produse ;
f) studii și cercetări de teren, geo
logice, topografice, geotehnice si
hidrologice ;
g) alte studii și cercetări necesare
pentru fundamentarea investițiilor.
(3) Pentru înscrierea in plan a in
vestițiilor. beneficiarii vor prezenta
note de fundamentare tehnico-economică, însușite de Comitetul de Stat
al Planificării. Ministerul Finanțelor
șl Ministerul Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodăririi
Fondurilor Fixe.
(4) Prin notele de fundamentare
tehnieo-economică se stabilesc nece
sitatea și oportunitatea investițiilor,
în condițiile utilizării depline a capa
cităților existente și asigurării des
facerii producției la intern si la ex
port, precizîndu-se modul de acope
rire a necesarului de materii prime,
combustibili, energie, utilaje si utili
tăți productive, tehnologiile de fabri
cație, amplasamentul, etapele de
execuție, precum și costul și eficienta
lucrărilor, comparativ cu obiective
similare, cu performanțe tehnico-eco
nomice ridicate, din tară si străi
nătate.
Art. 12. •— Ministerele, celelalte or
gane centrale și comitetele executive
ale consiliilor populare județene și
ai municipiului București răspund
pentru asigurarea unei temeinice
fundamentări a planului cincinal de
investiții, prin organizarea si desfă
șurarea continuă a activităților de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică, prin elaborarea din timp a

prognozelor, programelor si studiilor
de dezvoltare, schițelor si detaliilor
de sistematizare, studiilor și cercetă
rilor pentru desfacerea produselor la
intern și la export, precum și a ce
lorlalte studii și cercetări necesare
pejttsu ..fundamentarea investițiilor.
MrtWS. — (1) înscrierea în olan a
n<TftSr obiective de investiții se face
numai cu condiția folosirii depline a
suprafețelor construite și a capacită
ților existente. Se va acorda priori
tate modernizării și reutilării unită
ților în funcțiune, dotării cu noi ma
șini și utilaje fără să se construiască
noi hale.
(2) La planificarea noilor capacități
se va asigura folosirea utilajelor și
instalațiilor din tară, introducerea
tehnologiilor moderne, mecanizarea
și automatizarea proceselor de pro
ducție, precum și amplasarea lor ra
țională.
(3) Dezvoltarea unei unităti exis
tente se face într-o concepție unitară
care va cuprinde toate etapele din
perioada unui plan cincinal si care
se înscrie într-o poziție distinctă de
plan.
Art. 14. — (1) La stabilirea, prin
plan, a noilor capacități trebuie să
se asigure atit dimensionarea optimă
a acestora, astfel incit să se satisfacă
și cerința evitării transportului la
distante mari a materiilor prime,
produselor și forței de muncă, cit și
posibilitatea realizării unor capaci
tăți de aceeași mărime și profil —
capacități modul — pe mai multe am
plasamente diferite.
(2) Pentru realizarea de produse
necesare populației și de materiale
pentru construcții, prin plan se va
prevedea dezvoltarea industriei miei
in sistemul cooperației si al consilii
lor populare, foloeindu-se cu priori
tate materii prime locale si resurse
refolosibile.
Art. 15. — (î) Duratele de realizare
a obiectivelor de investiții — de la
deschiderea șantierului pină la pune
rea în funcțiune
inclusiv perioada
necesară efectuării probelor tehnolo
gice. se vor încadra in următoarele
limite :
a) pină la 9 luni, pentru obiectivele
de investiții ale căror proiecte de
execuție se aprobă de organele de
conducere colectivă ale centralelor si
întreprinderilor ;
b) pină la 12 luni, pentru obiecti
vele de investiții ale căror proiecte
de execuție se aprobă de organele de
conducere colectivă ale ministerelor,
celorlalte organe centrale, precum și
de comitetele executive ale consiliilor
populare județene și al municipiului
București ;
c) pină la 24 de luni, pentru obiec
tivele de investiții ale căror note de
comandă se aprobă prin decret pre
zidențial.
(21 Pentru obiectivele de mari
proporții, de complexitate deosebită
sau care se realizează in condiții spe
ciale, precum și pentru cele a căror
execuție nu poate fi desfășurată decit
pe anumite perioade ale anului da
torită naturii si particularităților lor,
durate de realizare mai mari decit
cele de la alineatul (1) se fundamen
tează șl se aprobă odată cu nota de
comandă.

Secțiunea a li-a
Pianul anual
de investiții
Art. 16. — (1) Planul anual de in
vestiții se elaborează de către Con
siliul de Miniștri și se supune apro
bării in condițiile prevăzute de lege.
(2) Sarcinile
prevederile anuale
înscrise in planul cincinal se concre
tizează și se actualizează. în cadrul
planurilor anuale, pe baza graficelor
de eșalonare a investițiilor si con
tractelor economice încheiate. în con
cordanță cu resursele materiale, uma
ne și financiare și (inînd seama de
previziunile cu privire la evoluția
cererii pe piața internă și la export,
precum și de alte elemente care con
duc la îmbunătățirea prevederilor
inițiale ale planului șl la creșterea
eficientei economice.
Art. 17. — (1) înscrierea în planul
anual a Obiectivelor de investiții se
face pe baza notelor de comandă
aprobate, pentru obiectivele care se
aprobă prin decret prezidențial. Pen
tru obiectivele de investiții ale căror
note de comandă se aprobă de mi
nistere, celelalte organe centrale, co
mitetele executive ale consiliilor
populare județene și al municipiului
București, centrale și întreprinderi,
înscrierea in planul anual a obiec
tivelor de investiții se face ne baza
principalilor indicatori tehnico-econo
mici din notele de comandă, aprobați
prin decret prezidențial.
(2) Mașinile, utilajele, mijloacele de
transport și celelalte investiții de
natura acestora — necuprinse în
Obiective de investiții — precum și
lucrări geologice, foraje, lucrări de
împăduriri, plantații, combatere a
eroziunii «Olului, /.menajări de pajiști,
jazuri și bălti, defrișări, studii li cer
cetări de teren, cheltuieli de proiec
tare și alte lucrări și cheltuieli asi
milate investițiilor potrivit legii se
înscriu in talan in liste distincte.
Listele se prezintă la aprobare odată
cu adoptarea planului national unic
și au la bază justificarea necesității,
oportunității, eficienței și alte ele
mente caracteristice fiecărei poziții,
potrivit prevederilor prezentei legi.
Listele se întocmesc de ministere, ce
lelalte organe centrale și comitetele
executive ale consiliilor populare
județene și al municipiului București
și se avizează de Comitetul de Stat
al Planificării. Ministerul Finanțelor.
Ministerul Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodăririi
Fondurilor Fixe și băncile finanța
toare.
(3) Organele menționate în alinea
tul (2) își vor da avizul pentru în
scrierea în planul anual de investiții
a dotării cu noi mașini, utilaje, mij
loace de transport și alte investi Iii
de natura acestora, numai in cazurile
in care cele existente sînt folosite la
nivelul indicatorilor planificați,
(4) Construcțiile de locuințe — in
clusiv spațiile comerciale, soelal-culturale și de prestări de servicii am
plasate in blocurile de locuințe, pre
cum și lucrările tehnico-edilitare si
energetice aferente acestora — se
înscriu in planul anual pe bază de
liste cuprinzind numărul apartamen
telor pe structuri și județe, regimul
de înălțime, suprafețele cu alte desti

nații decit locuințe și valoarea totală
pe categorii de folosință, cu respec
tarea detaliilor de sistematizare apro
bate potrivit legii.
Art. 18. — (1) Volumele de inves
tiții cuprinse in planul anual se sta
bilesc pe următoarele structuri : total
investiții; construcții-montaj. din care
construcții și instalații ; utilaje cu
montaj ; utilaje fără montaj ; dotări
și alte cheltuieli.
(2) în planul anual se stabilește, pe
ministere, celelalte organe centrale
și comitetele executive ale consilii
lor populare județene și al munici
piului București, volumul utilajelor
tehnologice. în stoc si ta curs de
montai la sfîrșitul anului.
(3) Prevederile de olan anual pe
fiecare obiectiv de investiții au la
bază desfășurarea stabilită crin grafi
cele de eșalonare a investițiilor ; la
lucrările in curs de execuție se va
ține seama și de stadiile realizate în
perioadele anterioare.

Art. 19. J- (1) în planul anual de
investiții se nominalizează distinct
obiectivele de investiții a căror exe
cuție este prevăzută să înceapă în
anii următori și pentru care urmează
să se elaboreze documentația tehnieoeconomică, cu precizarea termenelor
de prezentare la aprobare a notelor
de comandă, și a proiectelor de exe
cuție. Obiectivele noi de investiții
care nu sint cuprinse în planul cinci
nal se nominalizează pe baza notelor
de fundamentare tehnicP-economică
prevăzute la art. 11 alineatul (3).
(2) Titularii de investiții si unită
țile dp cercetare științifică, inginerie
tehnologică și de proiectare au obli
gația să asigure elaborarea si apro
barea documentațiilor tehnico-econo
mice, pentru aceste obiective, înainte
de elaborarea proiectului de plan
pentru anul în care se are in vedere
începerea execuției.

Capitolul III

Elaborarea, avizarea și aprobarea
documentațiilor
tehnico-economice
Secțiunea I
Tipizarea lucrărilor
de construcții
Art. 20. — (1) Construcțiile de toa
te categoriile din cadrul obiectivelor
de investiții ce se realizează în in
dustrie, transporturi, agricultură si
celelalte ramuri productive, precum
și clădirile de locuit, obiectivele so
cial-culturale și administrative se
proiectează și se execută pe bază de
proiecte tip. aprobate potrivit legii,
pe baza avizului Comisiei de tipiza
re și standardizare pentru construc
ții civile și industriale, Inspectora
tului general de stat pentru investiții-construcțil șt Institutului central
de cercetare, proiectare și directivare in construcții.
(2) Proiectele tip stabilesc supra
fețele și principalele dimensiuni ale
obiectivelor de construcții, soluțiile
constructive, consumurile limită de
materiale de construcții și instalații,
precum și limita maximă a prețului
de deviz pentru lucrările de con
strucții-instalații.
(3) La elaborarea proiectelor tip
se va urmări ca acestea să poată
servi și ca proiecte de capacități mo
dul care, prin asamblare, să. fie uti
lizate pentru realizarea de obiective
de același profil cu mărimi diferite.
Art. 21. — (1) Tipizarea construc
țiilor se face în strînsă legătură cu
tipizarea tehnologiilor do producție și
a utilajelor, astfel incit dimensiunile
clădirilor și celorlalte construcții să
corespundă strict necesităților bunei
desfășurări a proceselor de pro
ducție.
(2) Pentru lucrările din industrie,
suprafețele și înălțimile halelor și
celorlalte clădiri de producție se di
mensionează în strictă concordantă cu
procesul de fabricație și gabaritul
utilajelor și instalațiilor tehnologice;
se va avea în vedere ocuparea unor
suprafețe minime de teren, cu pre
cădere improprii pentru agricultură
și care necesită cheltuieli reduse de
fundare, comasarea de clădiri și
funcțiuni, amplasarea utilajelor în
aer liber, ventilarea și iluminarea
halelor pe cale naturală, dimensio
narea termoizolației construcțiilor in
Strictă concordantă cu necesitățile de
ordin tehnologic.
(3) Pentru obiectivele de investi
ții din industrie și din domeniul
prestărilor de servicii se vor întoc
mi proiecte tip pentru capacități
mici, pentru a se asigura reducerea
distanțelor de transport al materiei
prime sau al produsului finit, utili
zarea judicioasă a forței de muncă
și adaptarea operativă ă producției
la cerințele pieței.
(4) Pentru obiectivele din agricul
tură. zootehnie, irigații și îmbună
tățiri funciare în proiectele tip se
vor adopta soluții constructive sim
ple care să folosească pe scară largă
materialele locale.
(5) La obiectivele din domeniul
transporturilor se vor tipiza secțiu
nile de drumuri, adoptîndu-se solu
ții care să asigure restrîngerea la
minimum a folosirii bitumului și
utilizarea pe scară largă a materia
lelor locale, zgurilor și cenușilor de
termocentrală.
Art. 22. — La construcțiile de orice
fel se vor putea' folosi numai mate
riale și.elemente de construcții și in
stalații tipizate, precum și materiale
și resurse locale, în condițiile pre
văzute de lege.
Art. 23. — Soluțiile adoptate în
proiectele tip de construcții trebuie
să asigure executarea lucrărilor cu
consumuri minime de materiale și
energie, scurtarea duratelor de exe
cuție, durabilitatea și stabilitatea
construcțiilor, creșterea productivită
ții muncii in activitatea de proiec
tare și de realizare a investițiilor,
promovarea unor tehnologii eficien
te in executarea construcțiilor, re
ducerea greutății și a costului aces
tora, crearea de condiții optime pen
tru desfășurarea proceselor funcțio
nale și de producție, precum și reali
zarea unei eficiente maxime de ex
ploatare,
Art. 24. — Detaliile de execuție ale
proiectelor tip se elaborează de uni
tățile de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și de proiectare cu
respectarea strictă a prevederilor din
proiectele tip și se aprobă de către
Institutul central de cercetare, pro
iectare și directivare in construcții,
pentru construcțiile comune mai
multor ramuri, pentru clădirile de
locuit, obiectivele social-culturale și
administrative și de către ministerul
sau organul central coordonator de
ramură, pentru construcțiile specifi
ce ramurii de care răspunde.
Ari. 25. — (1) Ministerele și cele
lalte organe centrale coordonatoare de
ramură răspund de elaborarea și
prezentarea la aprobare a proiecte
lor tip necesare realizării investiții
lor din domeniul lor de activitate. în
conformitate cu planul de tipizare
care face parte integrantă din planul
național unic de dezvoltare econo
mi co-socială.
(2) Proiectele tip de construcții
elaborate de ministerele șl celelalte
organe centrale coordonatoare de ra
mură, pentru obiectele din domeniul
lor de activitate, sînt obligatorii pen
tru toate unitățile care au de proiec

tat și executat astfel de lucrări, in
diferent de subordonarea acestora.
(3) Ministerele, celelalte organe
centrale, comitetele executive ale
consiliilor populare județene și al
municipiului București, unitățile de
cercetare științifică, de inginerie teh
nologică și de proiectare au obliga
ția să asigure îmbunătățirea conti
nuă a proiectelor tip, precum șl
elaborarea de noi proiecte tip, po
trivit prevederilor planului de tipi
zare.

Secțiunea a ll-a
Elaborarea
documentațiilor
tehnico-economice
Art. 26. — Documentațiile tehnico. economice pentru obiectivele de in
vestiții sînt: nota de comandă și
proiectul de execuție.
Art.. 27. — (1) Prin nota de coman
dă se stabilesc: capacitatea expri
mată în unități fizice, necesitatea, efi
ciența economică și indicatorii teh
nico-economici limită ai obiectivu
lui de investiții
comparativ cu obiective similare, cu performanțe
tehnico-economice ridicate din țară
și străinătate *— tehnologia, profilul
de producție, calitatea și caracteristi
cile produselor, durata și etapele de
realizare,
amplasamentul,
natura
combustibililor folosiți, modul de asigurare a materiilor prime. com
bustibililor și energiei, modul de
desfacere a proHuselw r- la .Intern
și la export — limita maximă a con
sumurilor specifice de materii pri
me, materiale, combustibili și ener
gie, stabilite pe bază de norme, co
operările in zonă, elemente și indici
de plan general.
(2) Nota de comandă precizează
proiectele tip de construcții după
care urmează să se execute
obiectele componente ale inves
tiției sau — după caz — capaci
tatea modul după care se va realiza
noul obiectiv, precum și condițiile
și modalitățile de adaptare a aces
tora la teren. In situații speciale,
cind procesele de producție, ampla
samentul sau alte cerințe impun fo
losirea de proiecte unicate, aceasta
se va justifica și aproba, pentru fie
care caz in parte, prin nota de co
mandă.
(3) Nota de comandă se elaborea
ză de ministere, celelalte organe cen
trale, centrale, întreprinderi, alte
unități socialiste, comitetele și bi
rourile executive ale consiliilor
populare și de unitățile de cercetare
științifică, inginerie tehnologică și
de proiectare. Elaborarea se face cu
respectarea prevederilor din planul
cincinal și se fundamentează pe stu
diile și elementele actualizate pre
văzute la art. 11 din prezenta lege.
Ari. 28. — (1) Proiectul de execu
ție este documentația care detaliază
tehnic, aprofundează și concretizea
ză, prin soluții, elementele din nota
de comandă.
(2) La adoptarea soluțiilor din pro
iectul de execuție trebuie să se asi
gure îmbunătățirea indicatorilor teh
nico-economici și a celorlalte preve
deri din nota de comandă.
(3) Pentru obiectivele de investiții
care constau dintr-o. capacitate de
producție modul se folosește proiec
tul de execuție al capacității modul,
adaptat la teren.
(4) Proiectul de execuție se elabo
rează de unităti de cercetare știin
țifică. inginerie tehnologică și de
proiectare in termenul' prevăzut în
nota de comandă aprobată.
Art. 29. — Pe parcursul elaborării
proiectului de execuție, proiectantul
general Întocmește. împreună cu mi
nisterele, celelalte organe centrale,
comitetele executive ale consiliilor
populare județene și al municipiului
București, centralele și Întreprinde
rile beneficiare de investiții, precum
și cu ceilalți ’factori ce participă la
realizarea investiției următoarele
documente, care se prezintă odată
cu proiectul de execuție :
a) graficul de eșalonare a investi
ției. care stabilește etapizarea exe
cuției lucrărilor de construcțli-montaj și efectuării probelor tehnolo
gice. in concordanță cu duratele șl
cu termenele, de punere in funcțiune
a capacităților planificate ;
b) graficele de livrare a utilajelor,
prin care se stabilesc termenele de
livrare a mașinilor, utilajelor, echi
pamentelor. instalațiilor și liniilor
tehnologice in concordantă cu gra
ficul de eșalonare a investiției ;
c) graficul de asigurare a forței
de muncă, care stabilește modul și
perioada de recrutare și pregătire a
personalului necesar beneficiarului
în vederea exploatării normale a
capacităților ;
d) graficul de realizare a princi
palilor indicatori tehnico-economici:
producția, productivitatea muncii,
costurile și beneficiul ;
e) programul de urmărire a com
portării în timp a obiectelor de con
strucții stabilite de proiectant și be
neficiar ;
f) documentațiile pentru obținerea
și eliberarea terenului necesar
obiectivului de investiții și organi
zării de șantier și alte documentații

necesare obținerii acordurilor șl
aprobărilor prevăzute de lege.
Art. 30. — (1) Proiectele de exe
cuție pentru obiectivele de investiții
industriale conțin tehnologii de fa
bricație care au fost, in prealabil,
aprobate potrivit legii.
(2) Unitățile de cercetare științi
fică, inginerie tehnologică și de pro
iectare. impreună cu întreprinderile,
centralele șl ministerele titulare de
investiții, furnizorii de utilaje, pre
cum și Consiliul Național pentru
Știință și Tehnologie, au obligația
să aducă continuu perfecționări teh
nologiilor de fabricație, să conceapă
noi tehnologii și utilaje cu perfor
manțe calitative și funcționale ridi
cate. astfel incit să se asigure reali
zarea de obiective industriale cu
consumuri minime de materii prime,
materiale, combustibili și energie, la
nivelul celor mai bune realizări
obținute în tară sau pe plan mondial.
Art. 31. — Tehnologiile de execu
ție, soluțiile constructive și proiectul
de organizare a șantierului se stabi
lesc de proiectantul general Împreună
cu antreprenorul general și princi
palii antreprenori de specialitate, pe
parcursul elaborării proiectului de
execuție.
Art. 32. — (1) In proiectele de exe
cuție se prevăd soluții de plan ge
neral. soluții constructive și de adap
tare la teren a proiectelor tip care
să ducă la reducerea volumului,
greutății și postului construcțiilor, a
suprafețelor 'de teren ocupate, ia
consumuri cit mai mici de materiale
de construcții și. în special, dfe ma
teriale mari consumatoare de ener
gie, la montarea unui volum cit mai
mare de utilaje in aer liber, jtascurtarea duratelor de execuție, r 4a
ridicarea eficientei lucrărilor.
(2) Prin proiectele de execuțit se
vor adopta tehnologii, fluxuri de
producție și sisteme de organizare
a producției și a muncii care să
asigure prelucrarea superioară a
materiilor prime și materialelor, cu
consumuri minime de combustibili
și energie, productivitate ridicată,
produse de calitate superioară, chel
tuieli minime și obținerea unei efi
ciente ridicate.
Art. 33. — Ministerele,
celelalte
organe centrale și locale, centralele,
întreprinderile, celelalte unitățj eco
nomico-sociale sint obligate să ana
lizeze, pe parcursul elaborării pro
iectelor de execuție, soluțiile adop
tate și să urmărească încadrarea lor
în prevederile legii, ale notelor de
comandă și ale prescripțiilor tehnice.
Art. 34. — (1) Detaliile și devizele
de execuție pe obiecte se elaborează
pentru adaptarea la teren a proiec
telor tip și pentru obiectele unicate
prevăzute în nota de comandă, in
strictă concordantă cu soluțiile și
prevederile din proiectul de execu
ție aprobat. Lucrările de construcțiimontaj se execută pe baza proiecte
lor tip și proiectelor de execuție, cu
precizările din detaliile de execuție
și se decontează pe baza devizelor
de execuție. Detaliile și devizele de
execuție se elaborează de unitățile
de cercetare științifică, inginerie
tehnologică șt de proiectară și se
aprobă de organul de conducere
colectivă al beneficiarului de inves
tiții care răspunde. împreună cu
proiectantul, de respectarea preve
derilor din proiectele de execuție
aprobate.
La elaborarea detaliilor și de
vizelor de execuție, unitatea de cer
cetare științifică, inginerie tehnolo
gică și de proiectare. împreună cu
beneficiarul investiției și antrepre
norul general, pot renunța la unele
obiecte sau pot comasa obiecte pre
văzute în proiectul de execuție, in
cazul in care prin aceasta se mențin
sau se îmbunătățesc indicatorii teh
nico-economici. funcționalitatea, con
dițiile de lucru și de exploatare, , Se
respectă măsurile de tehnică a se uritătif muncii, de igienă, de p liStocontra 'incendiilor, de gospodărire a
apelor și de protecție a mediului
înconjurător, iar modificările care
se aduc contribuie fie la reducerea
costurilor construcțiilor sau al con
sumului de materiale deficitare, fie la
scurtarea duratei de execuție și nu se
depășește valoarea totală si de constructii-montaj aprobată.
Art. 35. — Conținutul cadru al no
tei de comandă și al proiectului de
execuție, precum șl acordurile nece
sare elaborării acestora sint prevăzute
în anexele nr. 1 a—d și 2.

Secțiunea a lll-a
Avizarea și aprobarea
documentațiilor
tehnico-economice
Art. 36. — (1) Notele de comandă
și proiectele de execuție se analizea
ză în consiliile sau comisiile tehnicoeconomice, se dezbat și se însușesc de
consiliile de conducere ale ministe
relor și celorlalte organe centrale,
consiliile oamenilor muncii din cen
trale șl întreprinderi, precum șl de
comitetele și birourile executive ale
consiliilor populare, după caz, potrivit
legii.
(2) Organele de conducere colectivă
prevăzute la alineatul (1) răspund de
conținutul notelor de comandă și al
proiectelor de execuție, de obținerea
acordurilor și avizelot prevăzute de
lege, precum și de respectarea preve
derilor legale, aprobărilor, acordurilor
primite șl avizelor rămase definitive.
Art. 37. — (1) Notele de comandă
pentru obiectivele de investiții im
portante se aprobă prin decret pre
zidențial, pentru fiecare obiectiv în
parte și de către organele de con
ducere colectivă ale ministerelor, ce
lorlalte organe centrale, centralelor și
întreprinderilor, precum și de comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului
București, pentru celelalte obiective,
potrivit competențelor din anexa nr. 3.
(2) Pentru obiectivele de investiții ale
căror note de comandă sint în com
petenta ministerelor, celorlalte organe
centrale, comitetelor executive ale
consiliilor populare județene și al
municipiului București, centralelor și
întreprinderilor. Consiliul de Miniștri
prezintă la aprobare, prin decret pre
zidențial. principalii indicatori teh
nico-economici din notele de coman
dă, potrivit anexei nr. 4. Listele de
investiții,'cuprinzind principalii indi
catori tehnico-econornici. se întoc
mesc de ministere, celelalte organe
centrale și comitetele executive ale
consiliilor ponulare județene și al
municipiului București și se supun
aprobării după examinarea lor în
Consiliul de coordonare a activității
de investiții.
(Continuare în pag. a V-a)
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Art. 38. — (i) Pentru obiectivele -de
investiții ale căror note de comandă
se aprobă prin decret prezidențial,
proiectele de execuție se aprobă de
Consiliul de Miniștri. în cazurile în
care nu se încadrează in indicatorii
tehnico-economici din nota de co
mandă aprobată, proiectele de execu
ție pentru aceste obiective se supun
aprobării prin decret prezidențial.
(2) Pentru celelalte obiective de in
vestiții, proiectele de execuție se
aprobă potrivit competențelor din
anexa nr. 3. în cazurile în care pro
iectele de execuție nu se încadrează
în indicatorii tehnico-economici apro
bați prin decret prezidențial, indica
torii tehnico-economici ai obiectivelor
de investiții respective se supun
aprobării prin decret prezidențial.
Art. 39. — (1) Notele de comandă ți
proiectele de execuție care se aprobă
prin decret prezidențial se însușesc,
în prealabiL de Consiliul de Miniștri,
la propunerea Consiliului de coordo
nare a aetivității de investiții. Pro
iectele de execuție care se aprobă de
Consiliul de Miniștri se însușesc. In
prealabil, de Consiliul de coordonare
a activității de investiții.
(2) Notele de comandă și proiectele
de execuție prevăzute la alineatul (1)
se analizează in Consiliul dc coordo
nare a activității de investiții, pe baza
avizului unic al Comitetului de Stat
al Planificării, Ministerului Finanțe
lor, Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe, Consiliului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Comitetului de Stat pentru Pre•,uri Inspectoratului general de stat
pen’fu investiții-construcții și băn
cile» finanțatoare și, după caz, al Mi
nisterului Comerțului Exterior șl Coo
perării Economice Internaționale și
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare.
(3) Notele de comandă și proiectele
de execuție care — potrivit prevede
rilor din anexa nr. 3 la prezenta lege
— se aprobă de către ministere, ce
lelalte organe centrale, comitetele
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București,
centrale și întreprinderi se avizează,
în prealabil, de băncile finanțatoare.
(4) Proiectele de execuție din com
petența ministerelor, celorlalte orga
ne centrale și comitetelor executive
ale consiliilor populare județene Și al
municipiului București se aprobă de
aceste organe numai după verificarea
soluțiilor constructive, de către In
spectoratul general de stat pentru
investitii-construcții și a tehnologii
lor industriale, de către Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie.
(5) Avizul unic, respectiv avizul
băncilor finanțatoare, se dă in ter
men de 15 zile pentru notele de co

mandă și de 20 zile pentru proiectele
de execuție.
(6) Proiectele de execuție care se
realizează pe bază de capacități mo
dul, precum și cele ale obiectivelor
care se realizează integral pe bază
de proiecte tip nu se mai supun avi
zării dacă valoarea Și ceilalți indica
tori tehnico-economici se încadrează
in prevederile cuprinse in nota de
comandă sau în listele de investiții
prevăzute la art. 37 alineatul (2),
după caz. și se aprobă de Organul de
conducere colectivă al beneficiarului
de investiții.
(7) Listele cuprinzînd mașinile, uti
lajele, mijloacele de transport și ce
lelalte investiții — prevăzute Ia art.
17 alineatul (2) — se fundamentează
pe baza elementelor din anexa nr, 5.
Listele se însușesc, înainte de prezen
tarea la aprobare, de organele de
conducere colectivă ale ministerelor,
celorlalte organe centrale și comite
tele executive ale consiliilor populare
județene și al municipiului Bucu
rești.
Ml. 40. — Ministerele, celelalte or
gane centrale și locale care au sarci
na să-și dea acordul asupra unor data
tehnice sau economice din notele de
comandă și proiectele de execuție și
să furnizeze elemente de proiectare
pentru noile obiective de investiții —
cu privire Ia amplasament, utilități,
materii prime, combustibili șt energie,
utilaje, desfacerea produselor, căi fe
rate și drumuri, ocuparea de tere
nuri și alte elemente — sînt obligate
să răspundă la cererile de acorduri
sau să furnizeze elementele necesare
pe parcursul elaborării notelor de
comandă și a proiectelor de execuție
în termen de maximum 15 zile de la
primirea cererilor, dacă legea nu pre
vede alt. termen.
Art. 41. — După aprobarea notelor
de comandă și a listelor de investiții
prevăzute la art. 37 alineatul (2) se
trece la definitivarea proiectului de
execuție, la adaptarea contractelor de
livrare din țară și la contractarea din
import a Utilajelor cu ciclu lung de
fabricație, a utilajelor tipizate sau
care se repetă. în condițiile prevăzute
de lege.
Art. 42. —- Proiectul de execuție
aprobat reprezintă documentația tehnico-economică pe baza căreia se asi
gură, in condițiile legii :
a) adaptarea contractelor de exe
cuție a lucrărilor de constructilmontaj ;
b) adaptarea contractelor de livrare
a utilajelor din țară și contractarea
utilajelor din import, altele decit cele
prevăzute la art. 41 ;
c) deschiderea finanțării investiției
și începerea execuției lucrărilor de
constructii-montai, cu îndeplinirea și
a celorlalte condiții stabilite potrivit
legii.

Realizarea investițiilor

Secțiunea I
Asigurarea
proiectelor
pentru investiții
Art. 45. — (1) Beneficiarii de in
vestiții au obligația să contracteze
elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice necesare realizării unui
obiectiv de investiții cu o singură
unitate de proiectare, care va înde
plini funcția de proiectant general.
(2) Proiectantul general este unita
tea de cercetare științifică, inginerie
tehnologică și de proiectare care are
sarcina să asigure elaborarea tuturor
documentațiilor tehnico-economice pe
baza cărora se realizează un obiec
tiv de investiții. Proiectantul general
răspunde de respectarea, potrivit
legii, a soluțiilor tehnice și econo
mice prevăzute in documentații, de
urmărirea aplicării acestora pină la
realizarea indicatorilor aprobați, pre
cum și de predarea documentațiilor
la termenele prevăzute in contractul
economic încheiat cu beneficiarul
investiției.
(3) Pentru elaborarea unor părți de
documentații tehnico-economice și de
proiect, care se încadrează in profi
lul altor unități de proiectare, proiec
tantul general va încheia contracte
cu unitățile de proiectare, ce înde
plinesc funcția de proiectanți de
specialitate. Proiectantli de speciali
tate au obligația să încheie contracte
de proiectare pentru lucrările care
se încadrează tn profilul lor de acti
vitate. cu termene de predare core
late cu termenul final stabilit prin
contractul încheiat între proiectantul
general și beneficiarul investiției și
răspund de soluțiile ce le adoptă.
(4) Pentru obiectivele do investiții
de complexitate redusă, beneficiarii
pot elabora, cu mijloace proprii, do
cumentațiile tehnico-economice sau
părți ale acestora.

tehnico-economici

a-

Secțiunea a ll-a
Executarea lucrărilor
de construcții-montaj

Art. 50. — (1) Lucrările de construcții-montaj ale obiectivelor de
investiții se execută de către unită
țile de construcții-montaj stabilite
să îndeplinească funcția de antre
prenor general sau antreprenor de
specialitate.
(2) Pentru executarea unor lucrări
sau părți de lucrări ce nu sînt in
profilul lor, antreprenorii genera ii
pot încheia contracte cu subantreprenori aflați in subordinea aceluiași
organ ierarhic superior. Termenele
din aceste contracte vor fi corelate
cu termenele prevăzute în graficul
de ^eșalonare a investiției și în con
tractele încheiate cu beneficiarii de
injjgstiții.
Antreprenorul general este
umțatea de construcții-montaj care
are sarcina să asigure realizarea lu
crărilor de construcții-montaj ale
unui obiectiv de investiții conform
sarcinilor de plan, pe bază de con
tract general de antrepriză, încheiat
cu beneficiarul de investiții. Antre
prenorul general răspunde de execu
ția lucrărilor prin forte proprii și do
coordonarea acelora ce se realizează
prin subantreprenori, precum și de
predarea lucrărilor la termenele din
contract, în conformitate cu preve
derile documentațiilor tehnico-eco
nomice.
(4) Centralele și întreprinderile —
beneficiare de investiții — sînt obli
gate să execute, de regulă, prin for
țe proprii — în regie •— montaje de
utilaje, lucrări de construcții și in
stalații necesare pentru reutilarea
capacităților existente, alte lucrări
de construcții și instalații de tehni
citate curentă din incinta unităților,
lucrări cu un grad redus de com
plexitate din- sectorul agricol.
Art. 51. — (1) Coordonatorii de
zone sau platforme industriale, an
treprenorii generali ai acestora si
proiectanții generali care elaborează
proiectul de organizare coordonator
se stabilesc prin decrete preziden
țiale de aprobare a zonelor sau plat
formelor respective, la propunerea
comitetelor executive ale consiliilor
populare județene sau al municipiu
lui București, cu acordul ministere
lor și celorlalte organe centrale in
teresate. al Comitetului de Stat al
Planificării și al Comitetului pentru
Problemele Consiliilor Populare.
(2) Funcția de coordonator se atribuie, de regulă, comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean
sau al municipiului București, in a
cărui rază teritorială se află ampla
sată zona sau platforma industrială.
Art. 52. — Coordonatorul zonei sau
platformei industriale organizează și
urmărește realizarea Corelată și într-o concepție unitară a obiectivelor
de investiții din cadrul acestora, sta
(5) Proiectantul general poate con
bilește, împreună cu beneficiarii in
vestițiilor din zonă, profilul și va
tracta cu unitatea de construcțiimontaj elaborarea unor părți din
loarea lucrărilor de interes comun —
proiectele de execuție, precum și de
conexe și de folosință comună — se
talii și devize de execuție ; in acest
îngrijește de înscrierea lor in plan
și asigură documentațiile tehnicocaz, unitatea de constructii-montai
are funcția de proiectant de specia
economice necesare la termene co
litate pentru lucrările de proiectare
relate cu cele ale lucrărilor ce le de
contractate.
servesc, precum și cu graficul co
Art, 46. — (1) Pentru obiectivele de
ordonator de zonă sau platformă.
investiții importante, ministerele, ce
Art. 53. — (1) Execuția lucrărilor
lelalte organe centrale și locale, care
de construcții-montaj pentru toate oau in subordine unităti de cercetare
biectivele amplasate în zona
sau
științifică, inginerie tehnologică si de
platforma industrială so asigură pe
proiectare, vor numi șeful de proiect
baza unui proiect de organizare co
și colectivul de proiectanti. asigurind
ordonator.
(2) Prin proiectul de Organizare
stabilitatea acestora șt continuitatea
in activitatea de proiectare ; aceștia
coordonator, elaborat de proiectan
vor răspunde de întreaga activitate
tul-general al zonei sau platformei,
de proiectare pină la intrarea in pro
se stabilesc: o bază unică de pro
ducție a capacităților și realizarea
ducție pe Întreagă zonă sau platfor
indicatorilor aprobați.
mă, o bază unică de utilaje și mij
(2) Colectivele de ingineri tehno
loace de transport, depozite și anexe
logi și de proiectanți vor încheia ansocial-administrative unice, care să
gajamente-contract, potrivit anexelor
fie utilizate in comun atlt de an
nr. 6 șl 7.
treprenorul general, de unitățile spe
Art. 47. — (1) Toate datele privind
cializate ce lucrează in subantrepriza
capacitatea și profilul de producție,
acestuia, cît și de antreprenorii de
tehnologia, funcționalitatea, amplasa
specialitate.
mentul, condițiile de exploatare ale
Art. 54. — Executarea lucrărilor de
noului obiectiv, ihdicatorii tehnicOorganizare se face potrivit prevede
economici limită și celelalte date ne
rilor proiectului do organizare ă șan
cesare proiectantului pentru elabo
tierului șl In limita fondurilor stabi
rarea documentațiilor tehnico-econo
lite CU această destinație prin devi
mice contractate Se pun la dispoziția
zul general, care nu pot fi depășite
acestuia de Către beneficiarul de in
sau folosite pentru finanțarea altor
vestiții lâ termenele prevăzuta in
lucrări și cheltuieli.
contracte.
Art. 55. — Pentru desfășurarea
(2) Proiectantul este obligat să
normală a execuției pe țantiere.^J»elaboreze și să predea documentațiile
neficiarii au obligația să asigiU'f. —
in condițiile prevăzute în contract si
Iă~TtTTTrtmeTe și ~ mȚconditiilc prevă
în graficul de eșalonare a investiții
zute în grafted șl in contracta. —
lor, să controleze pe teren modul de "(predarea amplasamentelor, proiectu
aplicare a acestora și calitatea lucră
lui, detaliilor și devizelor de execurilor.
reie, utilajelor și materialelor Ce cad
Art. 48. — Predarea către unitățile
fin sarcina lor, finanțarea și deconde constructii-montai a detaliilor si
ftarea lucrărilor executate Și rolelaldevizelor de execuție pentru întregul /t.e condiții stabilite de lege.
volum de constructii-montai prevă —Ărt. 56. — Beneficiarii de investi
zut in plan se va asigura în ordinea
ții. unitățile de cercetare științifică,
tehnologică de execuție a lucrărilor
inginerie tehnologică șl de proiecta
stabilite în graficele de eșalonare a
re șl de construcții-montaj vor or
investițiilor, in următoarele termene:
ganiza și eșalona execuția lucrărilor
a) pină cel mai tîrziu la sfirșitul
pe șantiere, astfel incit iri perioada
semestrului I al anului anterior ce
de iarnă să se execute numai lucrări
lui de plan, pentru obiectivele de
în spatii închise sau acele lucrări
investiții care continuă din anul pre
exterioare a căror execuție nu nece
cedent ;
sită consumuri de combustibili pen
b) cu oel puțin 6 luni înainte de
tru încălzire.
data Începerii execuției lucrărilor,
Art. 57. — (1) Economiile realiza
pentru obiectivele noi de investiții.
te de unitățile de construcții-montaj
Art. 49. — Unitățile de cercetare
prin efortul lor, rezultate din îmbu
științifică, inginerie tehnologică și de
nătățirea soluțiilor prevăzute in pro
proiectare răspund de elaborarea si
iectele și detaliile de execuție, a
conținutul documentațiilor tehnicocelor privind tehnologiile de execu
economice ale obiectivelor de inves
ție sau din alte raționalizări, accep
tiții și au următoarele atribuții prin
tate de proiectantul general și de
cipale :
beneficiar, se VOr reflectă îlî activi
a) asigură concepția de ansamblu a
tatea economico-financiară a unită
obiectivelor proiectate și răspund de
ților de construcții-montaj.
nivelul indicatorilor tehnico-econo
(2) Realjzarea economiilor trebuie
mici, ■ de posibilitatea atingerii aces
să se facă cu respectarea funcționa
tora. de eficienta economică a capa
lității. siguranței tn exploatare,
cităților și obiectivelor ce le proiec
securității muncii, calității lucrări
tează, de soluțiile adoptate, de apli
lor și a indicatorilor tehnico-econo
carea directivelor și prescripțiilor
mici aprobați, precum și cu condiția
tehnice și economice ;
de a nu se înlocui unele materiale
b) adoptă tehnologii, utilaje, echi
cu altele energointenslve. Economii
pamente. instalații Si linii tehnolo
le se determină fată de devizele de
gice moderne, in principal tipizate,
execuție pe obiecte.
care să asigure un randament sporit,
productivitate a muncii ridicată si
Art. 58. — Unitățile de construcțiiconsumuri energetice reduse ;
montaj răspund de executarea lu
crărilor la termenele șl de calitatea
c) stabilesc, împreună cu unitățile
prevăzută în documentațiile tehnicode construcții-montaj, soluții rațio
economice și au următoarele atribu
nale de plan general și cele mai noi
ții principale :
și mai eficiente soluții constructive,
care să asigure rezistența, stabilita
a) colaborează, pe parcursul elabo
tea și siguranța in exploatare, redu
rării proiectelor, detaliilor și devize
cerea consumurilor de materiale,
lor de execuție, cu unitățile de Cer
combustibili șl energie, precum și a
cetare științifică, inginerie tehnolo
duratelor de execuție",
gică și de proiectare și cu beneficia
rul de investiții, la stabilirea solu
d) asigură asistența tehnică pe du
țiilor constructive, ă tehnologiilor de
rata execuției lucrărilor de construc
execuție, a soluțiilor pentru organi
ții-montaj, în perioada de efectuare
zarea șantierului, precum și la ela
a probelor tehnologice și la pune
borarea graficelor de eșalonare a in
rea în funcțiune a capacităților, pre
vestițiilor ;
cum și în etapele de realizare a in

Capitolul IV
Art. ^3. — Trecerea la realizarea
oricărei investiții se face numai dacă
aceasta este prevăzută in plan, are
asigurate documentațiile de execu
ție, utilajele tehnologice și toate ce
lelalte condiții necesare realizării și
punerii în funcțiune la termenele
planificate, inclusiv aprobările pen
tru demolări sau dezafectări de fon
duri fixe, utilizarea de combustibili,
scoateri de terenuri din circuitul
agricol sau din fondul forestier, pre
cum și alte aprobări prevăzute de
lege.
Art. 44. — (1) în vederea realiză
rii obiectivelor de investiții, benefi
ciarii vor încheia contracte econo
mice cu proiectanții generali, l'urnit 'i de tehnologii, cu furnizorii geiî-> li și ceilalți furnizori de utilaje.
pre< im și cu antreprenorii generali
I antreprenorii de specialitate, in
conformitate cu prevederile legii.
(2) Prin contracte se stabilesc obli
gațiile și răspunderile părților, ter
menele de executare, penalitățile și
despăgubirile pentru neexecutarea
obligațiilor asumate. Prevederile din
contracte trebuie să asigure reali
zarea volumelor de investiții Si de
construcții-montaj planificate, pre
cum și punerea în funcțiune a capa
cităților la termenele prevăzute in
plan.
(3) La adantarea contractelor, be
neficiarii, unitățile de cercetare știin
țifică, inginerie tehnologică și de
proiectare, unitățile de construcțiimontaj șl furnizorii de utilaje slnt
obligați să respecte întocmai terme
nele de predare a documentațiilor
de execuție și de livrare a utilajelor,
precum și termenele de execuție a
lucrărilor de constructii-montai. Sta
bilite în graficele aprobate.

dicatorilor
probați.

b) detaliază proiectul de organiza
re a șantierului, ce îi revine ea sar
cină pe baza proiectului de execu
ție, asigurind folosirea judicioasă a
mijloacelor prevăzute in acest scop;
c) execută lucrările de construc
ții-montaj in conformitate cu grafi
cul de eșalonare a investiției, cu obli
gațiile asumate prin contracte, cu
respectarea
soluțiilor constructive
aprobate prin documentațiile teh
nico-economice. a normelor și nor
mativelor de construcții și in con
diții de calitate ;
d) asigură Încadrarea în normele
de consum de materiale și continua
reducere a acestora, prin aplicarea
de tehnologii adecvate, prin buna
gospodărire pe șantiere și folosirea
pe scară largă a materialelor locale :
e) organizează și asigură desfășu
rarea în bune condiții a proceselor
de producție și de muncă pe șantie
re, folosirea utilajelor de construcții
și a mijloacelor de transport cu ran
dament maxim ;
f) elaborează și aplică tehnologii
avansate pentru execuția lucrărilor
de cOnstrUcții-mor taj, care să con
ducă la creșterea productivității
muncii, ridicarea calității lucrărilor,
scurtarea duratelor de execuție și
asigurarea securității muncii pe șan
tier ;
g) organizează controlul de calitate
pe tot parcursul de realizare a lucră
rilor și răspunde de calitatea lucră
rilor executate.
Art. 59. — Unitățile care execută
montajul Utilajelor tehnologice sînt
obligate să efectueze probele meca
nice — Înainte, în cursul sau după
terminarea montajului — potrivit in
strucțiunilor de montaj, prescripțiilor
tehnice și prevederilor înscrise in
documentațiile tehnico-economice. De
asemenea, au obligația să efectueze
rodajul mecanic în gol, cu functio
narea utilajelor tehnologice, pe du
rata stabilită de furnizori său prin
prescripții tehnice, pentru verificarea
funcționării organelor componente
ale utilajelor in mișcare și asigu
rarea regimului de funcționare stabi
lit prin condițiile tehnice ale utila
jelor.

Secțiunea a lll-a
Asigurarea utilajelor
pentru investiții
Art. 60. — Utilajele, mașinile, echi
pamentele, instalațiile și liniile teh
nologice, inclusiv aparatele de mă
sură și control, necesare realizării
obiectivelor de investiții — denumite
în prezenta lege utilaje — se vor asi
gura de către beneficiarii de inves
tiții la termene care să conducă la
realizarea volumului de investiții si
la punerea în funcțiune a capacită
ților. potrivit prevederilor planului.
Art. 61. — (1) In cazul în care
realizarea unui obiectiv de investiții
impune folosirea de furnituri com
plexe — utilaje, echipamente, insta
lații și linii tehnologice — acestea se
asigură de furnizorul general cu care
beneficiarul încheie un singur 'con
tract. Pentru celelalte utilaje, benefi
ciarii de investiții Încheie contracte
cu furnizorii în profilul cărora intră
producția utilajelor respective.
(2) Furnizorii generali si ceilalți
furnizori — denumiți în prezenta
lege furnizori — răspund de livrarea
utilajelor la termenele stabilite in
contracte, pe baza graficelor de li
vrare a Utilajelor. Beneficiarii sînt
obligați să asigure ca — între mo
mentul preluării de la furnizori și
momentul predării la montaj — du
rata de staționare pe șantiere a uti
lajelor să se încadreze în normele
prevăzute de lege.
Art. 62. — (1) Furnizorii au obliga
ția să asigure livrarea utilajelor la
parametrii calitativi proscriși. în care
scop efectuează toate probele prevă
zute in documentații tehnico-econo
mice, Standarde, caiete de sarcini și
altele, potrivit legii.
(2) Pentru asigurarea condițiilor de
uzinare a utilajelor, beneficiarul este
obligat sâ predea furnizorului, la
termenele din contract, ptoiectele de
utilaje Său silvie însușească. în cazul
in câte au fost elaborate de furnizor.
(3) Utilajele necesare realizării
obiectivelor de investiții sînt supuse
omologării în condițiile prevăzute de

^4)~yn vederea realizării unor duraRF^scurte de montaj pe șantier,
furnizorii au obligația ea pentru uti
lajele complexe să asigure asam
blarea in uzină a părților compo
nente, conform prevederilor docu
mentației tehnice, să verifice înca
drarea strictă in prescripțiile tehnice
Și de calitate ale acestora și să par
ticipe efectiv la montarea lor pe
șantier.
Art. 63? —■ (1) Furnizorii de Utilaje
sîniSabngați să acorde asistentă teh
nică la montajul utilajelor, la efec
tuarea probelor tehnologice și la pu
nerea in funcțiune a capacităților, să
remedieze defecțiunile utilajelor apă
rute în timpul probelor șt în terme
nele de garanție a acestora.
(2) Furnizorii de utilaje vor asi
gura livrarea pieselor de schimb de
•primă dotare și instruirea persona
lului ce urmează să exploateze utila
jele livrate.
Art. 84. — Contractarea utilajelor
din import se ponte face numai dacă
acestea nU pot fi obținute din pro
ducția interna și dacă au fost apro
bate .potrivit legii.
Art. 65. — (1) în cazul utilajelor
din import, aprobate potrivit legii,
ministerele, celelalte organe centrale,
comitetele executive ale consiliilor
populare județene și ai municipiului
București, împreună cu furnizorii de
utilaje, proiectantul general Și între
prinderile de comerț exterior vor
urmări ca în contractele de import
de utilaje să se înscrie obligații fer
me ale furnizorilor, ca : livrarea do
cumentațiilor pentru piese de schimb
și pehtru materiale speciale, precum
și a aparat?.țelor necesare realizării
utilajelor prevăzute să fie produse in
tară : astgurm-ea asistentei tehnice si
instruirii personalului de exploatate ;
asigurarea Verificării utilajelor in
exploatare la furnizor sau in cadrul
altor întreprinderi din străinătate,
după Caz. potrivit obligațiilor prevă
zute de lege ; demonstrarea realizării
parametrilor tehnico-economici ai
utilajelor.
(2) Contractele se încheie pe baza
notei de comandă-contract prevăzută
în anexa nr. 8 și a cererilor și fise
lor tehnice de import, care se avi
zează și se aprobă in condițiile sta
bilite de lege.

Secțiunea a IV-a
Punerea în funcțiu
ne a obiectivelor de
investiții
Art 86. — (1) Punerea în funcțiu
ne a Capacităților are loc la data la
care ansamblul de lucrări, utilajele
și instalațiile ce compun capacitatea

realizează nivelul de producție sau
de activitate și ceilalți indicatori sta
biliți prin grafic pentru darea în ex
ploatare, sortimentatia si calitatea
prescrisă in documentații, in condiții
de deplină securitate a muncii și uti
lajelor. Beneficiarii de investiții au
obligația să asigure respectarea ter
menelor planificate de punere, in
funcțiune a obiectivelor.
(2) Punerea în funcțiune a capa
cităților de producție se face numai
după terminarea probelor tehnolo
gice și demonstrarea realizării re
gimului normal de lucru și a condi
țiilor normate de funcționare, stabi
lite potrivit legii ; .beneficiarii de in
vestiții răspund de pregătirea- din
RmțF~-șt- de (JgȚimraa comnletă .și
a proEelor tehnologice.
B<weftCtanr~dd investiții vor
trece la efectuarea probelor tehnolo
gice, după preluarea de la antrepre
norul general, pe bază de recepție, a
obiectelor, instalațiilor și lucrărilor
care condiționează intrarea în pro
ducție a capacității.
(4) Beneficiarii de investiții si uni
tățile de construcții-montaj au obli
gația să asigure — pentru probele
tehnologice sau odată cu punerea în
funcțiune a capacităților, după caz
— darea în folosință a stațiilor de
epurare a apelor uzate și a celor
lalte'instalații, prevăzute in docu
mentațiile tehnico-economice aproba
te. care urmează să asigure protecția
mediului înconjurător.
Art. — 67. — Beneficiarii de inves
tiții sînt obligați să facă recepția uti
lajelor și instalațiilor ajunse in si
tuația de a putea da producție fn mod
independent și să le pună în func
țiune — in condițiile în care se jus
tifică economic, chiar dacă nu slnt
terminate toate lucrările — cu asigu
rarea securității utilajelor și instala
țiilor și a condițiilor normale de func
ționare a acestora.
Art. 68. — Beneficiarii dă investiții
au obligația sâ asigure pregătirea
personalului muncitor necesar noilor
obiective de investiții, fn concordan
ță cu prevederile din graficele de asigurare a forței de muncă, cuprinse
în proiectul de execuție. Pregătirea
personalului se face în unități existeșite cu profil asemănător, prin par
ticiparea la procesul de producție și
cir plata retribuției corespunzător
muncii prestate.
Art. 69. — (1) încadrarea tn mun
că, folosirea și retribuirea forței de
muncă de către beneficiarii de in
vestiții — pe parcursul execuției lu
crărilor și pină la începerea produc
ției — se vor face, potrivit legii, ast
fel incit în nici una din etape să nu
se folosească personal muncitor peste
numărul care, potrivit graficului, co
respunde stadiului efectiv de execu
ție în care a ajuns investiția in acea
etapă.
(2) Personalul muncitor direct pro
ductiv se încadrează in muncă in
concordanță cu începerea probelor
tehnologice sau proporțional CU pro
ducția realizată cu respectarea ri
guroasă a graficului de asigurare a
l'ortei de muncă și a fondului de re
tribuire planificat.
(3) în situațiile în care execuția și
probele tehnologice se desfășoară cu
intirziere față de prevederile graficu
lui de eșalonare a investiției sau nu
se realizează producția la nivelul pla
nificat, unitățile economice slnt obli
gate să ia măsuri ca personalul mun
citor să fie utilizat la constructori, Ia
unităti cu profil similar saU la alte
unităti din celelalte sectoare de ac
tivitate.
(4) Personalul tehnic, economic, de
altă specialitate și administrativ —
din aparatul funcțional — poate fi în
cadrat în muncă ia îhfiintarea unită
ții economice numai in limita numă
rului aprobat prin actul de înființa
re. încadrarea, în continuare, ă aces
tui personal se poate face numai pe
măsura realizării producției și pro
porțional CU această, potrivit grafi
cului.
(5) Numărul de personal tehnic,
economic, de altă specialitate șl ad
ministrativ vă putea fi Încadrat la
nivelul prevăzut ih organigrama tip
a unității numai după realizarea tu
turor indicatorilor tehnico-economici
aprobați.
(6) Băncile finanțatoare au obliga
ția Să exercite un control preventiv
riguros asupra modului in care se
utilizează fondul de retribuire aferent
personalului muncitor. Ele vor elibe
ra fondul de retribuire numai in ra
port eu necesitățile impuse de stadii
le fizice de realizare a lucrărilor de
investiții.

Secțiunea a V-a
Recepția obiectivelor
de investiții
Art. 70. — (1) Investițiile se recep
ționează de comisii de recepție numi
te in acest scop, care efectuează ve
rificarea completă a realizării obiec
telor șl a obiectivului de investiții
în ansamblu, in concordantă cu docu
mentația tennico-economică aprobată,
confirmă terminarea și calitatea lu
crărilor de construcții și instalații,
functionarea normală a utilajelor și
instalațiilor tehnologice, îndeplinirea
tuturor condițiilor pentru punerea in
funcțiune a Capacităților si realizarea
indicatorilor tehnico-economici apro
bați.
(2) Comisia de recepție răspunde
de efectuarea recepției și hotărăște
admiterea sau respingerea acesteia.
(3) Pentru obiectivele de investiții
ale căror proiecte de execuție se aprobâ prin decret prezidențial, comi
sia de recepție se numește de Con
siliul de Miniștri. Pentru celelalte
obiective, comisia de recepție se nu
mește de organul care a aprobat pro
iectul de execuție.
(4) Pentru obiectivele de investiții
de importantă deosebită, președintele
comisiei de recepție se numește din
tre cadrele cu funcții de conducere
din ministere, alte organe centrale
sau locale ale administrației de stat,
iar in componenta comisiei se nu
mesc oameni de știință, ingineri,
maiștri și muncitori de înaltă califi
care. dintre cei care formează nu
cleul de bâză al personalului ce preia
obiectivul de investiții spre exploata
re. precum și âlțl Specialiști.
(5> Din comisia de recepție nu pot
face parte membrii colectivului de
proiectare, de execuție, dlrigințli lu
crărilor. reprezentanții furnizorilor de
utilaje și personalul ministerelor, ce
lorlalte organe centrale și locale, cen
tralelor, precum și al beneficiarului
de investiții, care au participat direct
la realizarea obiectivului.
Art. 71. — (1) Recepția obiectivelor
de investiții se efectuează în urmă
toarele etape :
a)recepția lucrărilor de construc
ții-montaj, care se face în două faze,
cu respectarea condițiilor prevăzute
în documentațiile tehnico-economice
aprobate și prevederilor din prescrip
țiile tehnice ;
— recepția preliminară, care are
loc pc tot parcursul realizării obiecti
vului de investiții, pe măsura termi
nării obiectelor componente sau a

unor părți din obiecte ce pot func
ționa independent și după efectuarea
— atunci cind este cazul — a pro
belor mecanice și a rodajului meca
nic al instalațiilor șl utilajelor tehno
logice cuprinse în aceste obiecte ;
construcțiile de locuințe, social-culturale și administrative se supun re
cepției preliminare numai dacă aU asigurate apa. Căldura și energia nece
sară, ascensoarele, racordurile la ca
nal și căile de acces, iar spatiile des
tinate pentru unități comerciale, de
alimentație publică șl de prestări de
servicii cuprinse în obiectul respec
tiv sînt terminate ;
— recepția finală, care are loc la
expirarea perioadei de garanție a lu
crărilor de construcții-montaj :
b) recepția punerii in funcțiune a
capacităților de producție, care se
efectuează la terminarea probelor
tehnologice și are drept scop verifi
carea îndeplinirii condițiilor pentru
exploatarea normala a utilajelor și
instalațiilor tehnologice, astfel incit
să se asigure atingerea nivelului de
indicatori prevăzuți în grafic, calita
tea produselor conform proiectului de
execuție și realizarea celorlalte con
diții prevăzute în documentațiile teh
nico-economice aprobate. Pentru con
strucțiile de locuințe, social-culturale
și administrative darea in folosință
se face pe baza recepției preliminare
a lucrărilor de construcții-montaj ;
c) recepția definitivă a obiectivu
lui de investiții se face la data aprobată pentru realizarea indicato
rilor tehnico-economici și are drept

scop confirmarea realizării indicato
rilor tehnico-economici aprobați și
îndeplinirea tuturor condițiilor caro
să asigure exploatarea normală, la
întreaga capacitate și în condiții de
eficiență, a obiectivului de investi
ții, potrivit documentațiilor tehnicoeconomice aprobate.
(2) Obiectivele de investiții tn a
căror componență nu se cuprind ca
pacități de producție se supun re
cepției definitive după recepția fina
lă a ultimului obiect al investiției,
cind se verifică, in ansamblu șl pe
părți componente, modul de compor
tare în exploatare a obiectivului.
Art. 72. — Procesele verbale de re
cepție definitivă se supun aprobării
acelorași organe care au numit, co
misiile de recepție.
Art. 73. — (1) Cu punerea în func
țiune â capacităților de producție și
a celorlalte obiective din sfera pro
ducției materiale se încheie activita
tea de investiții și începe activitatea
de producție sau de prestări de
servicii planificate; pentru toate ce
lelalte obiective activitatea de in
vestiții se încheie odată cu darea lor
în folosință.
(2) După punerea tn funcțiune *
capacităților și obiectivelor de pro
ducție pot fi continuate numai lucră
rile și pot fi angajate numai cheltu
ielile din devizul general precizate
prin procesul verbal de recepție a
punerii în funcțiune, care nu au nici
o influență asupra funcționării nor
male a capacității sau obiectivului.

Capitolul V

Reparații capitale
Ari. 74. — (1) Reparațiile capitale
reprezintă complexul de lucrări ce
se execută asupra fondurilor fixe,
după expirarea fiecărui ciclu de
funcționare prevăzut in normativele
tehnice pentru repararea fondurilor
fixe în funcțiune și care au drept
scop să asigure menținerea caracte
risticilor tehnico-economice ale acestora pe întreaga durată de servi
ciu normată.
(2) Activitatea de reparații capi
tale cuprinde și partea de reparații
capitale care se efectuează în cadrul
reviziilor generale ale utilajelor șl
instalațiilor tehnologice, precum și
modernizarea acestora ori de cite ori
este posibil, in condiții economice,
care să conducă la imbunătățlrea pa
rametrilor tehnico-economici cores
punzător tipurilor similare care se
produc în perioada efectuării repa
rației capitale, la mărirea randamen
telor. reducerea consumurilor ener
getice șt de materii prime, sporirea
gradului de automatizare, creșterea
capacității de producție și îmbună
tățirea calității produselor.
(3) La realizarea reparațiilor capi
tale de clădiri, construcții speciale,
utilaje, instalații, mijloace de trans
port, precum și la celelalte fonduri
fixe se vor avea în vedere prevede
rile din prezentul capitol și din nor
mativele tehnice pentru repararea
fondurilor fixe prevăzute de lege.
Art. 75. — (1) Sarcinile de repara
ții capitale se înscriu in planurile
anuale, în liste distincte, ținind .sea
ma..<je realizarea, ciclurilor de func
ționare a fondurilor fixe, prevăzute
în normativele tehnice pentru repa
rarea fondurilor fixe și de necesita
tea executării acestora la termene
le scadente; prin plan se stabilesc,
pe titulari, volumele ’totale de repa
rații capitale cu defalcarea lor pen
tru construcții și utilaje.
(2) Listele se prezintă la aproba
re odată cu adoptarea planului na
țional unic și au la bază justificarea
necesității, oportunității, eficienței și
alte elemente caracteristice fiecărei
poziții.
(3) Listele se întocmesc pe minis
tere, celelalte organe centrale si co
mitetele executive ale consiliilor
populare județene și al municipiului
București, pe centrale și întreprin
deri și cuprind reparațiile capitale
pentru principalele utilaje tehnolo
gice, clădiri și construcții. precum
și pentru grupele de utilaje standar
dizate mai. importante, costul lucră
rilor. executanții și termenele de rea
lizare a acestora.
(4) Etapele și modul de elabora
re și «probare a planurilor de repa
rații capitale și revizii generale sînt
cele prevăzute în Legea cu privire
la
dezvoltarea
economico-socială
planificată a României.
Art. 76. — Documentațiile tehni
co-economice prevăzute de lege pen
tru reparațiile capitale se întocmesc
do către compartimente ale unități
lor deținătoare de fonduri fixe sau
— după caz -- de unităti speciali
zate și Se aprobă dc către organele
de conducere colectivă ale acestora,
urmărindu-se respectarea prevederi
lor din normativele tehnice pentru
repararea fondurilor fiXe.
Art. 77. -«■ (1) Cheltuielile necesa
re executării la timp și de bună ca
litate a lucrărilor de reparații capi
tale. stabilite în conformitate cu pre
vederile normativelor tehnice pentru
repurarea fondurilor fixe, se prevăd
în planurile de reparații capitale și
în bugetele dc venituri și cheltuieli.
Pentru unitățile bugetare, fondurile
necesare se asigură potrivit bugetu
lui de venituri și cheltuieli.
(2) Cheltuielile efectuate pentru
executarea lucrărilor de reparații ca
pitale se includ în costurile de pro
ducție, de prestări de servicii sau în
cheltuielile de circulație, după caz,
in condițiile stabilite de lege.
- (3) PentrU evitarea încărcării neunlforme a costurilor anuale do pro
ducție, cheltuielile de reparații ca
pitale ale unor utilaje importante
pot fi eșalonate prin COte anuale co
respunzătoare ciclului de reparații
capitale: titularii de plan vor pre
zenta. odată cu propunerile anuale
de plan, lista acestor utilaje.
Art. 78. —• Economiile lâ costuri
și beneficiile obținute de unitățile economiee de stat ca urmare a neefectuărli reparațiilor capitale plani
ficate SB consideră realizate fără
efort propriu și nu se iau în
calcul la stabilirea stimulentelor ma
teriale C6 se acordă pe seama înde
plinirii și depășirii beneficiilor pla
nificate.
Art. 79.
(1) Ministerele, celelalte

organe centrale și locale ale admi
nistrației de stat, centralele indus
triale, Întreprinderile și celelalte
unități au obligația să asigure exe
cutarea la timp și tn condiții de ca
litate a tuturor reparațiilor capitale
prevăzute în plan; in acest scop vor
asigura dezvoltarea capacităților dtn
sectoarele de reparații capitale ale
întreprinderilor deținătoare de fon
duri fixe, a capacității Întreprinderi
lor specializate in repararea mașini
lor și utilajelor, precum și extinde
rea și diversificarea rețelei de între
prinderi specializate in efectuarea
de reparații capitale ale diverselor
categorii de utilaje.
(2) Reparațiile capitale de mașiniunelte și utilaje de uz general vor fi
efectuate centralizat, pe zone geo
grafice, ministere, centrale indus
triale sau grupe de Întreprinderi.
(3) Centralele industriale care coor
donează activitatea întreprinderilor
producătoare de utilaje, precum și
cele care au tn subordine Întreprin
deri deținătoare de mașini, utilaje și
instalații tehnologice importante vor
asigura asistenta tehnică necesară
executării in termenele planificate a
unor reparații capitale de bună cali
tate.
Art. 80. — (1) Ministerele, centralelo
industriale și întreprinderile produ
cătoare de mașini, utilaje, instalații
și aparate de măsură Și control, pre
cum și cele care cooperează la reali
zarea acestora sînt obligate să asi
gure piesele și subansamblele de
schimb pentru repararea si întreți
nerea fondurilor fixe respective. în
cantitățile, de calitatea șl in condi
țiile stabilite prin lege.
(2) La contractarea importurilor de
mașini, utilaje șl instalații, unitățile
beneficiare au obligația sâ asigure
prin contracte piesele de schimb ne
cesare pentru prima dotare, precum
și documentațiile tehnice de execuție
pentru piesele de schimb a căror fa
bricație urmează să fie asimilată in
tară. Răspunderea fabricării in tară
a pieselor de schimb necesare repară
rii mașinilor, utilajelor și instalațiilor
importate revine beneficiarilor, care,
împreună cu Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini, elaborează
în acest scop programe de asimilare
și asigură organizarea fabricării pie
selor de schimb necesare in secții
proprii saU. după caz. prin cooperare
cu alte unităti economice.
(3) Pentru mașinile ți utilajele de
serie, precum și pentru părțile din
instalațiile tehnologice supuse in
timpul funcționării unui regim de
uzură mai pronunțat se vor asigura
din timp subansamblele care să le
înlocuiască pe cele uzate în cadrul
lucrărilor de reparații capitale. Urmind ca subansamblele uzate să fie
reparate și pregătite pentru a fi uti
lizate la următoarea reparație capi
tală.
(4) Executanții de reparații, coor
donatorii de balanță. împreună cu
ministerele, celelalte organe centrale
și locale au obligația să asigure recondiționarea cu maximum de efici
ență a pieselor de schimb uzate, re
zultate in urma lucrărilor de repara
ții capitale, precum și a celor rezul
tate din dezmembrarea fondurilor
fixe Scoase din funcțiune.
Art. 81. — Recepția reparațiilor ca
pitale se efectuează de către demisii
de recepție numite de organele de
conducere colectivă ale organelor ie
rarhice imediat superioare. Comisiile
de recepție răspund. împreună cu
executanții lucrărilor, de calitatea re
parațiilor efectuate, care trebuie să
asigure funcționarea normală a fon
durilor fixe pe întreaga durată co
respunzătoare ciclurilor normate ale
reparațiilor capitale.
Art. 82. — Comitetul de Stat al
Planificării și Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe,
împreună cu titularii de plan si
coordonatorii de balanță de piese de
schimb, asigură înscrierea în proiec
tele de plan a sarcinilor și mijloace
lor necesare realizării reparațiilor
capitale, inclusiv a producției de
piese, de schimb necesare executării
acestora.
Ari. 83. — Ministerul Aprovizionării
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe exercită
controlul cu privire la modul în care
sînt aduse la îndeplinire de către în
treprinderi. centrale și ministere sar
cinile privind planificarea si asigu
rarea capacităților de execuție a
reparațiilor și pieselor de schimb,
precum șl executarea la termen și de
bună calitate a lucrărilor de reparații
capitale.

Capitolul VI

Finanțarea investițiilor
și reparațiilor capitale
Ari. 84. — (1) Finanțarea investi
țiilor Se face in condițiile ți cu res
pectarea strictă a legii.
(2) Investițiile prevăzute in planul
national unic de dezvoltare economico-socială se finanțează din fon

durile constituite la beneficiarii da
investiții, potrivit prevederilor din
bugetul de venituri șl cheltuieli, în
condițiile legii.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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(3) în planurile de investiții se
prevăd pentru fiecare obiectiv, lu
crare sau cheltuială de investiții
fondurile din care se realizează și
ee finanțează.
Art. 85. — (1) Ministerele, celelal
te organe centrale și locale, centra
lele. întreprinderile și instituțiile de
stat au obligația să se asigure că,
la înscrierea în plan a obiectivelor
și lucrărilor de investiții, vor avea
resursele necesare finanțării neîn
trerupte, conform graficului de eșa
lonare a investițiilor și prevederilor
de plan, iar după intrarea în pro
ducție, vor avea fondurile pentru
rambursarea sumelor primite, potri
vit principiului că sumele avansate
de societate trebuie restituite,
(2) Repartizarea fondurilor pentru
obiective noi de investiții se face
numai după asigurarea mijloacelor
financiare necesare pentru punerea
în funcțiune a capacităților și obiec
tivelor din anul de plan, precum și
pentru realizarea stadiilor fizice
prevăzute în graficele de eșalonare
a investițiilor La celelalte lucrări în
curs de execuție.
Art. 86. — (1) Fondurile \ necesare
finanțării investițiilor se I constituie
la băncile specializate și se utilizea
ză sub controlul acestora.
(2) Sînt interzise angajarea de
cheltuieli, contractarea de lucrări ori
de livrări pentru investiții, indife
rent de natura, volumul sau sursa
de finanțare din care șe suportă,
dacă investiția nu a fost' înscrisă în
planul național unic de dezvoltare
economico-socială, nu are resursele
asigurate potrivit bugetului de veni
turi și cheltuieli și, după caz, nu are
asigurată documentația prevăzută
de lege.
Art. , 87.;— (1) Deschiderea finan
țării și începerea execuției obiecti
velor de investiții se aprobă, la so
licitarea titularilor și beneficiarilor
de investiții, numai dacă sînt asigu
rate toate condițiile prevăzute de
lege, necesare realizării lor la ter
menele din plan.
(2) Aprobarea deschiderii finan
țării și a începerii execuției se dă
de către :
a) Consiliul de Miniștri, pentru
obiectivele de investiții ale căror
proiecte de execuție se aprobă prin
decret prezidențial sau de către Con
siliul de Miniștri, ministere, celelalte
organe centrale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene
și al municipiului București ;
b) Consiliul de coordonare a acti
vității de investiții, pentru obiecti
vele de investiții ale căror proiecte
de execuție se aprobă de către cen
trale și întreprinderi.
(3) Verificarea îndeplinirii condi
țiilor prevăzute de lege pentru des
chiderea finanțării și începerea exe
cuției lucrărilor se face potrivit pre
vederilor anexei nr, 9.

(4) Băncile admit la finanțare in
vestițiile numai dacă sînt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege.
(5) Este interzisă începerea de lu
crări. respectiv efectuarea de chel
tuieli, înainte ca băncile să fi comu
nicat admiterea la finanțare.
Art. 88. — (1) Plata lucrărilor de
construcții-montaj și a celorlalte
cheltuieli de investiții se face pe
măsura realizării lor efective, cu
respectarea strictă a destinației și
volumelor anuale stabilite prin plan,
a prevederilor din documentele de
aprobare și din documentația tehnico-economlcă a investiției și în li
mita fondurilor constituite.
(2) Organele financiar-bancare vor
urmări, de asemenea, dacă :
a) valoarea lucrărilor proiectate
s-a stabilit pe baza tarifelor legal
aprobate, iar pentru lucrările respec
tive s-au aplicat proiectele tip si ce
lelalte indicații referitoare la proiec
tare, prevăzute în notele de co
mandă aprobate ;
b) lucrările de construcții-montaj
sînt executate în concordantă cu
proiectele de execuție aprobate, res
pectiv cu detaliile și devizele de exe
cuție aprobate, cu normele și norma
tivele în vigoare ;
c) utilajele au fost achiziționate In
cadrul volumelor stabilite prin plan
și în bugetul de venituri și cheltuieli
și cu respectarea duratei normate,
determinată de la primirea acestora
de către beneficiar și pînă la pre
darea lor la montaj ;
d) fondul de retribuire pentru per
sonalul necesar noilor obiective de
investiții se utilizează potrivit legii,
în deplină concordanță cu prevede
rile graficelor de asigurare a forței
de muncă, corespunzător stadiilor
efective de execuție în. care a ajuns
investiția în etapa respectivă.
Art. 89. — (1) După punerea în
funcțiune sau darea în folosință a
capacităților planificate, băncile, îm
preună cu beneficiarii de investiții si
antreprenorii generali sau de specia
litate, după caz, pe baza proceselor
verbale de recepție aprobate, verifică
justa determinare a fondurilor fixe
ce se supun amortizării, legalitatea
cheltuielilor rămase să se efectueze
după punerea în funcțiune și vor sta
bili termene de închidere a șantie
rului și a finanțării.
(2) După expirarea termenului de
închidere a finanțării, băncile nu vor
mai finanța nici o cheltuială de in
vestiții, iar fondurile rămase dispo
nibile vor fi trecute la rezerva de
plan și, după caz, la rezerva buge
tară.
Art. 90. — Băncile finanțează lu
crările de reparații capitale pe baza
planului de reparații capitale, buge
tului de venituri și cheltuieli și a
documentației tehnice elaborate și
aprobate potrivit normelor în vi
goare.

Capitolul VII

Atribuții, răspunderi și sancțiuni
Secțiunea I
Atribuții și răspunderi
Art. 91. — (1) Consiliul de Miniș
tri, organ suprem al administrației
de stat, exercită conducerea generală
a activității executive și răspunde de
infăptuirea politicii partidului în
domeniul investițiilor.
(2) în exercitarea atribuțiilor sale.
Consiliul de Miniștri organizează
executarea planului de investiții, sta
bilește pe ministere și alte organe
centrale, consilii populare județene
și al municipiului București măsu
rile care asigură înfăptuirea preve
derilor planurilor cincinale și anuale
de investiții.
(3) Consiliul de Miniștri contro
lează sistematic realizarea planului
de investiții și de puneri în func
țiune, examinează periodic modul
cum se îndeplinesc sarcinile stabilite
și ia măsuri pentru mobilizarea re
zervelor și realizarea integrală a pla
nului.
(4) Totodată, Consiliul de Miniștri
ia măsuri pentru înfăptuirea unui
regim sever de economii, de redu
cere a consumurilor, de respectare
riguroasă a regulilor de ordine și
disciplină, de înalt spirit gospodăresc
și răspundere pentru executarea la
termen și de bună calitate a întregu
lui program de investiții, de comba
tere a oricărei forme de risipă în
activitatea de investiții.
Art. 92. — (1) Consiliul de coordo
nare a activității de investiții exa
minează și asigură ca în documenta
țiile tehnico-economice ale obiective
lor de investiții ce se supun aprobă
rii să se respecte cu strictele directi
vele, principiile și normele prevăzute
de lege și să se aplice cu fermitate
sarcinile și măsurile hotărîte de
conducerea de partid și de stat refe
ritoare la investiții și construcții.
(2) Consiliul de coordonare a acti
vității de investiții participă la
elaborarea planului de investiții,
controlează activitatea de pregătire a

investițiilor și stabilește sau, după
caz, propune măsurile ce trebuie
luate de beneficiar, proiectant, con
structor, de natură să asigure crearea
condițiilor pentru începerea si reali
zarea obiectivelor potrivit planului.
(3) Totodată, Consiliul de coordo
nare a activității de investiții aprobă
programele de proiectare ale unități
lor de proiectare și răspunde ca prin
acestea să se asigure atît predarea
documentațiilor la termene corelate
cu planul de investiții și de puneri
în funcțiune, cît și folosirea deplină
a capacităților de proiectare.
Art. 93. — Comitetul de Stat al
Planificării răspunde pentru coordo
narea. pe ansamblul economiei, a
activităților de pregătire, elaborare
și fundamentare a proiectului pla
nului de investiții și de reparații
capitale, pentru înscrierea în plan a
sarcinilor și obiectivelor care să asi
gure dezvoltarea armonioasă și efi
cientă a economiei naționale, valori
ficarea superioară a resurselor natu
rale și utilizarea rațională a forței
de muncă, avînd următoarele atri
buții principale :
a) pregătește planul de investiții,
asigură, corelat prin plan, resursele
materiale, financiare și umane nece
sare executării ritmice a investiții
lor, punerii în funcțiune a capacită
ților la termenele planificate și înde
plinirii, în durate de timp cît mai
scurte, a indicatorilor tehnico-economici aprobați :
b) elaborează. împreună cu minis
terele și celelalte organe centrale,
norme și normative privind indicato
rii de utilizare eficientă a fondurilor
de investiții ;
c) exercită un control permanent
asupra modului de îndeplinire a sar
cinilor și obiectivelor înscrise în
plan, stabilește sau propune măsuri
în scopul realizării prevederilor aces
tuia ;
d) avizează documentațiile tehnicoeconomice pentru investiții, anali
zează necesitatea și oportunitatea
acestora, urmărește încadrarea indi

catorilor tehnlco-economici în preve
derile de plan și asigurarea creșterii
eficienței economice a investițiilor ;
e) verifică asigurarea condițiilor de
desfacere a producției la intern și la
export.
Art. 94. — Consiliul National pen
tru Știință și Tehnologie răspunde
de orientarea cercetării științifice și
ingineriei tehnologice în direcția asi
gurării promovării largi — în reali
zarea obiectivelor de investiții — a
progresului științific și tehnic, a per
fecționării tehnologiilor de fabricație,
îmbunătățirii calității produselor și
creșterii eficienței economice, avînd
următoarele atribuții principale :
a) coordonează, pe ansamblul eco
nomiei. activitatea de cercetare, dez
voltare tehnologică și introducere a
progresului tehnic, în toate ramurile
economiei naționale ;
b) urmărește nivelul tehnic al do
cumentațiilor de inginerie tehnolo
gică și al utilajelor ;
c) urmărește ca investițiile să se
proiecteze și să se realizeze cu apli
carea cuceririlor științifice, a noilor
tehnologii și utilaje, precum și ri
dicarea continuă a nivelului tehnic
și calitativ al acestora ;
d) coordonează activitatea de tipi
zare și standardizare a tehnologiilor
și utilajelor, asigurînd ca acestea să
aibă performanțe tehnice, funcțio
nale și economice la nivelul celor
mai bune realizări pe plan mondial.
Art. 95. — Ministerul
Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe
participă la elaborarea și fundamen
tarea planurilor de investiții și are
următoarele atribuții principale :
a) controlează și asigură utilizarea
intensivă a capacităților de produc
ție și a spatiilor construite și ia
măsuri de creștere a indicilor de fo
losire a acestora ;
b) asigură corelarea prin plan, îm
preună cu Comitetul de Stat al Pla
nificării, ministerele, celelalte organe
centrale și cu coordonatorii de ba
lanțe. a materialelor și utilajelor
necesare investițiilor ;
c) avizează documentațiile tehnicoeconomice pentru investiții și se pro
nunță cu privire la consumurile de
materii prime, materiale, combusti
bili și energie, gradul de utilizare a
capacităților de producție, modul de
asigurare a utilajelor și pieselor de
schimb ;
d) exercită controlul cu privire la
exploatarea, întreținerea și repararea
utilajelor și a celorlalte fonduri fixe;
e) participă la fundamentarea și
elaborarea planului de reparații
capitale ;
f) verifică asigurarea condițiilor de
desfacere a producției la intern și
la export.
Art. 96. — Ministerul
Finanțelor
are următoarele atribuții și răspun
deri in domeniul investițiilor :
a) participă la pregătirea, elabo
rarea și fundamentarea planurilor
de investiții ;
b) asigură, prin planul financiar
centralizat și bugetul de stat, resur
sele financiare necesare înfăptuirii
programelor de investiții ; urmărește
și ia sau propune măsuri pentru
realizarea acestor planuri ;
c) avizează documentațiile teh
nico-economice și urmărește asigu
rarea creșterii eficientei economice
a investițiilor, reducerii cheltuieli
lor de producție, creșterii acumulă
rilor și sporirii mai accelerate a ve
nitului national ;
d) exercită controlul asupra utili
zării eficiente a fondurilor de in
vestiții.
Art. 97. — Ministerul
Comerțului
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. împreună cu ministere
le și celelalte organe centrale și lo
cale beneficiare de investiții, asigură
creșterea eficienței la export a pro
duselor noilor investiții și are urmă
toarele atribuții și răspunderi :
a) studiază continuu piața externă
în vederea obținerii informațiilor
necesare fundamentării desfacerii
produselor de la capacitățile ce ur
mează a se realiza ;
b) ia măsuri pentru încheierea de
contracte, convenții sau alte înțele
geri cu partenerii externi, pentru
asigurarea portofoliului de comenzi
privind produsele de la noile capa
cități de producție ;
c) urmărește prospectarea pieței
externe în vederea obținerii din
timp a ofertelor, pentru realizarea
în condiții tehnice și economice
avantajoase și de calitate superi
oară a importurilor necesare inves
tițiilor ;
d) asigură eliberarea autorizațiilor
de import pentru utilaj e, numai
pentru cele a căror execuție nu
poate fi asigurată în tară și dacă
sînt aprobate și contractate în con
trapartidă cu export de produse
românești, în principal din industria
constructoare de mașini, pe bază de
contracte paralele sau în cadrul unor
acțiuni de cooperare în producție,
care să asigure, concomitent cu im
portul, realizarea exportului.
Art. 98. — Comitetul de Stat pen
tru Prețuri răspunde de-nivelul pre
turilor și tarifelor din documenta
țiile tehnico-economice pentru in
vestiții, precum și de nivelul pretu-

Lucrările din prima zi
(Urmare din pag. I)
vitatea economico-financiară. a pre
zentat raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Naționale
care au analizat și avizat acest
proiect.
La dezbateri, pe marginea acestui
proiect, au luat cuvîntul deputății :
Ion Stoian, Neculai Agachi. Valeriu
Dumitru Cristescu, Maria Gheorghe,
Dumitru Popa.
După discuția pe articole asupra
proiectului. Marea Adunare Națio
nală a adoptat, in unanimitate. Le
gea investițiilor.
Tovarășul Ilie Verdet, prim-ministru al guvernului, a prezentat ex
punerea la proiectul de Lege pri
vind actualizarea și îmbunătățirea
corelării, pe principii economice, a
preturilor de producție și de livrare
a produselor către unitățile socialis
te. precum și a preturilor de pro
ducție, de contraatace și de achiziții
în agricultură. Raportul comisiilor
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, care au examinat și avizat
favorabil proiectul acestui important
act normativ, a fost prezentat de to
varășul Ion Totu, secretarul Comi

siei pentru industrie și activitatea
economico-financiară.
în cadrul dezbaterilor generale
asupra proiectului de lege au luat'
cuvîntul deputății : Florea Ristache,
Irina Aldea. Iosif Szasz. Vasile
Sechel, Ștefania Ionescu, Vasile Sav.
După încheierea discuției pe arti
cole, legea a fost votată în unanimi
tate de Marea Adunare Națională.
In continuare, tovarășul Ion Pățan,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, a prezentat expunerea
la proiectul de Lege pentru modifica
rea și completarea Legii nr. 14/1971
cu privire la gospodărirea fondurilor
fixe, resurselor materiale și aprovi
zionarea tehnico-materială. Raportul
comisiilor permanente ale Marii
Adunări Naționale, care au dezbătut
și avizat acest proiect de lege, a fost
prezentat de tovarășa Iulian» Bucur,
vicepreședinte al Comisiei pentru
industrie și activitatea economicofinanciară.
La dezbaterea proiectului de lege
au luat cuvîntul deputății : Nicolae
Bușui, Petre Preoteasa, Rodica Nicula, Vasile Ogherlaci, Maria Iones
cu, Costică Foarfecă.

După discuția pe articole, proiectul
a fost adoptat în unanimitate de
Marea Adunare Națională, căpătînd
putere de lege.
Expunerea asupra proiectului de
lege pentru întărirea autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare și valutare în activi
tatea de comerț exterior și coopera
re economică internațională a fost
prezentată de tovarășul Cornel
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale. în continuare, tovarășul
Vasile Pungan, președintele Comisiei
pentru politică externă și cooperare
economică internațională, a prezentat
raportul comisiilor permanente ale
Marii Adunări Naționale, care au
avizat favorabil proiectul de lege su
pus spre dezbatere și aprobare.
Lucrările sesiunii continuă.

Luările de cuvînt ale deputatelor
in legătură cu proiectele de legi su
puse dezbaterii, precum si celelalte
documente''prezentate in ședințele de
ieri ale sesiunii Marii Adunări Na
ționale vor fi publicate in numărul
următor al ziarului nostru.

rllor pentru noile produse șl servicii
prevăzute să fie realizate de obiec
tivele de investiții după punerea lor
in funcțiune și are următoarele atri
buții principale :
a) verifică și avizează nivelul șl
structura prețurilor folosite în calcu
lul indicatorilor tehnico-economici
al investițiilor, eficiența economică
a producției, urmărind reducerea
cheltuielilor materiale și creșterea
Continuă a productivității muncii ;
b) verifică și răspunde ca, în do
cumentațiile tehnico-economice, pre
turile utilajelor cu care urmează a
se realiza investiția să fie legal sta
bilite și să asigure realizarea obiecti
velor în condiții de eficientă ridi
cată.
Art. 99. — Inspectoratul general
de stat pentru investiții-constructii
are următoarele atribuții și răspun
deri principale :
a) răspunde de generalizarea în
unitățile de proiectare a celor mai
perfecționate soluții de plan general
și constructive, care să răspundă în
cel mai înalt grad cerințelor din pre
zenta lege ;
b) răspunde de expertizarea șl avi
zarea notelor de comandă șl a pro
iectelor de execuție în condițiile pre
văzute de lege ;
c) avizează, potrivit legii, normele,
normativele, standardele și alte
prescripții tehnice în domeniul con
strucțiilor ;
d) exercită controlul de stat în
construcții, asigurînd verificarea ca
lității lucrărilor, aplicarea normelor
și prescripțiilor tehnice în activita
tea de investitii-constructii și ia mă
suri pentru respectarea riguroasă a
legii în acest domeniu.
Art. 100. — Banca de investiții și
Banca pentru agricultură și indus
trie alimentară au următoarele atri
buții și răspunderi principale :
a) asigură finanțarea și creditarea
investițiilor în condițiile prevăzute
de lege ; urmărește și determină mă
suri pentru realizarea planurilor de
finanțare și creditare a investițiilor ;
b) avizează documentațiile tehni
co-economice ale investițiilor, potri
vit legii ;
c) verifică legalitatea preturilor și
tarifelor, precum și realitatea chel
tuielilor care se prezintă la decon
tare ;
,
d) controlează și acționează pentru
respectarea legalității în ce privește
începerea și realizarea lucrărilor,
precum și utilizarea resurselor ma
teriale și financiare alocate pentru
investiții ; verifică. împreună cu
Banca Națională a Republicii Socia
liste România, atingerea parametri
lor aprobați la capacitățile puse în
funcțiune.
Art. 101. — Comisia permanentă
pentru avizarea și controlul consu
murilor de combustibili, energie
electrică și termică răspunde, potri
vit sarcinilor pe care le are în do
meniul energeticii, de utilizarea ra
țională și gospodărirea judicioasă a
resurselor energetice ale tării în
obiectivele de investiții, corelat cu
prevederile din planurile unice de
dezvoltare economico-socială și din
balanțele de energie primară, com
bustibili, energie electrică și termi
că, avînd următoarele atribuții prin
cipale :
a) emite acorduri și avize privind
combustibilii și soluțiile energetice,
în condițiile legii, în conformitate cu
prevederile planului national unic de
dezvoltare economico-socială și_ pro
gramul de dezvoltare energetică ;
b) exercită, în întreaga activitate
de investiții, controlul utilizării ju
dicioase a resurselor de combustibili
și energie, a gospodăririi raționale a
acestora.
Art. 102. — Ministerele, celelalte
organe centrale și locale răspund de
realizarea investițiilor la termenele și
in ritmul prevăzut în plan. în care
scop asigură, împreună cu beneficia
rii de investiții, furnizorii de tehno
logii, proiectanții, furnizorii de utila
je și executanții, organizarea activi
tății de pregătire și executare a in
vestițiilor în conformitate cu preve
derile prezentei legi. în îndeplinirea
acestor sarcini ministerele și celelalte
organe centrale și locale au urmă
toarele atribuții principale :
a) asigură toate condițiile pentru
elaborarea, avizarea și aprobarea do
cumentațiilor, înscrierea în plan, con
stituirea fondurilor, finanțarea, exe
cuția, punerea în funcțiune și reali
zarea indicatorilor tehnico-economici
aprobați și eficienta obiectivelor de
investiții, potrivit legii ;
b) asigură elaborarea proiectelor
planurilor de investiții, în condițiile
utilizării depline a capacităților exis
tente, desfacerea produselor destina
te consumului intern și exportului
pentru obiectivele productive, pre
cum și eșalonarea rațională a inves
tițiilor ;
c) organizează activitatea de pro
iectare din unitățile pe care le au în
subordine, pentru a asigura elabo
rarea din timp a tuturor documenta
țiilor pentru investiții ;
d) desemnează beneficiarii de in
vestiții, îndeplinind atribuțiile aces
tora pînă Ia înființarea noilor unități
și coordonează întreaga activitate a
beneficiarilor ;
e) aprobă sau prezintă la aprobare,
după caz, procesele verbale de reV^rt. 1031V- Centralele, întreprinde
ri fa. si cele/falte unități beneficiare de
investiții răspund .de realizarea in
vestițiilor și a indicatorilor tehnicoeconomici aprobați, precum și de des
facerea producției la intern și la ex

(Urmare din pag. I)
ror unităților și a veniturilor oame
nilor muncii, a venitului naționaL
Pe această bază — aprecia secre
tarul general al partidului — vom
dispune de posibilități mai mari
pentru dezvoltarea generală a so
cietății, pentru ridicarea nivelului
de trai material și spiritual al po
porului.
în strînsă interdependență cu ce
rințele actuale ale ridicării calita
tive și creșterii eficienței activității
economice în tOate ramurile și sec
toarele, o importanță deosebită au
hotărîrile adoptate de plenară cu
privire la actualizarea și îmbunătă
țirea corelării, pe principii econo
mice. a prețurilor de producție și de
livrare a produselor către unitățile
socialiste, precum și a prețurilor de
producție, de contractare și de achi
ziții în agricultură. Relevînd con
dițiile economice care au determi
nat actualizarea prețurilor ce se
practică între unitățile socialiste, se
cretarul general al partidului a sub
liniat că această acțiune are un rol
deosebit de important pentru creș
terea si rentabilizarea producției în
sectoarele producătoare de materii
prime și materiale, pentru realiza
rea unor raporturi mai corespunză
toare între diferite ramuri și sub
ramuri ale economiei naționale,
pentru aplicarea consecventă a prin

port șl au următoarele atribuții prin
cipale :
(Jjjjtundamentează necesitatea, oportutttatea și eficienta economică a in
vestițiilor pe bază de studii si analize
aprofundate ;
<b)Țasigură elaborarea documenta
ției tehnico-economice pentru obiec
tivele de investiții ;
c) iau măsuri ca în documentațiile
tehnico-economice să se prevadă in
dicatori tehnico-economici ridicați și
soluții care să dea obiectivului de in
vestiții siguranță în exploatare, func
ționalitate optimă, condiții corespun
zătoare de muncă și de securitate a
muncii, stabilitate, durabilitate și ce
lelalte însușiri calitative necesare,
potrivit legii ;
( dl asigură utilajele, materialele șl
alia'furnituri în conformitate cu.gra
ficul de eșalonare a investiției și gra
ficul de livrare a utilajelor ;
e) execută în regie, în conformitate
cu prevederile de plan, montarea
utilajelor, lucrări de modernizări de
capacități, reutilărl, dezvoltări sau
alte lucrări de construcții-montaj ;
f) asigură respectarea destinației
fondurilor de investiții alocate și de
contarea la termen a lucrărilor reali
zate ;
g) exercită supravegherea tehnică
pe Întregul parcurs al execuției lu
crărilor ;
h) efectuează probele tehnologice
și asigură toate condițiile pentru pu
nerea în funcțiune a capacităților de
producție ;
1) răspund de obținerea acordurilor
și avizelor prevăzute de lege.
Art. 104. — Ministerele și celelalte
organe centrale și locale ale admi
nistrației de stat, care au In subordi
ne unități producătoare de materiale
și utilaje pentru investiții răspund de
producerea, livrarea și calitatea aces
tora și au următoarele atribuții prin
cipale :
a) asigură condiții pentru produ
cerea și livrarea de materiale și ele
mente de construcții tipizate, cu con
sumuri energetice reduse, a materia
lelor locale și a celor ce se reali
zează din materiale recuperate și refolosibile ;
b) ia măsuri pentru producerea șl
livrarea de utilaje tipizate, ridicarea
continuă a parametrilor calitativi și
funcționali ai acestora, precum și coo
perarea dintre uzinele ce produc
utilaje ;
c) asigură ca în unitățile producă
toare să fie create condițiile tehnice
pentru respectarea normelor și pre
scripțiilor tehnice privind calitatea
produselor livrate :
d) stabilesc unitățile cu sarcină de
furnizori generali și organizează coo
perarea dintre furnizorii generali și
cei de specialitate.
Art. 105. — Ministerele și celelalte
organe centrale, comitetele executive
ale consiliilor populare județene si al
municipiului București, care au în
subordine unități de construcții-montaj, răspund pentru organizarea și în
drumarea activității acestora, pentru
asigurarea condițiilor necesare reali
zării planului, respectării termenelor
din contracte și a executării de lu
crări de calitate și au următoarele atrifeuții principale :
(jaj/asigură, împreună cu organele
ierarhic superioare ale beneficiarilor
de investiții, programarea si eșalo
narea realizării obiectivelor, astfel in
cit să se creeze condițiile necesare
concentrării forțelor și mijloacelor la
un număr restrîns de obiective în
scopul realizării acestora în durate
minime de timp ;
b) îndrumă unitățile subordonate și
le asigură condițiile pentru aplicarea
pe scară largă a tehnicilor și tehnolo
giilor avansate de execuție, cu care
să se realizeze lucrările în condițiile
de economicitate și de calitate supe
rioară ;
c) asigură măsurile tehnico-organizatorice pentru folosirea utilajelor și
mijloacelor de transport la întreaga
capacitate, pentru aprovizionarea la
timp și rațională a șantierelor cu ma
teriale, pentru stabilirea căilor con
crete de încadrare în consumurile
normate de materiale, combustibili și
energie ;
d) organizează conlucrarea strînsă
a unităților de construcții cu cele de
proiectare și cercetare, în scopul sta
bilirii celor mai eficiente soluții con
structive și a promovării progresului
tehnic în activitatea șantierelor.
Art. 106. — în domeniul reparații
lor capitale, ministerele, celelalte or
gane centrale și locale, centralele și
întreprinderile asigură si răspund
pentru :
a) exploatarea. întreținerea și re
pararea fondurilor fixe la un nivel
tehnic și calitativ corespunzător. în
condiții de eficiență economică ma
ximă și în deplină siguranță de func
ționare ;
b) organizarea corespunzătoare și
crearea bazei tehnico-materiale nece
sare executării la timp și de bună ca
litate a lucrărilor de reparații capita
le și modernizări ;
c) respectarea normativelor tehnice
pentru repararea fondurilor fixe, ela
borarea și îmbunătățirea periodică a
acestora, în funcție de cele mai bune
rezultate obținute în activitatea de
exploatare ;
d) asigurarea din timp a necesaru
lui de piese și subansamble de schimb
pentru înlocuirea celor uzate în ca
drul lucrărilor de rep.'ții si recondiționarea pieselor și svbansamblelor
provenite din repara iile anterioare
și din dezmembrarea fondurilor fixe
scoase din funcțiune.

Secțiunea a ll-a
Sancțiuni
Art. 107. — încălcarea prevederilor
prezentei legi atrage răspunderea dis
ciplinară, materială, civilă, contra
vențională sau penală, după caz, a
persoanelor vinovate.
Art. 108. — Constituie contravenții
la prevederile prezentei legi urmă
toarele fapte, dacă nu au fost săvîrșite în astfel de condiții îneît, potrivit
legii penale, să fie considerate in
fracțiuni, și se sancționează cu
amendă :
I. De la 3 000 la 10 000 lei :
a) elaborarea documentațiilor teh
nico-economice cu greșeli în dimen
sionarea elementelor caracteristice ale
obiectivelor de investiții sau cu neres
pectarea directivelor si prescripțiilor
tehnice ;
b) elaborarea de documentații teh
nico-economice unicate la obiective
sau obiecte pentru care există pro
iecte tip aprobate ;
c) elaborarea de către proiectant
sau aprobarea de către beneficiar a
detaliilor și devizelor de execuție cu
Încălcarea prevederilor proiectului
de execuție aprobat, cu excepția ca
zurilor prevăzute de prezenta lege :
d) omiterea prevederii în proiectul
de execuție a unor părți de construc
ție sau utilaje fără de care obiecti
vul de investiție nu poate fi pus in
funcțiune sau nu poate fi folosit in
eondiții normale ;
e) neasigurarea documentației teh
nico-economice pe baza căreia, potri
vit legii, se face înscrierea investiției
în planul anual;
f) însușirea documentației tehnicoeconomice fără respectarea preturilor,
tarifelor, cotelor, normelor si norma
tivelor legale, precum și1 a altor ele
mente care au condus în mod evident
la stabilirea incorectă a valorii inves
tiției și a valorii lucrărilor de constructii-montaj ;
g) angajarea de cheltuieli care de
pășesc valorile stabilite în devizul ge
neral pentru investiții, construcțiimontaj, conducere, supravegherea lu
crărilor și pentru probe tehnologice,
cu nerespectarea prevederilor prezen
tei legi, precum și contractarea de
lucrări sau de livrări pentru investi
ții înainte de prevederea acestora în
planul cincinal sau anual, cu excep
ția cazurilor în oare prin dispoziții
legale se prevede altfel;
h) executarea de către constructor
a unor lucrări înainte de a se aproba
deschiderea finanțării și începerea
execuției lucrărilor ;
i) nerespectarea de către construc
tor a prevederilor înscrise în docu
mentațiile tehnico-economice și în
prescripțiile tehnice privind execu
tarea lucrărilor ;
j) prevederea în contracte a altor
termene decît cele stabilite prin
graficele de eșalonare a investiției și
de livrare a utilajelor ;
k) neîntocmirea planului de repa
rații capitale, nerespectarea termene
lor planificate pentru intrarea în re
parații capitale sau depășirea durate
lor de executare a acestora la utilaje
și la celelalte fonduri fixe. în afară
de cazurile în care prin dispoziții le
gale se prevede altfel ;
l) nepregătirea din timp de către
beneficiar și neefectuarea probelor
tehnologice în conformitate cu pre
vederile înscrise în prescripțiile teh
nice și documentațiile tehnico-eco
nomice ; »
. „
.
m) nepunerea în funcțiune, din vina
beneficiarului, a capacităților de pro
ducție la terminarea probelor tehno
logice efectuate potrivit prevederilor
legii sau a utilajelor care au fost
aduse, potrivit prezentei legi, în si
tuația de a produce.
II. De la 1 000 la 3 000 lei :
a) prezentarea spre aprobare, res
pectiv spre însușire — de către bene
ficiar și proiectant — a unor docu
mentații tehnico-economice în care
nu s-au introdus prevederile din
acordurile și avizele legale rămase
definitive ;
b) nepredarea către proiectant a da
telor și elementelor necesare elabo
rării documentațiilor tehnico-econo
mice la termenele stabilite prin gra

fice și contracte, precum si nepre
darea către constructor a detaliilor si
devizelor de execuție, a utilajelor șl
materialelor ce cad in sarcina benefi
ciarului, a terenului aferent obiecti
vului și organizării de șantier sau a
frontului de lucru pentru executarea
lucrărilor în spatii existente, la ter
menele stabilite prin graficele da
eșalonare a investițiilor și prin con
tracte ;
c) depășirea normativelor de sto
care a utilajelor pe șantiere, stabilite
potrivit dispozițiilor legale :
d) neluarea măsurilor pentru des
chiderea finanțării la termenul prevă
zut în graficul de eșalonare a inves
tiției sau pentru asigurarea finanță
rii neîntrerupte a lucrărilor pînă la
punerea în funcțiune sau darea în fo
losință ;
e) elaborarea de către proiectant a
documentației tehnico-economice fără
obținerea pe parcurs a acordurilor
prevăzute de lege sau cu nerespectagaalor ;
neluarea de către beneficiar sau
constructor a măsurilor necesare pen
tru manipularea, păstrarea si întreți
nerea în bune condiții a utilajelor și
materialelor ;
g) nerespectarea obligațiilor privind
recepția investițiilor și reparațiilor
capitale, precum șl aprobarea punerii
în funcțiune sau după caz a dării în
folosință, cu încălcarea dispozițiilor
legale ;
h) neexecutarea de către beneficiar,
proiectant și constructor a măsurilor
stabilite de comisia de recepție ;
i) nerespectarea termenului de
emitere a acordurilor și avizelor, pre
cum și necomunicarea in termen de
15 zile de către furnizorul de utilaje
a acordului privind termenele de li
vrare a utilajelor în vederea întoc
mirii graficului de livrare a acestora j
j) neasigurarea din timp a necesa
rului de piese și subansamble de
schimb pentru înlocuirea celor uzate,
în cadrul lucrărilor de reparații ca
pitale. sau nereconditionarea pieselor
și subansamblelor provenite din re-,
paratiile anterioare, precum și did /
dezmembrarea fondurilor fixe scoar,
din funcțiune.
III. De la 500 la 1 000 lei !
a) neasigurarea de către beneficiar
a altor condiții materiale si tehnice
decît cele sancționate prin prezentul
articol, necesare pentru desfășurarea
lucrărilor fără întreruperi ;
b) refuzul nejustificat al beneficia
rului de a prelua de la constructor
obiecte sau părți de obiecte care pot
funcționa independent potrivit preve
derilor art. 67.
Art. 109. — Constatarea contraven
țiilor prevăzute la art. 108 și apli
carea sancțiunilor se fac de către
persoane cu atribuții, de avizare, expertizare, control sau revizie din ca
drul Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ministerului Aprovizionării
Tehnico-Materiale si Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe, Ministeru
lui Finanțelor, Inspectoratului gene
ral de stat pentru investitii-con
structii, Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare, Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri. Băncii
Naționale a Republicii Socialiste
România, Băncii de investiții și Băn
cii pentru agricultură și industrie
alimentară.
Art. 110. — (1) împotriva procesului
verbal de constatare a contravenției
se poate face plingere în termen de
15 zile de la data comunicării
acestuia.
(2) Plîngerea se depune la organul
din care face parte agentul constata
tor si va fi însoțită de copia procesu
lui verbal de constatare a contra
venției.
Art. 111. — în măsura în care pre
zenta lege nu dispune altfel, contra
vențiilor prevăzute la art. 108 le sint
aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968
privind stabilirea și sanctionarea con
travențiilor.
Art. 112. — Dispozițiile din prezenta
secțiune referitoare la contravenții se
completează cu dispozițiile referitoare
la contravenții din Legea nr. 8/1977
privind asigurarea durabilității, sigu
ranței în exploatare, funcționalității
și calității construcțiilor.

Capitolul VIII

Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 113. — (1) Prin decrete ale
Consiliului de Stat se vor stabili
norme cu privire la realizarea inves
tițiilor cu caracter specific unor ra
muri și subramuri ale economiei na
ționale, precum și la activitățile pre
văzute în anexa nr. 10.
(2) Ministerele și celelalte organe
centrale vor prezenta la aprobare
normele prevăzute la alineatul (1) in
termen de 90 de zile de la publicarea
prezentei legi.. Pînă la intrarea în vi
goare a acestor norme se vor aplica
dispozițiile legale în vigoare la data
publicării prezentei legi.
Art. 114. — Ministerele și celelalte
organe centrale care emit acorduri
pentru elaborarea notelor de comandă
și proiectelor de execuție vor revi
zui, în termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi, conținutul
documentațiilor de obținere a acordu
rilor, în scopul simplificării acestora
și scurtării duratei de emitere.
Art. 115. — (1) Obiectivele de in

cipiilor noului mecanism economico-financiar, pentru ridicarea ca
litativă și creșterea eficientei în
tregii activități economice.
Concepută ca o acțiune economică
și politică majoră, actualizarea pre
țurilor de producție și de livrare a
produselor către unitățile'socialiste
cere fiecărui colectiv de muncă din
industrie, construcții, transporturi și

de achiziții în agricultură, aceasta
are menirea — așa cum s-a arătat
la plenară — de a asigura unifi
carea unor prețuri între sectorul
cooperatist, de stat și particular, de
a stimula, prin prețuri egale, efor
turile tuturor oamenilor muncii din
această ramură de bază a economiei
naționale pentru a obține producții
vegetale și animaliere mari și de

din alte sectoare neagricole să ac
ționeze cu fermitate și răspundere
pentru diminuarea cheltuielilor ma
teriale, pentru reducerea mai accen
tuată, suplimentară, față ae preve
derile planului pe anul 1981 și pe în
tregul cincinal viitor, a consumuri
lor materiale și energetice, pentru
modernizarea tehnologiilor și reproiectarea produselor, folosirea
completă a capacităților de pro
ducție. pentru utilizarea eficientă a
resurselor materiale refolosibile,
pentru reducerea personalului auxi
liar și neproductiv și sporirea con
tinuă a productivității muncii.
Cît privește actualizarea prețuri
lor de producție, de contractare șl

calitate. Asupra acestei cerințe a
insistat în mod deosebit secretarul
general al partidului, subliniind că
problema ridicării eficienței în agri
cultură este legată nu de creșterea
continuă a prețurilor, ci de sporirea
producției agricole.
Cu deosebită putere de convinge
re a relevat tovarășul Nicolae
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la
plenară că nu putem consuma mai
mult decît ceea ce este prevăzut la
nivelul actual de producție și de
productivitate a muncii. Acest mod
realist de abordare a problemei
consumului în societatea noastră
reflectă preocuparea constantă a
partidului nostru, a secretarului

vestiții ale căror proiecte de execu
ție sînt aprobate la data publicării
prezentei legi urmează regimul pre
văzut de prezenta lege privind reali
zarea și finanțarea lucrărilor.
(2) Obiectivele de investiții ale că
ror note de comandă sînt aprobate și
pentru care proiectele de execuție
sînt elaborate, potrivit Decretului nr.
420/1976, urmează regimul de aprobare
a proiectelor de execuție, de reali
zare și finanțare a lucrărilor prevă
zut de prezenta lege.
Art. 116. — Investițiile din fondu
rile proprii ale organizațiilor coope
ratiste și obștești se realizează potri
vit prevederilor prezentei legi.
Art. 117. — Anexele nr. 1—11 fac
parte integrantă din prezenta lege.
Art. 118. — Prezenta lege intră în
vigoare pe data publicării. Pe aceeași
dată se abrogă actele normative cu
prinse în anexa nr. 11. precum și
orice alte dispoziții contrare.
său general pentru asigurarea pro
gresului țării, pentru viața dem
nă a generațiilor de mîine. Tocmai
în strînsă corelare cu posibilitățile
de dezvoltare a producției de bu
nuri de consum de care dispune
economia națională, cu prevederile
planului pe anul 1981, a fost ela
borat programul cu privire la apro
vizionarea populației pe trimestrul
IV 1980 și semestrul I 1981. Acest
program se circumscrie în efortu
rile pe care statul, societatea noas
tră le fac pentru ridicarea continuă
a bunăstării poporului, a calității
vieții — țelul suprem al politicii
partidului nostru.
Avuției naționale mereu crescînde, prosperității noastre le dăm
adevărata măsură prin munca noas
tră mai spornică, mai eficientă, de
înaltă calitate. Iată de ce, în lumina
orientărilor și exigențelor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
plenara C.C. al P.C.R., ne revine
tuturor înalta îndatorire patriotică
de a munci cu dăruire și abnegație
pentru încheierea acestui an cu re
zultate cît mai bune, de a trece cu
toate energiile noastre creatoare la
înfăptuirea sarcinilor noi. mobiliza
toare din noul an — primul an al
viitorului cincinal — asigurînd
mersul hotărît înainte al patriei
noastre pe calea progresului și civi
lizației socialiste.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege privind actualizarea
și îmbunătățirea corelării, pe principii economice, a prețurilor
de producție și de livrare a produselor către unitățile
socialiste, precum și a prețurilor de producție, de contractare
și de achiziții în agricultură
lorificarea supe
în procesul per
prezentată de tovarășul ILIE VERDEȚ,
rioară a resursefecționării conti
lor. Rentabiliza
nue a conducerii
prim-ministru
al
guvernului
rea
întregii pro
planificate a eco
ducții se va enomiei naționale,
fectua pe căi economice, în prin
La nivelul actual al preturilor de
recenta plenară a Comitetului Central
cipal pe seama reducerii costurilor.
livrare, industria extractivă înregis
al partidului a aprobat complexul de
Prețurile actualizate trebuie să sti
trează însă pierderi și numeroase în
măsuri adoptat de Comitetul Politic
muleze economisirea materiilor pri
treprinderi trebuie să fie subvențio
Executiv pentru actualizarea și îmbu
me,
energiei și materialelor. Pentru
nate
de
la
buget.
Datorită
acestui
nătățirea corelării, pe principii econo
a compensa In cit mai mare măsură
fapt, devine dificilă înfăptuirea auto
mice. a prețurilor de producție și de
efectul majorării prețurilor la pro
gestiunii economice la întreprinderile
livrare a produselor către unitățile so
dusele de bază trebuie să se desfă
din industria extractivă, iar în ramu
cialiste, a preturilor de produc
șoare o amplă acțiune de reducere
rile beneficiare de materii prime se
ție. de contractare și de achiziții
suplimentară a cheltuielilor de pro
deformează costurile și rentabilită
în agricultură, precum și accentuarea
ducție, a consumurilor materiale, in
țile reale.
reducerii cheltuielilor de producție
toate
ramurile economiei naționale.
Un
alt
factor
care
trebuie
luat
in
și circulație în întreaga economie.
— La produsele prelucrate se vor
considerare este creșterea prețurilor
Elaborate sub conducerea directă
menține. în general, preturile actua
la materiile prime pe care le impor
și pe baza orientărilor stabilite de
le. bineînțeles cu unele adaptări ce
tăm. Pentru a cita un singur exemplu,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. aceste
rute de asigurarea unor corelații ra
la țiței — unde jumătate din necesa
măsuri slnt de natură să întărească
ționale sau impuse de creșterea cos
rul economiei naționale este acoperit
rolul sistemului de preturi in realitului materiilor prime, combustibilu
prin
import
—
prețul
extern
a
cres

<>rea politicii economice a partidului și energiei, care nu poate fi re
cut
de
circa
3
ori
în
perioada
Z7 'stimularea tuturor unităților pensorbită in limitele rentabilităților in
1975—1980. Sporirea prețurilor de im;
‘c?, folosirea eficientă a fondurilor
port nu este reflectată în costurile și
vigoare.
..îereaârtăte spre administrare, func
— în agricultură se va urmări spo
prețurile interne, ceea ce face ca
ționare^ optimă a noului mecanism
rirea rentabilității producției. în
bugetul statului să suporte, anual, di
economicp-financiar, asigurarea sta
special
în sectorul zootehnic, unifi
ferente de preț de zeci de miliar
bilității monetare și creșterea nive
carea prețurilor pentru unitățile
de lei.
lului de viată al întregului popor.
agricole de stat și unitățile coopera
Acoperirea de la bugetul statului a
După cum se știe, datorită politi
tiste. precum și acoperirea influențe
unui volum important de cheltuieli
cii prevăzătoare a partidului. Româ
lor ce rezultă din majorarea tarife
de natura costurilor de producție nu
nia a reușit și reușește să asigure
lor pentru lucrările de mecanizare și
dă posibilitatea măsurării reale a efi
stabilitatea de ansamblu a prețuri
cienței producției și investițiilor, as
din actualizarea prețurilor de pro
lor in economia națională și o evo
ducție și de livrare la combustibili,
cunde
costurile
reale
ale
unor
im

luție strict controlată a acestora in
energie și unele materiale.
porturi. deformează raporturile reale
cadrul prevederilor de plan, ceea ce
Țin să subliniez în mod deosebit
dintre prețurile diferitelor produse și
are o mare importantă pentru dez
că modificările care intervin in pre
aportul fiecărei ramuri la crearea ve
voltarea armonioasă a tuturor ramu
nitului național. îngreunind aplicarea
țurile de producție și de livrare nu
rilor și sectoarelor de activitate. în
noului mecanism economico-financiat
vor afecta în 1981 preturile de des
tărirea monedei naționale și înfăp
facere
cu amănuntul către populație
și,
în
general,
efectuarea
unor
ana

tuirea programelor de realizare a
prin unitățile comerțului de stat sau
lize economice concludente.
bunăstării oamenilor muncii. Faptul
cooperatist și nici tarifele la presta
în procesul dezvoltării dinamice a
acesta este cu atit mai remarcabil în
țiile de servicii, ceea ce constituie o
economiei naționale au intervenit
contextul gravei instabilități care ca
nouă expresie a grijii permanente a
mutații sensibile in structura produc
racterizează economia mondială, al
partidului nostru pentru nivelul de
ției și a costurilor, care trebuie, de
proceselor inflaționiste și creșterilor
trai al întregului popor. Așa cum a
asemenea, să se oglindească în pre
haotice de prețuri pe piețele inter
hotărit
Comitetul Politic Executiv
țurile
de
producție
și
de
livrare,
pen
naționale.
al C.C. al P.C.R.. influența majoră
tru a se evita adincirea unor necoPentru ca sistemul nostru de pre
rii preturilor de producție și de li
relări între prețurile industriale.
turi să-și poată exercita in continua
vrare la produsele industriale si agri
în .aceeași ordine de preocupări se
re rolul activ in stimularea creșterii
cole asupra unor bunuri de consum
pune și problema îmbunătățirii unor
economice, el trebuie să reflecte insă
va fi suportată în 1981 de la buge
prețuri de producție, contractare și
unele schimbări care intervin in con
tul statului.
achiziție din agricultură. Anul acesta,
dițiile interne de producție și în ni
Pe ansamblul viitorului cincinal,
statul a trebuit să subvenționeze o
velul prețurilor externe.
creșterea prețurilor cu amănuntul și
serie de activități din această ramură
In spiritul acestei preocupări și in
a tarifelor pentru populație se va
de bază a economiei naționale cu
cadrul măsurilor aprobate de Plena
înscrie în limita indicelui planificat
peste 8 miliarde de lei. Există, tot
ra C.C. al P.C.R. din martie 1978 au
de 6—8 la sută pină in 1985 și va fi
odată. unele diferențe nejustificate
fost efectuate — pe baza indicațiilor
efectuată treptat, in strînsă corelație
secretarului general al partidului,
intre prețurile produselor livrate sta
cu prevederile de creștere a venitu
tovarășul Nicolae Ceaușescu — studii
tului de către întreprinderile agricole
rilor reale.
de stat și cooperativele agricole de
în mai multe variante privind mo
Doresc să afirm, de asemenea, răs
dalitățile de perfecționare a pretu
producție, iar la unele produse, in
punderea care revine guvernului și
rilor de producție și de livrare.
special din sectorul zootehnic, pre
tuturor
organelor administrației de
Ca rezultat al acestor lucrări pre
țurile nu stimulează suficient pe
stat în buna desfășurare a acțiunii
gătitoare, îmbunătățirea corelării pre
producători.
de îmbunătățire a corelării pe prin
Iată, stimați tovarăși, principalele
țurilor de producție și livrare se în
cipii economice a preturilor de pro
făptuiește chiar de la începutul nou
probleme care impun adoptarea mă
ducție și livrare.
lui cincinal, ceea ce permite reflec
surilor de actualizare și corelare pe
— Ministerele, centralele și între
tarea corectă in gestiunea întreprin
principii economice a prețurilor de
prinderile
au datoria de a stabili cu
derilor a dimensiunii reale a venitu
producție și livrare, concepute ca o
maximă
atenție și responsabilitate
rilor și cheltuielilor, asigurarea unor
acțiune majoră de ridicare calitativă
prețurile actualizate in cadrul indi
raporturi valorice mai corespunză
a activității noastre economice in ac
cilor de modificare a prețurilor, al
toare între ramuri și subramuri, ri
tuala etapă.
•
rentabilităților minime și al in
dicarea eficienței și trecerea la o
Recenta plenară a Comitetului Cen
fluențelor rezultate din modificarea
nouă calitate in Întreaga activitate
tral al partidului, concluziile to
preturilor
aprobate pentru flecare
economică.
varășului Nicolae Ceaușescu au de
minister în parte.
Necesitatea măsurilor adoptate de
finit cu claritate principiile care tre
— Actualizarea prețurilor nu poate
recenta plenară — pe care le pre
buie să călăuzească întreaga acțiune
fi redusă la o simplă operație finanzint. «S Însărcinarea conducerii parti
de perfecționare a prețurilor.
ciar-contabilă. ci trebuie să repre
dul,^
a guvernului — a apărut ca
în mod sintetic, ele pot fi expri
zinte un important pas înainte in
efeci'h modificărilor intervenite în
mate astfel :
trecerea Ia o nouă calitate în eco
c- uriie de producție. în special din
—
Asigurarea
unei
corelări
cores

nomie. Sarcina majoră o constituie
industria extractivă, și al creșterii
punzătoare
a
preturilor
de
producție
angajarea fermă a tuturor unităților
puternice a prețurilor la care impor
și
de
livrare
cu
costurile
interne
ale
economice pentru ^realizarea inte
tăm o serie de materii prime și ma
materiilor
prime,
precum
și
cu
pre

grală a planului producției fizice în
teriale de bază.
țurile
externe
de
import,
trebuie
să
structura sortimentală prevăzută,
în industria extractivă, majorarea
se întemeieze pe analiza critică a
așezarea activității din toate ramu
costurilor a fost determinată. în pri
costurilor
și
să
ia
in
considerare
chel

rile și sectoarele pe principii econo
mul rînd, de punerea în valoare a
tuielile de producție riguros determi
mice : orientarea fermă in direcția
unor zăcăminte cu un conținut mai
nate din punct de vedere economic,
modernizării tehnologiilor și pro
redus de substanțe minerale utile și
fundamentate pe norme tehnice.
duselor, reducerea cheltuielilor ma
situate în condiții de exploatare mai
— Un obiectiv important II con
teriale și a costurilor, valorificarea
dificile.
stituie, de asemenea, asigurarea unei
superioară a resurselor si ridicarea
Valorificarea unor asemenea ză
rentabilități
corespunzătoare
tuturor
eficienței economice, în scopul atin
căminte este totuși obligatorie și pe
ramurilor, subramurilor și întreprin
gerii obiectivelor de dezvoltare in
deplin justificată economic, deoarece
derilor, care să permită aplicarea
tensivă stabilite de Congresul al
nevoile obiective ale dezvoltării ecostrictă a principiilor autofinanțării.
XII-lea al partidului.
nomico-sociale impun — mai ales în
Nivelul de rentabilitate este diferen
în această concepție generală, aș
condițiile actualei crize mondiale —
țiat, cu o rată mai mică în ramu
dori să vă prezint în continuare
lărgirea bazei proprii de materii pri
rile
primare
și
intermediare
și
o
rată
principalele
modificări care intervin
me. spre a ne acoperi necesarul, in
mai ridicată în ramurile de prelu
în sistemul prețurilor de producție
tr-o proporție crescindă, din resurse
și de livrare.
crare finală, ceea ce va stimula va
interne.

în industria extractivă, prețurile
au fost determinate, de regulă, porpind de la costurile planificate pen
tru 1981. Pentru unele produse, la
care s-a prevăzut prin plan punerea
in valoare în următorii ani a unor
zăcăminte unde se vor înregistra
costuri mai mari, s-au luat drept
bază de calcul costurile pianificate
pe anii 1982—1983. Noile prețuri vor
asigura astfel, și în următorii ani, o
activitate rentabilă, cu condiția în
deplinirii prevederilor de plan pri
vind volumul producției fizice și
costurile cu care aceasta se reali
zează.
Pe ansamblul industriei extrac
tive, nivelul prețurilor urmează să
crească sensibil, astfel incit noile
prețuri de producție și livrare să
asigure în această ramură o renta
bilitate medie de 6 la sută.
La energia electrică si termică pre
turile au fost determinate pe baza
costurilor și structurii de combustibili
prevăzute în plan, eu luarea in con
siderare a influentelor exercitate de
creșterea preturilor de aprovizionare
la combustibil, asigurîndu-se o ren
tabilitate de 9 la sută.
La produsele petroliere, preturile
cresc mai accentuat. în raport cu
prețurile la import, asigurîndu-se o
rentabilitate de 6 la sută.
La materiile prime și materialele
din import, preturile au fost calcu
late în funcție de preturile externe
prevăzute în planul ne 1981. Aceste
preturi au fost transformate în lei la
cursuri de revenire diferențiate pe
grupe de produse, tinindu-se seama
și de cursul de revenire la export al
produselor în care se încorporează
materiile prime respective. Ca ur
mare. și în industria metalurgică, pre
turile vor crește la metale feroase si
metale neferoase, asigurînd o renta
bilitate de peste 14 la sută.
La materiile prime de bază, care
provin atît din tară, cît și din import,
s-au calculat preturi medii ponderate,
pe baza preturilor de import si a
preturilor interne.
Materiile prime și materialele de
bază din import urmează să fie li
vrate industriei prelucrătoare la
prețuri fixe care vor fi reexaminate
odată cu elaborarea planurilor anu
ale, în funcție de schimbările, cu
caracter de durată, ale preturilor
externe. La materiile prime, mate
rialele. ansamblele. subansamblele.
seturile de echipamente industriale și
piesele destinate producției, care se
importă potrivit prevederilor de plan
în completarea resurselor interne sau
in cadrul acțiunilor de cooperare cu
alte țări, preturile se vor stabili prin
corelare cu preturile produselor si
milare din producția internă : pe
baza acestor preturi se vor planifica
cursurile de revenire la produsele
respective.
La produsele din ramurile prelu
crării finale — construcțiile de ma
șini. industriile chimică, ușoară, de
prelucrare a lemnului — preturile,
care rămin în general neschimbate,
se stabilesc pe baza costurilor pla
nificate pe 1981, ținîndu-se seama
de unele influențe din modificarea
costurilor materiilor prime, combus
tibilului, energiei și transporturilor.
Ele vor asigura rentabilități cores
punzătoare ramurilor prelucrării fi
nale, vor stimula creșterea calității
produselor și a eficienței la export,
valorificarea superioară a materiilor
prime, folosirea la maximum a ma
terialelor, pieselor și subansamblelor recuperabile.
Pentru stimularea producției de
piese de schimb destinate reparații
lor și întreținerii se are în vedere ca
prețul acestora să fie cu circa 30 la
sută mai mare decît la produsele
identice livrate în cadrul cooperării
între întreprinderi, asigurîndu-se ast
fel producătorilor o rentabilitate co
respunzătoare.
Ca efect al tuturor măsurilor de
actualizare, prețurile din industria
republicană vor crește cu 11,5—12.5
la sută.
Pentru a se asigura o activitate ,
rentabilă la unitățile din cadrul Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor, tarifele pentru transpor
tul de mărfuri vor fi majorate pe
calea ferată și la auto cu peste 5 Ia
sută, fluvial cu peste 9 la sută, aerian
cu 37 la sută, iar la activitatea por
tuară cu 11 la sută.
Creșterea tarifelor la transportul de
mărfuri prin Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor este im
pusă de ridicarea costurilor din acest
sector ca urmare a majorării prețu
lui la combustibili, lubrifianți și ener
gie electrică. Totodată, sistemul tari
felor de transport va fi simplificat și
orientat spre stimularea folosirii ra
ționale a tuturor mijloacelor de trans
port.
Urmează, de asemenea, să se re
calculeze preturile de deviz în con
strucții. deoarece majorarea preturi
lor la unele materiale, precum și la
combustibil și energie, afectează
costurile acestui sector. La stabilirea
noilor prețuri de deviz trebuie să se
ia ca bază costurile planificate pe

lor materiale, valorificarea superioară
a tuturor resurselor, urmînd ca noile
prețuri să aibă la bază numai costu
rile de producție normate, strict ne
cesare.
în acest scop se ftnpune ca toate
unitățile să ia măsuri pentru redu
cerea cheltuielilor de producție si
circulație, prin creșterea gradului de
prelucrare și utilizare a materiilor
prime și materialelor, modernizarea
produselor și tehnologiilor, valorifi
carea tuturor resurselor refolosibile.
sporirea productivității muncii, opti
mizarea structurii producției si creș
terea eficienței in activitatea de co
merț exterior.
Majorarea prețurilor de producție
și de livrare, a tarifelor pentru ser
viciile prestate unităților socialiste,
precum și a preturilor de contractare
și de achiziții in agricultură nu va
modifica, in anul 1981, .preturile de
desfacere cu amănuntul a mărfurilor,
precum și tarifele pentru serviciile
prestate populației, diferentele rezul
tate urmînd a fi sunortate de la bu
getul de stat. începînd cu anul 1982.
reflectarea în preturile de desfacere
cu amănuntul și in tarifele pentru
serviciile prestate populației a pretu
rilor și tarifelor actualizate se va face,
eșalonat, in cadrul indicelui Drevăzut
pentru viitorul cincinal, corelat cu
creșterea planificată a veniturilor
populației.
în vederea perfecționării preturilor
de producție și de livrare, a preturi

lor de contractare și de achiziții în
agricultură, a tarifelor pentru servi
ciile prestate unităților socialiste,
precum și pentru reducerea suplimen
tară a costurilor de producție.
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege:
Art. 1. — începînd cu data de 1 ia
nuarie 1981. se introduc. în întreaga
economie, prețuri de producție și de
livrare in industrie, preturi de pro
ducție, de contractare si de achiziții
în agricultură, preturi de deviz in
construcții, precum și tarife pentru
transportul de mărfuri și alte servicii
prestate unităților socialiste, actuali
zate și corelate pe principii eco
nomice.
Prin actualizarea preturilor si tari
felor se vor asigura raporturi mai co
respunzătoare între ramuri si subra
muri. precum și aplicarea fermă a
principiilor autogestiunii si autofi
nanțării în activitatea tuturor uni
tăților.
Preturile și tarifele actualizate vor
fi determinate în raport cu costurile
reale de producție, în condițiile re
ducerii maxime a consumurilor de
materii prime, materiale, energie si
combustibil și ținîndu-se seama de
modificările intervenite în preturile
externe ale materiilor prime si ma
terialelor din import
Pentru a compensa. în cît mal mare

ministerele și centralele industriale, ă
rezultat că este posibil să realizăm
o reducere suplimentară treptată a
cheltuielilor materiale cu circa 40 mi
liarde lei in cursul cincinalului viitor,
față de prevederile initiate. Ca ur
mare. ponderea cheltuielilor mate
riale și rata rentabilității în indus
tria republicană se vor putea men
ține la actualul nivel.
înfăptuirea acestei sarcini impune
un efort conjugat al ministerelor,
centralelor și întreprinderilor, al in
stitutelor de cercetare și inginerie
tehnologică. în direcția reducerii mai
accentuate a cheltuielilor de pro
ducție.
Guvernul va lua măsuri ferme spre
a asigura in toate verigile economiei
naționale o muncă perseverentă pen
tru utilizarea cu maximă eficientă a
resurselor de materii prime, mate
riale. energie și combustibili, pentru
aplicarea neabătută a principiilor
autoconducerii și autogestiunii eco
nomico-financiare.
Consiliul de Miniștri, ministerele,
centralele și întreprinderile au dato
ria să acționeze cu toată hotărîrea în
această direcție, cu atît mai mult cu
cît, în anul care se încheie, cu toate
rezultatele bune obținute, nu au fost
îndeplinite în întregime și în toate
sectoarele sarcinile de reducere a
cheltuielilor materiale și a consumu
lui de muncă, nu au fost generalizate
cu consecventă toate soluțiile eco
nomice. tehnice și tehnologice care
ar fi permis să ne situăm la nivelul
prevederilor de plan în acest dome
niu.
Este necesar să transpunem neabă
tut în viată concluziile repetatelor
analize efectuate în 1980 și indica
țiile secretarului general al partidu
lui privind recuperarea, colectarea și
valorificarea integrală a resurselor
refolosibile existente în economie,
inclusiv a pieselor de schimb.
Acțiunea de tipizare a materialelor
din industrie și a construcțiilor, ca
și de înlocuire a standardelor înve
chite trebuie să se soldeze cu scă
derea substanțială a consumurilor
materiale. O sarcină prioritară constă,
de asemenea. în folosirea completă
a capacităților de producție existente,
atingerea în termenele prevăzute a
parametrilor proiectați la noile capa
cități. introducerea de noi tehnologii,
cu cheltuieli mai reduse pe unitatea
de produs, îmbunătățirea tuturor
normelor de consum în raport cu cele
mai bune realizări tehnice.
Trebuie să punem capăt situației
actuale, cind multe produse se reali
zează cu consumuri materiale mai
ridicate decît la produsele similare
din alte țări, consumuri care nu se
justifică dacă avem în vedere în
zestrarea tehnică modernă a locurilor
de muncă, tehnologiile promovate
prin programele de investiții, poten
țialul cercetării științifice, ridicarea
calificării forței de muncă și stadiul
atins in organizarea producției și a
muncii. Se impune ca in toate uni
tățile să fie introdus și respectat un
regim de strictă economisire și gos
podărire a resurselor materiale de
care dispunem și eliminarea tuturor
cheltuielilor neeconomicoase.
în scopul reducerii cheltuielilor
materiale, fiecare minister, centrală
și întreprindere are obligația de a

elabora neîntîrziat măsuri de funda
mentare bine gîndită a sarcinilor —
pe acțiuni și produse.
încă de la începutul noului cinci
nal, din 1981, este imperios necesar
să se acționeze cu fermitate pentru
reorientarea gindirii tehnico-economice din toate unitățile spre laturile
calitative ale activității economice,
adoptarea de soluții noi și eficiente,
optimizarea fluxurilor de fabricație,
organizarea ireproșabilă a producției
și a muncii, creșterea gradului de
prelucrare și valorificare a mate
riilor prime și, pe această cale, spo
rirea productivității muncii. în aoest
cadru de preocupări, o atenție deo
sebită trebuie acordată realizării unor
produse cu eficiență ridicată la ex
port. ca o condiție esențială a res
pectării echilibrului planificat al ba
lanței de plăți externe.
Concepția nouă imprimată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu înfăp
tuirii in practică a actualizării prețu
rilor de producție și de livrare spo
rește considerabil răspunderea gu
vernului. ministerelor, centralelor și
întreprinderilor în corecta determi
nare și aplicare a acestei acțiuni.
Măsurile luate de conducerea parti
dului creează condițiile necesare pen
tru ca toate produsele șl activitățile
să fie rentabile,
calea principală
fiind reducerea costurilor de pro
ducție. Pentru transpunerea în viață
a acestor măsuri au fost stabilite sar
cinile specifice pe ministere și au
fost întocmite grafice cu termene de
realizare. Guvernul trebuie să asigu
re ca ministerele, celelalte organe cen
trale și locale să se încadreze rigu
ros în aceste programe, astfel incit
prețurile actualizate să fie aplicate
cu începere de la 1 ianuarie 1981.
Punerea în aplicare a noilor pre
turi și tarife se va face de către
ministere, celelalte organe centrale
și locale, numai în condițiile înca
drării stricte în indicii stabiliți și în
criteriile prevăzute pentru fiecare
sector în parte, după verificarea
acestora de către colectivul central
constituit în acest scop. Totodată,
Comitetul de Stat al Planificării,
Ministerul Finanțelor și Comitetul
de Stat pentru Prețuri au obligația
de a face, pină la 31 mai 1981, pro
punerile necesare de actualizare a
indicatorilor din Planul național unic
și Bugetul de stat pe 1981.
Actualizarea și corelarea prețuri
lor se înscriu în ansamblul măsuri
lor inițiate în cursul acestui an de
către partid în scopul înscrierii vii
torului cincinal pe coordonate calita
tiv superioare, prin accelerarea pro
gresului tehnico-științific, ridicarea
gradului de competitivitate al pro
duselor românești pe pieței s inter
naționale și dezvoltarea pe baze in
tensive a economiei nați< -male, in
strictă concordanță cu orie ntările și
hotărîrile Congresului al X -ji-lea.
în încheiere, aș dori să asigur
conducerea partidului, p ersonal Pe
tovarășul Nicolae Ceauș eseu, secre
tarul general al par* Udului, pre
ședintele Republicii So< .jaliste Româ
nia. pe dumneavoastrf
tovarăși deputați, că guvernul isj va îndeplini
cu responsabilitate c
abnegație toa
te obligațiile ce-i > ,.gVin pria proiec
tul de lege care ’ ă ^e prezentat
spre adoptare.

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naliitae'
»
în exercitarea
prezentat de deputatul ION
atribuțiilor
pe
care le au, comi
turtle externe ale importului, acope
siile permanente ale Marii Adurirea cheltuielilor de producție din
nări Naționale au analizat și dezbă
venituri proprii, intensificarea rolu
tut proiectul de Lege privind actua
lui preturilor in ce privește dezvol
lizarea și îmbunătățirea corelă
tarea și modernizarea producției, ri
rii. pe principii economice, a preturi
dicarea calității produselor și a gra
lor de producție și de livrare, a tari
dului de competitivitate al acestora,
felor pentru serviciile prestate uni
sporirea eficientei activității produc
tăților socialiste, precum și a pretu
tive și a comerțului exterior.
rilor de producție, de livrare, de con
tractare și de achiziții în agricultură.
Este deosebit de important să
subliniem că esența prevederilor din
Comisiile apreciază în unanimitate
că proiectul de lege prezintă un com
proiectul de lege pe care-1 susținem
plex de caracteristici care exprimă
constă in stimularea tuturor produ
noi valențe ale gîndirii creatoare a
cătorilor pentru creșterea rentabili
președintelui Republicii Socialiste
tății pe căi economice și, îndeosebi,
România, consecventa cu care parti
pe seama reducerii cheltuielilor ma
dul și statul nostru, personal tovară
teriale și sporirii productivității
șul Nicolae Ceaușescu acționează
muncii. în acest scop, noile prețuri
pentru ridicarea pe o treaptă calita
de producție și de livrare se bazea
tiv superioară a întregii activități
ză pe costurile analizate critic, luîneconomice. în etapa decisivă a fău
du-se în calcul numai cheltuielile
ririi societății socialiste multilateral
strict justificate. în funcție de nor
dezvoltate in patria noastră.
mele planificate de consumuri ma
teriale și de muncă vie. în condițiile
în acest sens au o deosebită semobținerii unor* sporuri însemnate de
nificație prevederile din lege refeproducție. Ca rezultat, legea prevede
ritoare la realizarea simultană, în
să se suplimenteze sarcinile inițiale
principalele ramuri ale economiei
de reducere a cheltuielilor de pro
naționale, a măsurilor de actualizare
ducție și circulație proiectate pentru
și de îmbunătățire a corelării pre
cincinalul viitor cu 40 miliarde lei,
turilor și tarifelor care se vor folosi
la nivelul anului 1985.
în relațiile dintre unitățile socialis
te. pe baza unor criterii unice, dintre
Caracteristic pentru prevederile
care menționăm : reflectarea în preînscrise în proiectul de lege supus
turi a eforturilor și rezultatelor reaspre aprobare Marii Adunări Națio
le ale producătorilor, corelarea prenale este și subordonarea integrală
turilor în funcție de costurile nora acestora scopului suprem al poli
mate ale producției interne și preticii partidului și statului nostru —

asigurarea bunăstării întregii so
cietăți și ridica
rea calității vieții tuturor oa
menilor muncii. în acest sens,
este deosebit de semnificativ faptul
că. în anul 1981, prețurile cu amă
nuntul și tarifele pentru serviciile
prestate populației, in vigoare la 31
decembrie 1980, rămîn nemodificate,
diferentele care provin în 1981 se vor
acoperi de la bugetul de stat. începind din 1982. reflectarea în prețurile
cu amănuntul și în tarifele pentru
serviciile prestate populației a prețu
rilor și tarifelor actualizate se va
face eșalonat in cadrul creșterii de
6—8 Ia sută prevăzute pentru perioa
da 1981—1985 și in strînsă corelația
cu creșterea veniturilor planificata
ale populației.
Comisiile permanente ale Marii
Adunări Naționale își exprimă con
vingerea că toate unitățile producti
ve. centralele și ministerele, colecti
vele de oameni ai muncii vor acțio
na cu fermitate și răspundere crescînde pentru aplicarea în practică a
prevederilor legii, in scopul sporirii
eficienței întregii activități econo
mice. creșterii venitului național,
singura sursă a progresului neîn
trerupt al societății noastre.
în concluzie, comisiile avizează
favorabil. în unanimitate, proiectul
de lege. Totodată, membrii comisii
lor se angajează să acționeze cu hotărîre pentru punerea în aplicare a
prevederilor legii pe care o susțin
pentru adoptare de către Marea
Adunare Națională.
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în concordantă cu politica partidu
lui și statului de dezvoltare econo
mică și socială a tării, preturile de
producție și de livrare, precum și ta
rifele pentru serviciile prestate unită
ților socialiste trebuie să exprime
in mod real eforturile și rezultatele
activității întreprinderilor si centra
lelor, să contribuie la întărirea gestiu
nii economice a acestora, la gospo
dărirea cu maximă eficientă a mij
loacelor materiale și bănești.
Pornind de la schimbările Inter
venite în nivelul costurilor de pro
ducție. In special in industria extrac
tivă. de Ia creșterea accentuată a pre
turilor externe la materiile prime și
materiale din import și pentru a se
realiza un raport corespunzător între
ramurile și subramurile economiei
naționale, precum și rentabilizarea
tuturor activităților economice sînt
necesare actualizarea și Îmbunătățirea
corelării preturilor de producție și de
livrare In întreaga economie, precum
și a tarifelor pentru serviciile prestate
unităților socialiste.
Totodată, aplicarea consecventă a
principiului autogestiunii și autofi
nanțării tn activitatea unităților economico-sociale. întărirea autocondu
cerii muncitorești, creșterea eficientei
și rentabilizarea tuturor ramurilor și
subramurilor economiei naționale im
pun ca acțiunea de actualizare si îm
bunătățirea corelării preturilor si ta
rifelor să se realizeze concomitent cu
reducerea suplimentară a cheltuieli

1981 și o rată a rentabilității de 5—6
la sută. Pentru ca noile preturi de
deviz să afecteze într-o măsură cît
mai mică costul investițiilor, este ne
cesar să fie luate din timp măsuri
pentru ieftinirea soluțiilor construc
tive. folosirea de materiale înlocui
toare. extinderea tipizării materiale
lor și obiectelor de construcții. îm
bunătățirea indicilor de folosire a
utilajelor. întărirea disciplinei pe
șantiere.
în cadrul acestei acțiuni generale
de actualizare și corelare a prețuri
lor. prețurile de producție, contrac
tare și achiziții din agricultură se
majorează in medie cu circa 12 la
sută. Volumul acestei majorări re
prezintă în 1981 circa 9,6 miliarde
lei. din care 6.9 miliarde lei pentru
stimularea producției animaliere.
Totodată, se vor elabora noi tarife
diferențiate pe zone, pentru lucră
rile de mecanizare a agriculturii, pe
baza costurilor reale normate și a
unei rentabilități minime.
Statul va continua să acopere un
timp diferențele de tarife la lucrări
le de irigații și îmbunătățiri funcia
re și să finanțeze încă unele acțiuni
din agricultură.
Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii trebuie să asigure execu
tarea lucrărilor' agricole Ia termene
optime și să ridice calitatea lor în
scopul creșterii producțiilor la hectar
în unitățile beneficiare, să ia măsuri
pentru utilizarea tractoarelor in tot
timpul anului, să folosească judicios
utilajele și celelalte mașini agricole,
să realizeze, ca orice unitate econo
mică. o activitate rentabilă pe baza
noilor tarife.
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, are datoria să asi
gure îndeplinirea exemplară a pro
gramelor privind dezvoltarea pro
ducției agricole, funcționarea opti
mă a sistemelor de irigații, in
troducerea în cultură a noi soiuri de
semințe și material săditor. dez
voltarea bazei furajere în fiecare
unitate agricolă, folosirea judicioasă
a pămîntului și a mijloacelor în
dotare, în scopul creșterii produc
ției vegetale și animale potrivit po
tențialului real de care dispune agri
cultura noastră — cale sigură de
creștere a veniturilor agricole și
imbunătățire a aprovizionării popu
lației.
In aceste condiții, aplicarea măsu
rilor de actualizare a prețurilor agri
cole creează tuturor unităților agri
cole condițiile necesare aplicării prin
cipiilor autoconducerii și autogestiunii economico-financiare. reducerii
continue a cheltuielilor de producție.
Reflectarea corespunzătoare a cos
tului materiilor prime din țară și din
import în prețurile de producție și
de livrare actualizate determină creș
terea simțitoare a cheltuielilor mate
riale. Dacă nu am lua măsuri spe
ciale, aceasta ar duce la ridicarea
ponderii cheltuielilor materiale Ia
peste 61 la sută și reducerea rentabi
lității in industria republicană.
Pentru a preîntimpina o asemenea
situație este imperios necesară ampli
ficarea eforturilor în vederea reduce
rii hotărîte a costurilor de produc
ție. în primul rînd a cheltuielilor
materiale.
Potrivit analizelor efectuate cu

a preturilor de producție si de livrare a produselor
măsură, efectul majorării preturilor
de producție și de livrare la mate
riile prime, energie, combustibili, pro
duse intermediare, precum și a tari
felor pentru unele servicii prestate
unităților socialiste, sarcinile de redu
cere a cheltuielilor de producție si
circulație prevăzute pentru perioada
1981—1985 se suplimentează anual,
astfel incit la nivelul anului 1985 să
se realizeze o economie de 40 mi
liarde lei.
Art. 2. — Stabilirea preturilor de
producție și de livrare in industrie, a
preturilor de producție, contractare
și achiziții in agricultură, a preturi
lor de deviz în construcții, precum si
a tarifelor pentru transporturi de
mărfuri și alte servicii prestate uni
tăților socialiste se face în condițiile
prevăzute prin decret al Consiliului
de Stat.
Art. 3. — Preturile cu amănuntul șt
tarifele pentru serviciile prestate
populației, în vigoare la 31 decem
brie 1980. rămîn nemodificate, iar di
ferentele care provin. în anul 1981.
din majorarea preturilor și tarifelor
actualizate se acoperă de la bugetul
de stat.
Creșterea prețurilor .cu amănuntul
și a tarifelor pentru serviciile pres
tate populației se va face eșalonat.
îneeDînd cu anul 1982. în cadrul indi
celui de creștere a nreturilor cu amă
nuntul și a tarifelor pentru serviciile
prestate populației de 8—8 la sută,
prevăzut pentru planul cincinal urmă

tor. corelat cu majorarea planificată
a veniturilor populației.
Art. 4. — întreaga acțiune de ac
tualizare și corelare pe principii eco
nomice a preturilor și tarifelor se va
desfășura sub conducerea si îndru
marea directă a guvernului.
Consiliul de Miniștri răspunde de
încadrarea noilor preturi și tarife- în
indicii aprobați, de respectarea prin
cipiilor și criteriilor care stau la baza
acestei acțiuni, precum și de redu
cerea mai accentuată a cheltuielilor de
producție și circulație potrivit pre
zentei legi.
Art. 5. — Consiliul de Miniștri va
lua măsuri ca ministerele, celelalte
organe centrale și locale, centralele
și întreprinderile să reducă costurile
de producție totale și materiale, prin
reproiectarea produselor, adoptarea de
noi tehnologii moderne si eficiente,
îmbunătățirea structurii și calității
producției, creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime, utili
zarea materialelor refolosibile. redu
cerea substanțială a consumurilor de
materiale și energie, folosirea com
pletă a capacităților de nroductie. a
utilajelor și mijloacelor de transport,
utilizarea rațională a forței de mun
că și creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, diminuarea chel
tuielilor indirecte.
în agricultură se va acționa pentru
îndeplinirea și depășirea producțiilor
planificate, prin realizarea la timp și

în bune condiții a tuturor lucrărilor
agricole, folosirea eficientă a mașini
lor și utilajelor agricole, a sistemelor
de irigații, a îngrășămintelor, pentru
reducerea cheltuielilor de producție
ale unităților agricole de stat si
cooperatiste.
Art. 6. — Acțiunea de actualizare a
preturilor și tarifelor se va realiza
potrivit următoarelor principii :
a) corelarea preturilor in raport de
costurile normate de producție și pre
țurile externe ale importului, asigu
rîndu-se raporturi valorice corespun
zătoare între ramurile și subramu
rile economiei naționale :
b) rentabilizarea tuturor produse
lor și activităților. în principal pe
seama reducerii cheltuielilor de pro
ducție. îndeosebi materiale : stabili
rea preturilor se va face pe baza
costurilor planificate analizate critic,
astfel îneît acestea să reflecte numai
cheltuielile strict necesare :
c) întărirea autogestiunii econo
mico-financiare a tuturor unităților,
buna funcționare a noului mecanism
economico-financiar ;
d) îmbunătățirea corelațiilor de
preturi pe scara valorilor de între
buințare a produselor și stimularea,
prin preț, a ridicării calității produ
selor, valorificării superioare a mate
riilor prime și a materialelor, utiliză
rii materialelor refolosibile. creșterii
eficienței exporturilor și a întregii ac
tivități de comerț exterior :

e) stabilirea de preturi unice pen
tru produsele importante pentru eco
nomie fabricate de unitățile din
subordinea mai multor ministere sau
organe centrale și locale :
f) menținerea, de regulă, la nivelul
actual, a preturilor produselor din ra
murile finale, cu excepția acelora la
care se constată decorelații fată de
alte produse sau la care influenia ma
jorării costului materiilor prime,
combustibililor, energiei nu poate fi
suportată în cadrul rentabilității in
vigoare ;
g) folosirea cu maximă eficientă a
tuturor mijloacelor de transport, op
timizarea transporturilor și creșterea
gradului de utilizare a vehiculelor :
h) folosirea de noi tehnologii și so
luții constructive, reducerea consu
mului de materiale și ceșterea pro
ductivității muncii la lucrările de con
strucții.
Nu se vor stabili preturi actuali
zate la produsele scoase din fabri
cație prin lucrările de tipizare sau
prin plan.
Art. 7. — Consiliul de Miniștri va
organiza, controla și urmări acțiunea
de actualizare și îmbunătățire a core
lării. pe principii economice, a pre
țurilor și tarifelor in economie și va
raporta Marii Adunări Naționale și
Consiliului de Stat asunra modului
de aplicare a prevederilor din pre
zenta lege.
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Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii
LUANDA
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Partidului Comunist Român și
al meu personal, să vă transmit calde felicitări și sincere urări de succes în
misiunea de înaltă răspundere care v-a fost încredințată de congresul extraor
dinar al partidului prin confirmarea dumneavoastră în funcția de președinte
al M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola.
Exprimîndu-mi satisfacția pentru evoluția ascendentă a raporturilor de
colaborare și solidaritate militantă statornicite între Partidul Comunist Român
și M.P.L.A. — Partidul Muncii, reafirm convingerea că prietenia și coope
rarea fructuoasă dintre cele două partide, dintre România și Angola se vor
dezvolta și diversifica tot mai mult, pentru binele și fericirea ambelor popoare,
în interesul cauzei generale a socialismului. libertății și independenței tuturor
națiunilor. întăririi solidarității forțelor revoluționare, progresiste, democra
tice, antiimperialiste, al destinderii, păcii și înțelegerii în lume.

Primit cu viu interes de lumea științifică, în Italia

CONGRESUL PARTIDULUI MUNCII DIN ISRAEL

a avut loc o nouă prezentare a volumului:

Cuvîntul de salut al reprezentantului P.C.R.

ELENA CEAUȘESCU: „Cercetări in domeniul sintezei

și caracterizării compușilor macromoleculari"

NICOLAE CEAUȘESCU

ROMA 18 (Agerpres). — La Milano a avut loc, sub auspiciile Socie
tății naționale italiene de chimie, Grupului industrial „Montedison" și
Asociației europene a presei științifice, o nouă prezentare in Italia a
volumului „CERCETĂRI IN DOMENIUL SINTEZEI $1 CARACTERI
ZĂRII COMPUȘILOR MACROMOLECULARI" de academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, lucrare apărută in Editura „Sugar". Noua
manifestare are loc la scurt timp după festivitatea prezentării oficiale
a lucrării la Academia Națională dei Lincei.

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am fost foarte mișcat de amabilul mesaj de felicitare și de urările pe
care ați binevoit să mi le transmiteți cu prilejui celei de-a XX-a aniversări
a proclamării independentei țării mele.
Mulțumindu-vă din toată inima, vă adresez, Ia rîndul meu. în numele
poporului ivorian, al guvernului și al meu personal, cele mai bune urări
pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea României.
Sint convins, ca și dumneavoastră, domnule președinte, că acordurile în
cheiate între cele două țări vor permite popoarelor noastre să întărească
și mai mult legăturile de prietenie și cooperare, in interesul lor reciproc.
Cu cea mai înaltă considerație,

Prezentînd volumul, președintele
Societății naționale italiene de chi
mie, prof. dr. Gianfranco Pregaglia,
a salutat cu satisfacție apariția în
limba italiană a acestei lucrări, tipă
rită anterior în limbile engleză,
greacă și germană. Vorbitorul a re
levat, totodată, înaltele responsabi
lități ale tovarășei Elena Ceaușescu,
atît pe plan politic, cit și în dome
niul vieții științifice. în conducerea
Consiliului Național pentru Știință și
Tehnologie și Institutului Centrai de
Chimie. Relevînd înalta ținută știin
țifică și deosebita utilitate a lucrării,
volumul — a arătat vorbitorul — re
flectă puternica dezvoltare a indus
triei petrochimice românești, vastul
proces de industrializare cunoscut de
România în ultimele două decenii,
în cadrul aceleiași manifestări,'
prof. dr. Giovanni Crespi, directorul
Departamentului coordonării și cer
cetării din cadrul Grupului „Monte
dison". a subliniat valoarea științi
fică și tehnică a studiilor și cerce
tărilor tovarășei academician doctor

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele
Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru călduroasele urări și felicitări adresate cu ocazia
Zilei naționale a statului Bahrein ș'i folosesc acest prilej pentru a transmite
Excelentei Voastre urările mele cele mai bune de sănătate și fericire perso
nală, de progres continuu și prosperitate pentru România prietenă
și poporul său.

ISA BIN AL KHALIFA

inginer Elena Ceaușescu. care sînt
strîns legate de tehnologia și diver
sele ramuri ale industriei petrochi
mice moderne și care demonstrează
înaltul nivel științific la care a ajuns
Institutul Central de Chimie din
București, fapt care a determinat
Grupul „Montedison" să stabilească
cu ICECHIM acțiuni de colaborare
în diverse domenii de interes comun.
Evocind cu foarte multă plăcere
vizita pe care a făcut-o la Centrul
de cercetări „Montedison", vorbito
rul a dat o înaltă apreciere acti
vității pe care tovarășa Elena
Ceaușescu o desfășoară în mod
direct în domeniul științei, atenției
pe care o acordă problemelor cerce
tării și colaborării internaționale.
La rîndul său, ing. Giancarlo Mașini,
președintele Asociației europene a
presei științifice, a arătat că lucrarea
tovarășei Elena Ceaușescu permite
tuturor celor care lucrează în do
meniul chimiei să găsească in pa
ginile ei un bogat izvor de învă
țăminte, fiind rodul experienței, pa

siunii și conștiinței patriotice a omu
lui de știință, care are mîndria de a
fi nu numai participant, dar și au
tor al progresului multilateral al
României contemporane.
La manifestare a fost prezentat
mesajul adresat tovarășei Elena
Ceaușescu de primarul orașului
Milano, Carlo Tognoli, în care se
aduce un cald omagiu și se exprimă
urări de noi succese din partea mu
nicipalității și locuitorilor acestui
important oraș din Italia.
Cu acest prilej a fost organizată
o expoziție conținînd lucrări ale
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu . editate în diferite
limbi, precum și studii și ■ lucrări
românești de specialitate.
Prezentarea s-a bucurat de un deo
sebit succes ; au participat oameni
de știință, cercetători, reprezentanți
ai partidelor democratice italiene,
membri ai conducerii Societății na
ționale italiene de chimie, ai Grupu
lui industrial ..Montedison" și al
Asociației europene a presei științi
fice, ziariști.
A luat parte ambasadorul Româ
niei la Roma, Ion Mărgineanu.
Prezentarea
lucrării
tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu a fost reflectată amplu
de o serie de cotidiane și agenții
de presă italiene.

Emirul statului Bahrein

REUNIUNEA DE LA MADRID

încheierea lucrărilor ședinței
a XXIV-a a Comitetului C.A.E.R.
Numeroase propuneri privind
•
•
pentru colaborare în domeniul activității de planificare întărirea securității și cooperării în Europa
în zilele de 16—18 decembrie 1980
a avut loc la București ședința a
XXIV-a a Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul activității
de planificare.
La ședii'ită au participat conducători
ai organel or centrale de planificare
din țările membre ale C.A.E.R. și
R.S.F. iugc'slavia.
Ședința a fost prezidată de tovară
șul Nicolae Constantin, viceprim-ministru al Gr ivernului Republicii So
cialiste Roma nia- președintele Comi
tetului de Sta 11 al Planificării, pre
ședinte în fun cțiune al Comitetului
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității d<. ’ Planificare.
Comitetul a ana lizat stadiul îndeplinirii programelor speciale de colaborare pe termen lui ig a țărilor membre ale C.A.E.R.. a unor importante
și a adoptat măacțiuni din acestea
suri de impulsionare ■ a realizării lor.
s-a acordat intenY _________
®Tpntie deosebită
___.* pentru asigurarea
șrrtrdĂ.
necesarului de combustibili, energie și
materii prime, metale feroase și ne
feroase. mașini și utilaje, elaborarea
și introducerea de noi soluții tehno
logice și perfecționarea tehnologiilor
existente, care să asigure economi
sirea Și folosirea rațională a resurse
lor de combustibili și energie, utili
zarea mai deplină a resurselor ener
getice secundare.
Comitetul a examinat problema or
ganizării colaborării în dezvoltarea
unor capacități de producție în
U.R.S.S.. in vederea asigurării livră
rilor de materii prime cu conținut de
fier în țările membre ale C.A.E.R. și,
în acest scop, reprezentanții țărilor
interesate au parafat convenția mul
tilaterală de colaborare în acest do
meniu.
Au fost examinate, de asemenea,
probleme ale colaborării țărilor inte
resate membre ale C.A.E.R. la crea
rea de capacități pentru producția
de nichel în Republica Cuba, la dez
voltarea forțelor de producție ale Re
publicii Populare Mongole, precum și

Cronica
Cu prilejul încheierii misiunii sale
în țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Populare Polone, Jerzy Kusiak, a oferit joi seara o recepție.
Au participat Janos Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, Ghizela
Vass. adjunct de șef de secție la C.C.
al P.C.R., Gheorghe Dolgu. adjunct al
ministrului afacerilor externe. Petre
Constantin, adjunct al ministrului
educației și învățămîntului. Aurel
Duca, vicepreședinte al Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, generali și ofițeri
superiori, oameni de cultură și artă,
ziariști.

tv
14,00 Hochei : U.R.S.S. — Cehoslovacia.
(Transmisiune de la Moscova)
16.25 Telex
16.30 Emisiune in limba german»
18.25 Rezultatele tragerii Loto
18.30 File de Istorie. Gabriel Bethlen,
principe al Transilvaniei
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • File din marele bilanț
al cincinalului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20,
21 și 22 decembrie. In țară : Vremea va
fi in general umedă, cu cerul mai mult
noros Vor cădea precipitații sub formă
de ploaie șl burniță, cit și de lapoviță
și ninsoare. Vîntul, în general slab, va
prezenta intensificări de scurtă durată.
Temperaturile minime vor fi cuprinse

alte probleme de cooperare econo
mică.
Comitetul a adoptat măsuri pentru
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din
hotărîrea Comitetului Executiv al
C.A.E.R. referitoare la dezvoltarea
specializării și cooperării internațio
nale în producție.
Comitetul a aprobat programul
efectuării, în 1981—1982, de consultări
reciproce în principalele probleme de
politică economică, precum și planul
său de lucru.
Ședința comitetului s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială, de lucru și
tovărășească.

MADRID 18. — Trimisul Agerpres,
N. Chilie, transmite : în ultimele zile,
in cadrul reuniunii de la Madrid au
continuat să fie prezentate un mare
număr de propuneri privind aplica
rea prevederilor tuturor capitole
lor Actului final de la Helsinki. O
mare parte dintre aceste aproxima
tiv 80 de propuneri vizează princi
piile noi ale relațiilor dintre statele
participante și aspectele militare ale
securității europene. Astfel, delega
țiile Bulgariei și R. D. Germane au
propus ca documentul final al reu
niunii să cuprindă angajamentul
statelor participante de a incorpora
principiile Actului final de la Hel
sinki in tratatele și celelalte docu
mente bilaterale și multilaterale
încheiate intre ele, precum și în
alte instrumente internaționale care
guvernează raporturile interstatale.
în ansamblul propunerilor urmă
rind promovarea și aplicarea strictă
a principiilor convenite la Helsinki
se detașează, prin importanța ei,
propunerea
avansată oficial de
România privind încheierea unui
tratat general european de nerecurgere la forță și la amenințarea cu
forța, care reprezintă cheia de boltă
a păcii și securității in Europa și in
întreaga lume.
Propunerea Elveției, Finlandei, Iu
goslaviei și Suediei vizează convo
carea unei noi reuniuni de experți,
avînd drept scop elaborarea unei
metode general acceptabile de regle
mentare pașnică a diferendelor.
Numeroase propuneri avansate se
referă la adoptarea unor măsuri de
oprire a competiției militare, de
creștere a încrederii, de dezangajare
militară și dezarmare — în primul
rînd de dezarmare nucleară — pe
continentul european. Alături de
propunerea României referitoare la
convocarea conferinței pentru creș
terea încrederii și dezarmare în

★

Tovarășul Nicolae Constantin, viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a avut întîlniri de lucru cu
tovarășii V. Hula, vicepreședinte al
Guvernului R. S. Cehoslovace, pre
ședintele Comisiei de Stat a Planifi
cării. M. Figueras. prim-vicepreședinte al Juntei Centrale de Planificare a
R. Cuba,' G. Schiirer, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri al R. D.
Germane, președintele Comisiei de
Stat a Planificării. D. Sodnom, vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al R. P. Mongole, președintele Comi
siei de Stat a Planificării. H. Kisiel,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, președintele
Comisiei de Planificare de pe lingă
Consiliul de Miniștri. G. Kovacs, vi
cepreședinte al Oficiului Național al
Planificării al R. P. Ungare, S. Gligorijevici, membru al Consiliului
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via. care au luai parte la lucrările
celei de-a XXIV-a ședințe a Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare în
domeniul activității de planificare.
în cadrul convorbirilor, care s-au
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, au fost abordate aspecte pri
vind extinderea și diversificarea coo
perării și specializării in producție,
lărgirea schimburilor reciproce de
mărfuri dintre România și țările res
pective, în perioada 1981—1985.

Sesiunea Camerei Populare a R. D. Germane
si-a încheiat lucrările

zilei
★

Un colectiv al Teatrului „Schaubiihne am Halleschen Ufer" din Ber
linul Occidental a prezentat, joi sea
ra, în sala din bulevardul Schitu
Măgureanu a Teatrului „Bulandra“
din Capitală’ spectacolul cu piesa
„înstrăinare" a autorului austriac
contemporan Ernst Jandl. Colectivul
artistic oaspete, aflat în turneu în
țara noastră, va mai susține vineri
un spectacol pe scena aceluiași teatru
bucureștean.
(Agerpres)

între minus 8 și plus 2 grade. Iar cele
maxime între minus 3 șl plus 7 grade.
Pe alocuri, ceața va fi persistentă.
Izolat, polei. In București : Vreme în
general umedă, cu cerul mai mult
noros. vor cădea precipitații sub formă
de burniță, ploaie, lapoviță și ninsoare.
Vînt în general slab, cu unele intensi
ficări de scurtă durată. Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre minus 2
și plus 2 grade, iar cele maxime între
zero șl plus 4 grade. Temporar, ceață.
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

ÎN CURÎND, LA UNITĂȚILE
DE DIFUZARE A PRESEI
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1981

voltare a economiei naționale și la
bugetul de stat pe anul 1981 pre
zentate de Willi Stoph, președintele
Consiliului de Miniștri al R.D.G.,
precum și alte proiecte de lege.

BERLIN 18 (Agerpres). — La Ber
lin s-au încheiat lucrările sesiunii
Camerei Populare a R.D. Germane
— transmite agenția A.D.N. Depută
ții au examinat și aprobat proiectele
de lege cu privire la planul de dez

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

19,25 Actualitatea economică
19,50 Condu-ne, drag partid, înainte !
Cîntă corul Regionalei de căi fe
rate Brașov
20,00 Film artistic : „Cinci seri". Pre
mieră TV.- producție a studiourilor
sovietice. Cu : Ludmila Gureenko,
Stanislav Liubșin, valentina Tellcikina, Larisa Kuznețova, Igor
Nefiodov, Alexandr Adabașian. Re
gia : Nikita Mihalkov
21,40 stop cadru... la clteva probleme
ale filmului românesc (IV)
22,10 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Europa, pe masa reuniunii de la
Madrid se află, de asemenea, pro
puneri și idei în această problemă
prezentate de delegațiile Poloniei.
Suediei și Franței. După cum se cu
noaște deja, Polonia a propus ca pri
ma fază a acestei conferințe să se
desfășoare la Varșovia, incepind de la
20 octombrie 1981.
România, precum și o serie de țări
din grupul celor nouă state neutre și
nealiniate reprezentate la C.S.C.E. au
propus adoptarea la reuniunea de la
Madrid a unor măsuri de creștere a
încrederii.
Delegațiile U.R.S.S., Poloniei și
Austriei au făcut propuneri specifice
de organizare a unei Conferințe
general-europene în domeniul ener
giei, sub egida Comisiei Economice a
O.N.U. pentru Europa. Au fost pre
zentate. totodată, o serie de propu
neri relative la promovarea colaboră
rii culturale, în domeniul educației,
schimburilor între tineri, contactelor
între persoane. în acest context.
Iugoslavia și Franță au sugerat con
vocarea unui Forum cultural euro
pean.
în vederea asigurării continuității
procesului C.S.C.E., unele state —
între care și România — au făcut
propuneri concrete în acest domeniu.
Au fost reținute cu interes atît
concepția cuprinzătoare, constructivă
a tării noastre în problema urmări
lor instituționale ale C.S.C.E. —
una dintre pozițiile cele mai clare si
fără echivoc, după cum au subliniat
expres. în luările lor de cuvînt. re
prezentanții unor state participante
— cit și propunerea concretă a
României de a găzdui la București
viitoarea reuniune general-europeană.
Potrivit înțelegerii, prima etapă a
reuniunii de la Madrid se va încheia
vineri seara, urmind ca a doua etapă
să înceapă la 27 ianuarie 1981.

Suspendarea lucrărilor

Adunării Generale
a

O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — Adunarea Generală a O.N.U.
a hotărît să-și suspende lucrările
celei de-a 35-a sesiuni pină la data
de 15 ianuarie 1981. Printre pro
blemele care vor figura pe ordinea
de zi la reluarea dezbaterilor se află
cele referitoare la edificarea unei noi
ordini economice . internaționale și
chestiunea Namibiei.
in Consiliul de Securitate

Prelungirea mandatului
Forțelor O.N.U. în Liban
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate a aprobat
prelungirea mandatului Forței Inte
rimare a O.N.U. în Liban (UNIFIL)
cu încă șase luni, pînă la 19 iunie
1981. Rezoluția adoptată în acest
sens exprimă „sprijinul pentru gu
vernul libanez în eforturile sale de
a-și întări autoritatea atît sub ra
port civil, cit și militar" în zona în
care sînt dispuse unitățile UNIFIL.
De asemenea, exprimă hotărîrea
O.N.U. de a „examina căile practice
și mijloacele de a obține realizarea
deplină" a rezoluției din 1978 prevăzînd înființarea UNIFIL pentru
supravegherea retragerii militare
israeliene din sudul Libanului și
menținerea păcii în zonă.

Parlamentul danez —
împotriva majorării
cheltuielilor militare
COPENHAGA 18 (Agerpres). —
Folketingul (parlamentul Danemar
cei) a respins, cu 93 de voturi contra
73. un proiect de lege care prevedea
majorarea cu 3 la sută a cheltuie
lilor militare ale tării pe anul 1981,
conform deciziilor N.A.T.O., infor
mează agenția France Presse. Prin
respingerea acestei propuneri, pre
zentată de trei partide burgheze,
menționează sursa citată, viitorul
buget militar nu va spori decît în
funcție de majorarea generală a
indicelui prețurilor.

GENTIILE DE PRESA
scurt
BICENTENARUL PRIMEI GRAMATICI ROMANEȘTI. Cu prilejul
aniversării a două sute de ani de la apariția primei gramatici românești,
alcătuită de Samuil Micu și Gheorghe Șincai, la Biblioteca română din
Roma a fost organizată o conferință in cadrul căreia prof. Giuseppe
Piccillo, de la Universitatea din Catania, a subliniat importanța acestei
lucrări lingvistice. Gramatica — a spus eț — pune în evidență caracterul
latin al limbii române, continuitatea poporului român pe teritoriul vechii
Dacii in general și in Transilvania.

mau 372 000 de persoane, ceea ce
reprezintă 9 la sută din forța de
muncă a tării, a anunțat la Bru
xelles Ministerul Muncii. Nivelul
(record) atins se explică în primul
rînd prin concedierile operate re
cent în sectorul construcțiilor și in
cel al serviciilor.

REORGANIZAREA INSTITUȚIO
NALA DIN SALVADOR. Junta de
guvemămînt din Salvador, care are
acum funcții legislative, va fi pre
zidată de președintele țării, Jose
Napoleon Duarte, avîndu-1 ca vice
președinte pe col. Jaime Abdul Gu
tierrez, care este și vicepreședinte
al țării, s-a anunțat oficial la San
Salvador. Ceilalți membri ai juntei,
Antonio Morales Erlich și Ramon
Avalos, au primit însărcinări spe
ciale : primul urmează să se ocupe
direct de problemele reformei agra
re. iar cel de-al doilea de proble
mele sănătății publice.
PREMIUL ,.MIGUEL DE CER
VANTES", cea mai mare distincție
literară pentru scriitorii de limbă
spaniolă, a fost atribuit anul acesta
romancierului Uruguayan Juan Car
los Onetti. Considerat un adevărat
Premiu Nobel al scriitorilor de
limbă spaniolă, premiul a revenit
în anii precedenți unor autori pre
cum Jorge Luis Borges, Alejo Car
pentier, Damaso Alonso, Jorge
Guillen.
ȘOMAJUL ÎN BELGIA. La mijlo
cul lunii decembrie, în Belgia șo-

EXPOZIȚIA COMERCIALA A
ROMÂNIEI IN KUWEIT a fost
inaugurată oficial la 17. decembrie.
In prezența unui mare număr de
oficialități, diplomați și oameni de
afaceri, expoziția a fost deschisă
de Jasem Khalid Al-Marzuq, ministrul educației și ministru inte
rimar al comerțului și industriei.
Produsele electronice și electroteh
nice, piesele de mobilier, articolele
textile și de încălțăminte, celelalte
produse prezentate in standurile
expoziției se bucură de o înaltă
apreciere din partea specialiștilor și
a publicului vizitator.

PROTOCOL COMERCIAL ALI . BANEZO-TURC. La Tirana a fost
semnat protocolul pe anul 1981 priI vlnd schimburile de mărfuri între
Albania și Turcia, informează
agenția A.T.A. Documentul a fost
I semnat de ministrul albanez al co
merțului exterior. Nedin Hoxha, și
I ministrul turc al comerțului, Kemal
Canturk.
|
NOUL GUVERN DIN UGANDA.
Președintele Milton Obote, liderul
I Partidului Congresul Poporului
Ugandez, cîștigător al recentelor
• alegeri legislative, l-a numit pe
IOtema Alimadi în funcția de primministru al guvernului — a anun
țat postul de radio Kampala. Noul
premier va îndeplini și funcția de
ministru responsabil cu problemele
guvernamentale. Portofoliul aface
rilor externe este deținut de pre■ ședințele Obote.

I

I
I

LA VIENA a avut loc, la 18 de
cembrie, ședința plenară finală a
celei de-a 22-a runde a convorbi
rilor privind reducerea trupelor și
armamentelor și măsuri adiacente
în Europa centrală.

EXPERIENȚA NUCLEARA SUB
TERANA. S.U.A. și Marea Britanie au procedat la o experiență
nucleară subterană comună în de
șertul Nevada, a anunțat Minis
terul american al Energiei. Puterea
exploziei a fost cuprinsă în gama
de 20—150 kilotone. Experiența a
fost efectuată la cererea Marii
Britanii, în cadrul acordului dintre cele două țări privind folosirea
energiei atomice în scopuri mili
tare.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Joi
au continuat lucrările celui de-al
III-lea Congres al Partidului Muncii
din Israel cu dezbaterea probleme
lor politice și organizatorice. Con
gresul l-a reales pe Shimon Peres
ca președinte al partidului și candi
dat la funcția de prim-ministru din
partea acestui partid la viitoarele
alegeri.
în aceeași zi. conducătorul delega
ției P.C.R. la congres, tovarășul
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., a rostit cuvîntul de salut
din partea Partidului Comunist Ro
mân. în numele Partidului Comu
nist Român, al secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
al tuturor oamenilor muncii din
România, vorbitorul a adresat un
cald și prietenesc salut celui de-al
III-lea Congres al Partidului Muncii
din Israel, tuturor membrilor parti
dului. iar poporului israelian cele
mai bune urări de fericire, prosperi
tate și pace, EI a exprimat satisfac
ția pentru bunele relații existente
între P.C.R. și P.M. din Israel, con
vingerea că ele slujesc dezvoltării și
intensificării raporturilor de priete
nie, solidaritate și colaborare dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Israel, caracterizate
prin stimă, încredere și respect re
ciproc, la a căror dezvoltare o con
tribuție hotărîtoare au adus-o întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, și
Shimon Peres, președintele Partidu
lui Muncii din Israel, întăririi prie
teniei și conlucrării pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și popoare.
După ce a relevat faptul că po
porul român este angajat, în prezent,
cu toate forțele sale creatoare în în
făptuirea mărețelor obiective stabili
te de cel de-al XII-lea Congres al
P.C.R., desfășoară o amplă și intensă
activitate pentru realizarea Progra
mului de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înaintare
a României spre comunism, vorbito
rul a arătat : România acționează

consecvent pentru edificarea unui sis
tem trainic de securitate și colabora
re în Europa, pentru buna desfășu
rare a reuniunii de la Madrid, astfel
incit aceasta să răspundă pe deplin
aspirațiilor popoarelor, să pună ba
zele unei conferințe europene consa
crate dezangajării militare și dezar
mării în Europa. România, președin
tele Nicolae Ceaușescu, militează ac
tivași statornic pentru o soluție glo
bală a situației din Orientul Mijlo
ciu, pe calea tratativelor, care să
ducă la realizarea unei păci drepte
și trainice, bazată pe retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate
în urma războiului din 1967. rezol
varea problemei poporului palesti
nian în conformitate cu dreptul său
la autodeterminare, la constituirea
unui stat propriu, asigurarea inde
pendenței. integrității teritoriale și
suveranității tuturor statelor din
zonă, inclusiv a Israelului. Conside
răm că se impune organizarea unei
conferințe internaționale sub egida
O.N.U. cu participarea tuturor părți
lor implicate, inclusiv a Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, repre
zentant legitim al poporului palesti
nian, a celor doi copreședinți ai Con
ferinței de la Geneva, precum și a
altor state care pot aduce o contri
buție pozitivă la procesul reglemen
tării pe cale pașnică a situației din
Orientul Mijlociu.
în încheiere vorbitorul a arătat că
partidul nostru dezvoltă larg rela
țiile de colaborare cu toate partidele
comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu
partidele de guvemămînt din țările
în curs de dezvoltare, cu mișcările
de eliberare națională, cu celelalte
forțe progresiste, democratice șț an
tiimperialiste de pretutindeni |si ș
urat succes deplin congresului^^Phrti
dului Muncii din Israel în activitatea
sa viitoare consacrată intereselor po
porului israelian, cauzei păciijf secu
rității și colaborării internaționale.
Salutul reprezentantului partidului
nostru a fost primit cu multă căldu
ră de participantii la congres.

Președintele Partidului Muncii din Israel
a primit delegația Partidului Comunist Român
TEL AVIV 18 (Agerpres). — De
legația Partidului Comunist Român
la lucrările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncii din Israel,
condusă de tovarășul Virgil Cazacu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a
fost primită de Shimon Peres, pre
ședintele partidului.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis un mesaj cordial de salut și cele
mai bune urări președintelui Parti
dului Muncii din Israel.
Mulțumind pentru mesajul primit,
președintele Partidului Muncii din
Israel a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un
cordial salut, urări de sănătate și
depline succese in neobosita sa acti
vitate consacrată păcii, securității,
destinderii, colaborării și înțelegerii
internaționale. Partidul Muncii din

Israel — a spus Shimon Peres —
dă o înaltă apreciere contribuției
Român ief, a președintelui Nicolae
Ceaușescu, interesului constant pe
care îl acordă soluționării juste
și durabile a problemelor din această
regiune.
In timpul întîlnirii a avut loc un
schimb de păreri privind preocupă
rile actuale ale P.C.R. și P. M. din
Israel, exprimindu-se dorința de a
dezvolta continuu relațiile dintre
cele două partide în spiritul stimei
și respectului reciproc, în interesul
celor două popoare, al cauzei păcii,
prosperității, colaborării și cooperării
internaționale. Au fost abordate as
pecte ale situației internaționale și
în mod deosebit problemele Orientu
lui Mijlociu.
în aceeași zi, delegația P.C.R. a
avut un schimb de păreri cu Haim
Bar-Lev, secretar general al Parti
dului Muncii din Israel.

R. P. BULGARIA

Adoptarea planului de dezvoltare pe anii 1981-1982
SOFIA 18 (Agerpres). — La Sofia
s-au încheiat, joi,' lucrările sesiunii
Adunării Populare a R.P. Bulgaria,
care a dezbătut și aprobat proiectele
planului unic de dezvoltare economico-socială a Bulgariei pe anii
1981—1982 și bugetului de stat pe
anul 1981.
După cum relevă agenția B.T.A.,
planul asigură în următorii doi ani
„ritmuri constante de dezvoltare as
cendentă", rata acumulării răminînd
25,5 la sută. Venitul național va spori

cu 5,1 la sută în 1981 și cu 5 la sută
în 1982, productivitatea muncii — cu
4,8 la sută și. respectiv. 4,9 la sută.
Volumul producției industriale va
crește în 1981 cu 5,6 la sută si cu 6 la
sută în 1982, iar cel al producției agri
cole "va spori cu 4,7 la sută și. resnectiv, 2,5 la sută.
>
în ce privește bugetul pe anu' 19l?xș
acesta înscrie la capitolul venitu
suma de 15 381,6 milioane leva, iar Ia
cheltuieli — 15 369,6 milioane leva.

Conjunctură economică dificilă In țările Pieței comune
BRUXELLES 18 (Agerpres). —
Situația conjuncturală din! C.E.E. la
acest sfîrșit de an aruncă o umbră
serioasă asupra viitorului economiei
Pieței comune. După cum rezultă
din ultimul raport asupra conjunc
turii dat publicității la Bruxelles,
șomajul a atins în cele nouă țări
membre un nou nivel record, afectînd 6,6 la sută din populația activă,
în vreme ce produsul national brut
în țările C.E.E. se află într-o regresie constantă.
Raportul precizează că in luna
octombrie 1980 în Piața comună exis
tau cu 21 la sută mai multi șomeri

decît în aceeași lună a anului pre
cedent. în Marea Britanie și Dane
marca creșterea șomajului a fost
chiar de peste 50 la sută. Prețurile
au crescut permanent, în vreme ce
balanța comercială a „celor nouă"
acuză un deficit cumulat de apro
ximativ 250 000 000 dolari. Și în do
meniul producției industriale C.E.E.
întîmpină serioase dificultăți — re
levă raportul — precizînd că în toate
țările C.E.E., cu excepția Danemar
cei și Italiei, aceasta a scăzut, în
medie cu 2,9 la sută, în compa
rație cu al treilea trimestru al anu
lui 1979.

Ravagiile secetei în Sahel
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Sahelul, regiune a Africii de vest,
care acum șapte ani a fost lovită
de o secetă pustiitoare, soldată cu
moartea a peste 150 000 de oameni
și decimarea a 3 milioane de vite,
este din nou in primejdie. O secetă
rar întilnită s-a abătut asupra tu
turor celor 8 țări ale zonei. Intr-o
declarație făcută luni, ministrul de
externe al Republicii Mali, Alisuno
Beyo, a arătat că „de cinci ani,
peste 30 milioane de oameni din
regiune suferă de un flagel care se
cheamă seceta" și că situația lor
tragică va fi înscrisă de țara sa pe
ordinea de zi a conferinței islamice
din luna ianuarie 1981. Ministrul
malian și-a exprimat regretul că o
serie de țări occidentale nu acordă
ajutor pentru eliminarea consecin
țelor dramatice ale secetei din
Sahel.
Intr-un comentariu pe aceeași
temă, agenția „FRANCE PRESSE"
arată că „in aceste țări vest-africane fără petrol și materii prime
strategice (cu excepția Nigerului),
un an fără ploaie este întotdeauna
un dezastru. Iar cind se succed
doi ani de secetă, cum este cazul
în momentul de față, dezastrul de
vine catastrofă. Punctele de apă.
puțurile și bălțile seacă. Vitele
parcurg distanțe de kilometri pen
tru a se adăpa și a găsi un petic
de pășune. Recoltele sînt slabe. Vis
tieriile statelor sint aproape goale,
deoarece culturile de export, ara'hidele și bumbacul în special, sint în
scădere". Din această cauză, ele
suportă greu deficitul alimentar
creat și sînt puse în imposibilitate

de a finanța, din resurse proprii,
proiectele de irigații. Potrivit Co
mitetului de luptă împotriva sece
tei din Sahel, aceste proiecte ar
necesita investiții in valoare de un
miliard 350 milioane de dolari pe
o perioadă de cinci ani, adică cu
puțin mai mult decît se cheltuiește
pentru înarmare în lume... într-o
singură zi.

Copii înfometați din regiunile lovite
de secetă
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