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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Vineri dimineață s-au reluat, tn 
plen, lucrările sesiunii a Il-a a celei 
de-a VIH-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

La sosirea in rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au fost 
salutați cu deosebită căldură, cu pu
ternice și îndelungi aplauze de depu- 
tati și invitați.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Alexandrina Găi
nușe, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Jnf Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
<te Răutu, Aneta Spornic', Virgil 
77 In.

La lucrările sesiunii sînt prezenti. 
de asemenea, membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat.

în sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, oameni de 
știință și cultură, ziariști, care parti
cipă la sesiune în calitate de invi
tați.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

în cadrul dezbaterilor generale 
asupra proiectului de Lege pentru 
întărirea autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare 
și valutare în activitatea de comerț 
exterior și cooperare economică in
ternațională au luat cuvîntul depu
tății : Miu Dobrescu, Simion Săpu- 
naru, Mihalache Mărgean, Vasile

Cădar, Elena Verona Burtea, Vasile 
Talpoș.

După Incheieiea discuției pe arti
cole. Marea Adunare Națională a 
votat in unanimitate Legea pentru 
întărirea autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare și valutare în activitatea 
de comerț exterior și cooperare eco
nomică internațională.

S-a trecut apoi la examinarea pro
iectului de Lege privind constituirea, 
repartizarea și folosirea pe iudete 
a resurselor pentru aprovizionarea 
populației cu carne, lapte, legume și 
fructe.

Expunerea la acest proiect a fost 
prezentată de tovarășul Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, iar raportul comisiilor 
permanente ale Marii Adunări Națio
nale, care au avizat favorabil pro
iectul de lege, de tovarășul Ion Ca-

trinescu, președintele Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură și gospodări
rea apelor.

In cadrul dezbaterilor generale a- 
supra proiectului de lege au luat 
cuvîntul deputății : Pavel Aron, Con
stanta Balint, Gheorghe Roșu, Vio
rica Pop, Petru Ene, Ana Hategan.

După discuția pe articole. Marea 
Adunare Națională a votat în unani
mitate acest proiect, conferindu-i pu
tere de lege.

La următorul punct de pe ordinea 
de zi. tovarășul Emil Bobu, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
ministrul muncii, a prezentat Rapor
tul guvernului cu privire la încheie
rea acțiunii de majorare a retribuții
lor, pensiilor, alocațiilor de stat pen
tru copii și a altor venituri.

în continuare, tovarășa Cornelia 
Filipaș, viceprim-ministru al guver
nului, a prezentat Raportul guvernu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

V

Repere ale dezvoltării economice și creșterii nivelului de trai

levizoare

... ...............

Ș

50840 mii7 7
itone cărbune

1121 milioane 
perechi

| încălțăminte

14665 mii J 
tone oțel J

s\
-—'

<Țv

80000 tractoarele

%. . ■

72700 milioane 
kWh energie electrică

.-------------------

3 559 mii tone 
îngrășăminte chimice

. 670 mii
| televizzzrz

li O

1' y . i x:

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Mali,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

în ziua de 19 decembrie, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit

pe Moussa Coulibaly, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Mall tn 
țara noastră. (Continuare in pagina 
a V-a).

Ambasadorul R. P. Polone
Vineri, 19 decembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

România, a primit pe Jerzy Ku- 
siak, ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București, cu 
prilejul încheierii misiunii sale

in Republica Socialistă România. 
Convorbirea care a avut loc cu 

ăoest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Ambasadorul
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază, pe Vai- 
kundha Samruatruamphol, ambasado

Thailandei
rul Regatului Thailandei la București, 
în vizită de rămas bun, in legătură 
cu încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

HOTĂRÎREA
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

referitoare la Raportul Guvernului Republicii Socialiste România 
cu privire la încheierea acțiunii de majorare a retribuțiilor, 

pensiilor, alocațiilor de stat pentru copii și a altor venituri 
ale populației, în cincinalul 1976-1980

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste Româ
nia examinînd Raportul guvernului cu privire la încheierea 
acțiunii de majorare a retribuțiilor, pensiilor, alocației 
de stat pentru copii și a altor venituri,

Constată cu satisfacție că programul de creștere a ve
niturilor populației, elaborat din inițiativa și sub condu
cerea directă a secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost îndeplinit cu succes, în actualul cincinal 
obținîndu-se cele mai mari creșteri ale veniturilor popu
lației din întreaga perioadă a construcției socialismului in 
țara noastră.

Realizarea integrală a programului de creștere a ni
velului de trai, în perioada 1976-1980, este rezultatul 
muncii pline de devotament și de abnegație a clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de na
ționalitate, care, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, infăptuiesc neabătut programul partidului de dez
voltare neîntreruptă a patriei noastre socialiste.

Marea Adunare Națională apreciază că activitatea des
fășurată pentru îndeplinirea măsurilor privind majorarea 
retribuțiilor oamenilor muncii, sporirea veniturilor țărăni
mii, majorarea pensiilor, a alocațiilor de stat pentru copii 
și a altor venituri s-a făcut în spiritul principiilor eticii și 
echității socialiste.

Majorarea retribuției s-a efectuat cu asigurarea unei 
corelări judicioase între retribuția minimă și maximă pe 
economie, corespunzător cerințelor diferențierii stimulative 
a veniturilor, in funcție de cantitatea și calitatea muncii 
depuse.

Marea Adunare Națională, alături de întregul popor, dă 
o înaltă apreciere activității neobosite a secretarului 
general al partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, preocupării sale 
permanente ca, pe baza dezvoltării generale economico- 
sociale a țării, să se realizeze cu consecvență țelul 
suprem al orînduirii noastre socialiste, creșterea neconte

nită a bunăstării materiale și spirituale a poporului, 
crearea tuturor condițiilor necesare pentru afirmarea 
plenară a omului, a personalității sale.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România hotărăște:

Articol unic. - Aprobă Raportul guvernului cu privire 
la încheierea acțiunii de majorare a retribuțiilor, pensii
lor, alocațiilor de stat pentru copii și a altor venituri ale 
populației, în cincinalul 1976-1980.

Consiliul de Miniștri va acționa permanent pentru apli
carea măsurilor privind sporirea veniturilor oamenilor 
muncii, in conformitate cu Programul-directivă de creștere 
a nivelului de trai în perioada 1981-1985 și de ridicare 
continuă a calității vieții adoptat de Congresul al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român, care asigură sporirea 
veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii și 
ridicarea pe o nouă treaptă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Marea Adunare Națională cheamă întreaga noastră 
clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii - români, maghiari, germani și de alte na
ționalități - să muncească cu abnegație pentru îndepli
nirea și depășirea planului național unic pe anul 1981, 
a prevederilor planului cincinal 1981-1985, să participe 
cu fermitate la opera de punere in valoare, la nivel su
perior, a întregului potențial economic, a resurselor ma
teriale și umane de care dispune țara noastră, ac- 
ționind cu hotărîre pentru creșterea venitului național, a 
nivelului de trai și îmbunătățirea calității vieții în viitorul 
cincinal, pentru realizarea Programului Partidului Co
munist Român de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Această hotărîre a fost adoptată de Marea Adunare 
Națională în ședința din 19 decembrie 1980, cu unanimi
tate de voturi.

HOTĂRÎREA
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

referitoare Ia Raportul Guvernului Republicii Socialiste România 
cu privire Ia aprovizionarea populației in trimestrul IV/1980 

și semestrul 1/1981
Ca urmare a dezvoltării în ritm susținut a economiei 

naționale, a îndeplinirii obiectivelor stabilite in programul 
partidului cu privire la creșterea și diversificarea produc
ției de bunuri de larg consum, au sporit an de an can
titățile de mărfuri alimentare și nealimentare destinate 
populației, asigurîndu-se, și pe această cale, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului 
nostru popor.

Marea Adunare Națională constată că programul pri
vind aprovizionarea populației elaborat, pe baza indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, în strînsă concordanță cu prevederile Pla
nului de dezvoltare economico-socială pe anul 1981, ale 
planului cincinal și ale Directivelor celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist Român este de natură să 
asigure produse alimentare și bunuri industriale de 
consum în cantități mai mari și de calitate superioară față 
de perioada corespunzătoare a anului trecut.

In vederea asigurării aprovizionării populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale de consum, atit în 
perioada pină la sfîrșitul acestui an, cît și în primul 
semestru al anului viitor,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste Româ
nia hotărăște:

Art. 1 - Se aprobă Raportul Guvernului Republicii So
cialiste România cu privire la aprovizionarea populației in 
trimestrul IV/1980 și semestrul 1/1981.

Art. 2 - Marea Adunare Națională însărcinează guver
nul să ia măsuri ca Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, Mi
nisterul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Ușoa
re, Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, Ministerul Comerțului Interior, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunea Cen

trală a Cooperativelor de Consum, celelalte organe cen
trale, consiliile populare, toate organele care au sarcini în 
domeniul producerii și desfacerii mărfurilor către popu
lație, să acționeze cu fermitate pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului de producție, pentru livrarea 
integrală, ritmică și de calitate corespunzătoare a tuturor 
mărfurilor, asigurîndu-se în acest fel realizarea integrală a 
programului de aprovizionare a cetățenilor cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale de consum, in concor
danță cu nivelurile stabilite prin planul de dezvoltare eco
nomico-socială a țării.

Totodată, Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru gos
podărirea judicioasă a resurselor destinate fondului pieței, 
o cit mai rațională și echilibrată repartizare pe teritoriu a 
fondului de marfă pentru populație, perfecționarea orga
nizării și funcționării rețelei comerciale și de alimentație 
publică, precum și pentru mobilizarea, într-o mai mare 
măsură, a disponibilităților existente în gospodăriile popu
lației.

Art 3 - Unitățile socialiste din agricultură, toți locuitorii 
din mediul rural și urban care dețin terenuri agricole vor 
lua măsuri pentru valorificarea cît mai deplină a poten
țialului productiv al pămintului, pentru creșterea continuă 
a producției agricole vegetale și animale, în vederea aco
peririi nevoilor proprii de consum și îndeplinirii in între
gime a obligațiilor de livrare la fondul de stat.

Marea Adunare Națională cheamă pe toți oamenii mun
cii din agricultură — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități - să acționeze cu dăruire și abnegație pentru 
înfăptuirea integrală a obiectivelor ce revin agriculturii din 
planul de dezvoltare economică și socială a țării și pe 
această bază să se asigure în cît mai bune condiții apro
vizionarea populației cu carne, lapte, legume, fructe șl 
alte produse agroalimentare.

Această hotărîre a fost adoptată de Marea Adunare 
Națională în ședința din 19 decembrie 1980, cu unanimi
tate de voturi.

în paginile 2, 3, 4, 5

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
• Rapoarte, expuneri la proiectele de legi supuse aprobării

• Din cuvîntul partidpanfHor la dezbateri
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de Lege pentru modificarea

și completarea legii nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea 
fondurilor fixe, resurselor materiale
și aprovizionarea tehnico-materială 

prezentată de tovarășul ION PĂȚAN, 
viceprim-ministru al guvernului, 

ministrul aprovizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fondurilor fixe

Vă rog să-mi 
permiteți ca, din 
însărcinarea Con
siliului de Miniș
tri, să vă supun 
spre dezbatere și 
aprobare proiec
tul Legii pentru 
modificarea și
completarea Legii nr. 14/1971 cu pri
vire la gospodărirea fondurilor fixe, 
resurselor materiale și aprovizio
narea tehnico-materială.

Proiectul de lege supus dezba
terii, elaborat din inițiativa si 
sub directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, se înscrie în an
samblul măsurilor de perfecționare a 
actelor normative menite să asigure 
cadrul legislativ necesar pentru apli
carea în practica vieții economice a 
hotărîrilor adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului privind perfec
tionarea conducerii si planificării 
economiei, introducerea noului me
canism economico-financiar.

Vă rog să-mi permiteți să subliniez 
cîteva din elementele calitativ noi 
cuprinse în proiectul legii supus 
dezbaterii.

Ținînd seama de problemele deo
sebit de complexe ale asigurării ma
teriilor prime, este reglementată dez
voltarea bazei interne de materii 
prime și energetice, insistîndu-se în
deosebi asupra sporirii gradului de 
acoperire a producției cu rezerve 
geologice, asimilării și aplicării de 
noi tehnologii pentru recuperarea tu
turor componentilor utili și creșterea, 
gradului de prelucrare a materiilor 
prime.

In acest context, un loc deosebit 
îl ocupă prevederile referitoare la 
dezvoltarea bazei energetice, fiind în
scrise sarcini pentru utilizarea la ma
ximum a potențialului hidroenerge
tic, a cărbunilor inferiori, a șisturilor 
bituminoase și a resurselor energetice 
refolosibile, precum și pentru inten
sificarea cercetărilor si aplicarea în 
practică a utilizării resurselor noi de 
energie.

în condițiile actuale, recuperarea 
Si valorificarea tuturor materiilor 
prime vechi și a materialelor refolo
sibile dobîndesc o importantă de 
prim ordin, reflectată prin prevederi 
corespunzătoare în proiectul de lege, 
în acest sens sînt stabilite regulile 
de bază pentru activitatea de recu
perare și valorificarea integrală a 
resurselor materiale refolosibile. cu 
interdicția distrugerii oricăror ase

menea bunuri, chiar dacă temporar 
nu se pot valorifica.

Pentru utilizarea cu înaltă efici
entă și întărirea simțului de răspun
dere în gospodărirea judicioasă a 
tuturor resurselor materiale alocate 
prin plan, este prevăzută obligativi
tatea normării integrale a consumu
rilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, precum și o 
îmbunătățire sistematică a indicato
rilor de normare a consumurilor. 
Totodată, legea stabilește că produ
sele și tehnologiile noi. precum si 
cele modernizate nu vor putea fi 
introduse în producție dacă nu asigu
ră consumuri specifice mai reduse 
fată de cele aflate în fabricație.

în vederea valorificării superioare 
a resurselor materiale, folosirii efici
ente a capacităților de producție, 
creșterii productivității muncii și per
fecționării procesului de aprovizio- 
nare-desfacere, proiectul de lege pre
vede obligativitatea tipizării materia
lelor și produselor, reducerea la 
strictul necesar a numărului de 
mărci, tipodimensiuni de materiale, 
piese, subansamble, mașini, utilaje, 
instalații și alte produse.

Cu privire la asigurarea necesaru
lui de mașini și utilaje, doresc să 
evidențiez în mod deosebit preve
derea că alocarea acestora se va face 
numai cu condiția utilizării la indicii 
planificați a parcului existent si cu 
respectarea normativelor de dotare.

în asigurarea necesarului de piese 
de schimb, o pondere tot mal impor
tantă trebuie să o reprezinte, așa cum 
prevede proiectul supus dezbaterii, 
recuperarea și refolosirea. ca atare 
sau prin recondiționare, a pieselor 
de schimb și subansamblelor rezultate 
la efectuarea reparațiilor sau la dez
membrarea mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor scoase din funcțiune. 
Trebuie spus că în prezent multe 
repere bune merg încă la topit, deși 
ar putea fi refolosite. economisindu- 
se astfel un important volum de 
muncă socială, de combustibili si 
energie.

în scopul utilizării și gospodăririi 
în condiții de eficientă maximă a

fondurilor fixe, 
legea stabilește 
obligațiile ce re
vin unităților so
cialiste pentru în
cărcarea completă 
a capacităților de 
producție, folosi
rea rațională a

spatiilor construite, respectarea ri
guroasă a prescripțiilor tehnice și 
a tehnologiilor de fabricație, orga
nizarea judicioasă a schimburilor de 
lucru, precum și la efectuarea la 
timp a lucrărilor de întreținere, re
vizie și reparare a fondurilor fixe.

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor privind întărirea disci
plinei în desfășurarea aprovizionării 
tehnico-materiale. printr-o mai pre
cisă delimitare a atribuțiilor si răs
punderilor ce revin întreprinderilor, 
centralelor, ministerelor, inclusiv sta
bilirea unor sancțiuni contravențio
nale sau chiar penale pentru abate
rile de la lege.

în proiectul de lege sînt stabilite 
răspunderile ce revin nemijlocit 
Consiliului de Miniștri pentru asigu
rarea bazei materiale a planului, gos
podărirea și folosirea cu cea mai 
înaltă eficientă a materiilor prime, 
combustibililor, energiei, recuperării 
și valorificării materialelor refolo
sibile. utilizării optime a capacităților 
de producție, desfășurării normale, 
neîntrerupte a aprovizionării teh
nico-materiale.

De asemenea, pentru Ministerul 
Aprovizionării sînt stabilite răspun
derile mai ales In ce privește reali
zarea ritmică a livrărilor de produse 
și a aprovizionării, normarea judi
cioasă a consumurilor și a stocurilor, 
realizarea recuperărilor și a valorifi
cării resurselor refolosibile. controlul 
gospodăririi fondurilor fixe, al în
treținerii și reparării acestora.

Știm că în activitatea noastră exis
tă foarte multe neajunsuri, mai ales 
în ce privește asigurarea resurselor, 
gospodărirea judicioasă a materiale
lor și combustibililor, generalizarea 
experienței pozitive în domeniul eco
nomisirii și valorificării superioare a 
materialelor, reconditionării pieselor 
de schimb. De aceea, mă angajez în 
fata dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte al republicii, în fața Marii 
Adunări Naționale, că vom acționa 
cu mai multă exigentă, fermitate si 
operativitate pentru a rezolva la ni
velul cerințelor înscrise în legea pe 
care o dezbatem toate sarcinile care 
ne revin.

Raportul comisiilor permanente la proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea 

fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materială
Potrivit atribu

țiilor ce le revin, 
comisiile perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale au analizat proiectul de 
modificare a Legii nr. 14/1971 cu 
privire la gospodărirea fondurilor 
fixe, resurselor materiale și aprovi
zionarea tehnico-materială și au con
statat că actualizarea acestui act nor
mativ se înscrie pe linia aplicării în 
toate domeniile de activitate a mă
surilor referitoare la perfecționarea 
conducerii și planificării economico- 
financiare, la ridicarea pe un plan 
superior a autoconducerii muncito
rești, întărirea autogestiunii econo- 
mico-financiare. realizarea unei înal
te eficiente, îmbunătățirea calitativă 
a activității în întreaga economie 
națională.

Stabilite cu claritate în documen
tele Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român. sarcinile 
deosebite ce revin activității de a- 
provizionare tehnico-materială in 
etapa următoare, accentuate de com
plexitatea din ce în ce mal mare a 
vieții economice, de ritmul si am
ploarea dezvoltării ei. de amplifica
rea considerabilă a interdependentei 
dintre unitățile socialiste, precum și 
de caracterul limitat al resurselor, de 
noile condiții create ca urmare a 
aplicării mecanismului economico- 
financiar. au făcut necesară perfec
ționarea cadrului legislativ în acest 
domeniu. în scopul valorificării op
time a resurselor si ridicării continue 
a eficientei economice.

înscriindu-se In orientările condu
cerii de partid și de stat, ale secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

prezentat de deputata IULIANA
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind lărgirea și diversificarea ba
zei interne de materii prime, pro
iectul de lege stabilește obligații fer
me pentru factorii competent! de a 
se preocupa intens și permanent de 
descoperirea și punerea în valoare de 
noi resurse, de promovare a unor 
măsuri corespunzătoare privind gos
podărirea rațională a materiilor pri
me, de ridicare a gradului de valori
ficare a tuturor resurselor, de recu
perare și folosire a acestora. Comisi
ile constată, de asemenea, că obliga
ția factorilor responsabili de a dimen
siona. prin norme corespunzătoare, 
consumul tuturor materialelor folo
site constituie o măsură de natură să 
contribuie la utilizarea rațională a 
resurselor de care dispune economia 
națională. •

Problemele complexe pe care le 
pune în etapa actuală balanța ener
getică sînt reflectate în proiectul de 
lege nrin prevederile referitoare la 
sarcinile ce le revin unor organe de 
a lua măsuri pentru creșterea bazei 
energetice, nu numai prin punerea 
în valoare a tuturor posibilităților 
locale și trecerea la utilizarea unor 
noi surse de energie, dar și prin 
mobilizarea tuturor consumatorilor la 
acțiunea de aplicare a unui regim 
sever de economisire a energiei șl 
combustibililor.

Preocuparea pentru gospodărirea 
mai eficientă a fondurilor materiale 
de toate categoriile, pentru crearea 
condițiilor în vederea desfășurării 
neîntrerupte a procesului de produc
ție in toate unitățile economice con-

BUCUR feră prevederi
lor din proiec
tul de lege su

pus dezbaterii un caracter profund 
realist. Izvorit din studierea aten
tă și temeinică a fenomenelor 
economice, proiectul reflectă o con
cepție unitară în rezolvarea diferite
lor aspecte pe care le ridică dimen
sionarea mai judicioasă a structuri
lor. evitarea formării de stocuri su- 
pranormative, îmbunătățirea și mo
dernizarea transporturilor și depo
zitării materiilor prime, combustibi
lilor și materialelor, dispozițiile lui 
fiind călăuzite în mod constant de 
ideea evitării oricăror risipe, degra
dări, deteriorări.

Avînd în vedere rezultatele deose
bit de pozitive ce se pot obține în 
economie prin gospodărirea mai ra
țională și prin asigurarea funcționă
rii la parametri înalți. fără întreru
pere și în condiții de siguranță de
plină a fondurilor fixe, proiectul de 
lege stabilește obligații și răspun
deri corespunzătoare pentru toți de
ținătorii acestora, de natură să asi
gure creșterea eficientei în întreaga 
economie națională.

Exprimîndu-și convingerea că mo
dificările și completările aduse pro
iectului de lege contribuie în mod 
substanțial la perfecționarea preve
derilor lui. îndeosebi prin precizările 
aduse în domenii atît de complexe 
cum sînt cele referitoare la punerea 
în valoare de noi resurse, refolosirea 
materialelor disponibile, aprovizio
narea tehnico-materială și gospodă
rirea fondurilor fixe, comisiile per
manente de specialitate avizează fa
vorabil. In unanimitate, proiectul de 
lege și propun adoptarea lui în for
ma supusă dezbaterii.

Expunerea la proiectul de Lege pentru întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii economico-financiare și valutare

in activitatea de comerț exterior1

și cooperare economică internațională
prezentată de tovarășul CORNEL BURTICĂ, 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior 

cooperării economice internaționale

Vă rog să-mi 
permiteți ca, din 
însărcinarea Con
siliului de Miniș
tri, să prezint 
Marii Adunări 
Naționale proiec- 
tul Legii pentru Ș"
întărirea auto
conducerii muncitorești și autoges
tiunii economico-financiare și valu
tare in activitatea de comerț exte
rior și cooperare economică inter
națională.

Prevederile proiectului de lege por
nesc de la hotărîrile Plenarei Comi
tetului Central al partidului din mar
tie 1978, reflectă gîndirea secretarului 
general al partidului nostru privind

perfecționarea mecanismului econo
mico-financiar și au în vedere folo
sirea mai deplină a avantajelor 
participării României la diviziunea 
internațională a muncii, creșterea 
continuă a contribuției comerțului 
exterior la dezvoltarea economico- 
socială a țării, la ridicarea nivelului 
de trai al poporului.

în elaborarea acestei legi ne-am

bucurat de spri
jinul deosebit, de 
îndrumarea per
manentă și in
dicațiile tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, secre
tarul general al 
partidului. pre

ședintele republicii, pentru care îi 
adresăm caldele noastre mulțumiri. 

Proiectul de lege a fost supus dez
baterii publice și discutat în diferite 
colective de oameni ai muncii, iar la 
definitivarea sa s-a ținut seama de 
numeroasele propuneri și sugestii 
prezentate.

în cele ce urmează, aș dori ca — 
foarte pe scurt — să prezint cîteva

din trăsăturile acestui proiect de 
lege :

Obiectivul fundamental al legii îl 
constituie — așa cum arată titlul — 
întărirea autogestiunii economico- 
financiare și valutare, in care scop 
ministerele, întreprinderile producă
toare. întreprinderile de comerț ex
terior trebuie să ia toate măsurile 
pentru ca producția de export, co
mercializarea mărfurilor pe piețele 
externe, acțiunile de cooperare in
ternațională să asigure acoperirea 
cheltuielilor in valută pe seama în
casărilor valutare din activitatea 
proprie și, totodată, să contribuie la 
creșterea resurselor valutare nece
sare economiei naționale și stimulă
rii oamenilor muncii care participă 
la realizarea exportului.

Că o reflectare a acestor principii, 
proiectul legii prevede că ministere
le, celelalte organe centrale și loca
le, centralele și întreprinderile care 
produc pentru export sau beneficiază 
de importuri întocmesc anual balan
ța comercială și planul de încasări 
și plăți valutare al activității pro
prii de comerț exterior și de coope
rare economică internațională. De 
asemenea, pe baza volumului total 
de activitate, întreprinderile de co
merț exterior elaborează bugetul de 
venituri și cheltuieli, precum și pla
nul de încasări, plăți și beneficii va
lutare, care fac parte integrantă din 
buget.

în vederea asigurării echilibrului 
valutar, proiectul legii stabilește că 
importurile planificate se efectuea
ză numai în măsura în care se rea
lizează trimestrial încasările și văr- 
sămintele prevăzute prin plan sau 
există contracte de export care să 
asigure resursele valutare necesare, 
în cazul că nu sînt asigurate resur
sele externe, ministerele sînt obli
gate să-și redimensioneze corespun
zător volumul importurilor.

Potrivit principiilor autogestiunii, 
rezultatele activității de comerț ex
terior și cooperare economică inter
națională se reflectă în rezultatele 
financiare de ansamblu ale între
prinderilor producătoare de mărfuri 
pentru export sau beneficiare de 
mărfuri din import și ale întreprin
derilor de comerț exterior.

Un capitol al legii se referă Ia îm
bunătățirea raporturilor contractuale 
dintre întreprinderile de comerț ex
terior și unitățile producătoare de 
mărfuri pentru export sau beneficia
re de mărfuri din import. Prin aces
te prevederi se urmărește întărirea 
răspunderii pentru asigurarea planu
lui de comerț exterior cu contracte 
externe, la prețuri competitive, și o 
eficientă corespunzătoare a importu
rilor, precum și pentru îndeplinirea 
tuturor obligațiilor în raporturile cu 
partenerii externi, asigurarea calită
ții mărfurilor prevăzute prin con
tractare.

Proiectul legii aduce modificări de 
principiu în ce privește sistemul de 
relații financiar-valutare în activita
tea de comerț exterior. Astfel, se 
renunță la exprimarea valorii co
merțului exterior în „lei-valută" și 
se introduce cursul comercial unic 
in activitatea de comerț exterior, 
exprimat în lei, care reflectă media 
cursurilor de revenire la export și 
import pe produse și grupe de pro
duse. La stabilirea cursului comer
cial unic și a cursurilor de revenire 
pe produse sau grupe de produse se 
pornește de la necesitatea valorifi
cării superioare a mărfurilor de ex
port pe piețele externe, de la obli
gația îmbunătățirii generale a efi
cienței comerțului exterior, în vede
rea întăririi continue a monedei na
ționale. Se asigură, totodată, o legă
tură mai directă între preturile in
terne și prețurile de pe piețele ex
terne, cu reflectarea corespunzătoare 
a acestora în gestiunea economică a 
întreprinderilor producătoare de 
mărfuri pentru export sau benefi- 

_ ciare de mărfuri din import și a în- 
' treprinderilor de comerț exterior.

Proiectul legii aduce unele îmbu
nătățiri importante privind obiectul 
de activitate al întreprinderilor de 
comerț exterior. în acest sens, în
treprinderile de comerț exterior pot 
efectua, in afara obiectului de acti
vitate aprobat, și alte exporturi, în 
primul rînd din domeniul construc
ției de mașinj, în cadrul operațiuni
lor de contrapartidă pentru impor
turi, precum și exporturi de orice 
fel de alte mărfuri românești, dacă 
realizează indicatorii de eficientă 
planificați.

De asemenea, prin reglementările 
înscrise în proiectul de lege se urmă
rește trecerea cu mai mult curaj, cu 
mai multă hotărîre la realizarea de 
operațiuni comerciale cu aport va
lutar pe piețele externe de mai mare 
amploare, astfel ca aceste operațiuni 
să capete în comerțul exterior al 
României o pondere mult mai mare 
decît în prezent, să-și aducă un aport 
cît mai ridicat la încasările valutare 
ale tării.

Proiectul legii precizează, totodată, 
modul de organizare a întreprinderi
lor de comerț exterior, pentru a se 
asigura stabilitatea cadrelor care se 
ocupă de anumite piețe și produse, 
stabilește răspunderi mai clare pri
vind asigurarea contractelor externe, 
urmărirea executării contractelor atît 
la intern, cît și la extern, precum și 
organizarea mai bună a rețelei de 
comercializare și de service și a ce
lorlalte activități care concură la 
buna desfășurare a exportului și im
portului.

Proiectul legii conține un capitol 
distinct privind stimularea activită
ții de export a unităților producătoa
re și a întreprinderilor de comerț 
exterior. Prevederile au în vedere 
acordarea de fonduri suplimentare 
pentru import întreprinderilor pro
ducătoare pentru depășirea planului 
de export, cît și stimularea oameni
lor muncii care participă la realiza
rea producției de export și la co
mercializarea produselor.
' în același timp, in vederea stimu
lării lucrătorilor din activitatea de co
merț exterior pentru desfășurarea 
unei activități eficiente, proiectul 
legii prevede ca retribuirea persona
lului muncitor din întreprinderile de 
comerț exterior și din cadrul rețelei 
externe de comercializare, asistență 
tehnică și service să se facă pe bază 
de cote procentuale din volumul în
casărilor și beneficiilor realizate din 
activitatea de comerț exterior. în ra
port cu rezultatele efective obținute.

Consider că, prin introducerea 
acestor reglementări, asigurăm un 
cadru juridic mai bun activității ge
nerale de comerț exterior și coope
rare economică internațională, in 
măsură să stimuleze activitatea crea
toare a oamenilor muncii din unită
țile producătoare, ca și a celor din 
întreprinderile de comerț exterior, 
pentru creșterea contribuției activi
tății de comerț exterior în dezvol
tarea economico-socială a țării.

Desigur, este de datoria celor care 
lucrăm în sistemul comerțului ex
terior. a tuturor oamenilor muncii 
din domeniul producției pentru ex

port, să desfășurăm o activitate in
tensă și multilaterală pentru a asi
gura din punct de vedere al con
tractelor externe, al producției in
terne. al cadrului juridic extern con
diții cît mai bune pentru realizarea 
planului pe 1981, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului in domeniul relațiilor eco
nomice externe.

Doresc să vă asigur pe dumnea
voastră. stimate tovarășe președinte 
al republicii, doresc să asigur Marea 
Adunare Națională că lucrătorii din 
sistemul comerțului exterior vor ac
ționa cu toată fermitatea pentru ca 
prevederile acestei legi să prindă 
viață începînd din anul 1981, pentru 
a realiza un comerț exterior modem, 
corespunzător nivelului dezvoltării și

potențialului economlco-social al tă
rii noastre și. totodată, adaptat ac
tualelor condiții internaționale.

In încheiere, vă rog să votați ca 
acest proiect să devină lege, cu în
crederea că facem un pas înainte in 
direcția perfecționării activității de 
conducere și organizare a activității 
de comerț exterior în Republica 
Socialistă România.

Raportul comisiilor permanente la proiectul de Lege pentru întărirea 
autoconducerii muncitorești si autogestiunii economico-financiare si valutare 
în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională

Vă rog să-mi 
permiteți a vă 
prezenta princi
palele constatări și concluzii ale 
comisiilor permanente de resort 
ale Marii Adunări Naționale, care 
au analizat proiectul de Lege 
pentru întărirea autoconducerii mun
citorești, autogestiunii economico-fi
nanciare și valutare in activitatea de 
comerț exterior și cooperare econo
mică internațională.

Rolul însemnat pe care îl au re
lațiile economice internaționale în 
realizarea amplului program de dez
voltare și modernizare a economiei 
românești, adoptat de cel de-al XII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, este reflectat cu claritate în 
reglementarea supusă dezbaterii, care 
va asigura creșterea dinamismului co
merțului exterior în condițiile unei 
eficiente economice ridicate.

înscriindu-se in eforturile con
stante ale partidului și statului nos
tru, personal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru perfecțio
narea activității pe baza mecanismu
lui economico-financiar, pentru creș
terea eficientei în toate sferele de ac
tivitate, actul normativ supus dezba
terii, inițiat și elalporat sub conducerea 
și cu contribuția hotărîtoare a secre
tarului general al P.C.R., aduce o îm
bunătățire deosebită a cadrului legis
lativ în care se desfășoară activitatea 
de comerț exterior a țării noastre.

Comisiile își exprimă convingerea 
că, punînd accent deosebit ne folosi
rea pîrghiilor economico-financiare 
ca urmare a aplicării principiilor au
toconducerii muncitorești, autogesti
unii economico-financiare și valuta
re, noua reglementare este de natu
ră să determine o creștere a preo
cupării întreprinderilor producătoare 
pentru punerea în valoare a tuturor 
rezervelor existente, pentru găsirea

prezentat de deputatul VASILE PUNGAN
unor noi căi și modalități de valori
ficare superioară a exporturilor noas
tre în scopul ridicării acestei preocu
pări la cerințele etapei actuale.

Coroborarea permanentă și eficien
tă a eforturilor unităților producă
toare și organelor de comerț exteri
or, corelarea metodologiei de plani
ficare a activității de comerț exteri
or la nivel macroeconomic cu meto
dologia de planificare la nivel mi
croeconomic, prevăzute în proiectul 
de lege, constituie o garanție a rea
lizării sarcinilor deosebit de impor
tante ce revin tuturor factorilor ce 
acționează în acest domeniu.

Stabilirea obligațiilor și răspunde
rilor, clare și precise, pentru unită
țile producătoare de bunuri și ser
vicii destinate exportului, precum și 
pentru întreprinderile de comerț ex
terior, legarea mai strînsă a remu
nerării și obținerii unor venituri su
plimentare de realizarea sarcinilor 
de export vor contribui la intensi
ficarea preocupării pentru asigurarea 
creșterii permanente și diversificarea 
producției pentru export, realizarea 
de produse competitive, valorificarea 
superioară a materiilor prime, mate
rialelor și combustibililor, adaptarea 
operativă a producției la cerințele 
pieței externe, folosirea judicioasă a 
importurilor, promovarea de schim
buri reciproc avantajoase și a unor 
forme mai eficiente de comerț șî 
cooperare internațională.

Orientînd întreaga activitate de 
comerț exterior și cooperare econo
mică internațională spre diversifica
rea și adaptarea producției la cerin
țele pieței externe, proiectul de lege 
stabilește obligații corespunzătoare 
pentru gospodărirea rațională a re
surselor valutare.

Prevederile referitoare la posibili

tățile sporite de 
cointeresare ma
terială a persona

lului muncitor care contribuie efectiv 
la promovarea exporturilor tării noas
tre, la îmbunătățirea balanței valu
tare vor declanșa noi energii ale co
lectivelor de oameni ai muncii, ale 
organelor de conducere colectivă din 
unitățile economice pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de export, 
pentru reducerea importurilor la 
strictul necesar.

Aplicarea măsurilor prevăzute de 
proiectul de lege — sînt de natură 
să sporească și mai mult rolul pa
triei noastre socialiste în schimbu
rile comerciale și cooperarea econo
mică internațională — componentă 
esențială a politicii noastre externe, 
promovate cu atîta consecvență de 
către președintele României, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, pentru cooperarea 
pașnică între popoare, pe baza pro
movării stricte a principiilor depli
nei egalități, respectului și avanta
jului reciproc. 1 ,.

Ca urmare a unei largi ete'Saterl 
publice a proiectului de lege. ită- 
țile economice, specialiștii, c ,enii 
patriei noastre și-au exprin ade
ziunea deplină la această regimen
tare. făcînd totodată sugestii și pro
puneri care au fost analizate de co
misiile permanente împreună cu ini
țiatorul și avute în vedere la defini
tivarea unor articole.

Apreciind că prevederile actului 
normativ aflat în dezbatere răspund 
cerințelor unei dezvoltări tot mai e- 
ficiente a comerțului nostru exterior 
și a cooperării economice internațio
nale, comisiile avizează favorabil, în 
unanimitate, proiectul de lege și 
propun Marii Adunări Naționale a- 
doptarea lui în forma în care a fost 
supus dezbaterii.

Expunerea la proiectul de Lege privind constituirea, 
repartizarea și folosirea pe județe a resurselor pentru 

aprovizionarea populației cu carne, lapte, legume și fructe
Actuala sesiune 

a Marii Adunări 
Naționale dezba
te probleme de o 
deosebită însem
nătate pentru 
dezvoltarea vii
toare a patriei 
înfăptuirea programului stabilit de 
Congresul al XII-lea al partidului 
de ridicare continuă a nivelului de 
trai al întregului popor.

Vă rog să-mi permiteți ca, în acest 
context, din însărcinarea guvernului, 
să supun aprobării Marii Adunări 
Naționale proiectul de Lege privind 
constituirea, repartizarea și folosirea 
pe județe a resurselor pentru aprovi
zionarea populației cu carne, lapte, 
legume și fructe.

Proiectul de lege, care, așa cum se 
cunoaște, a fost publicat și supus 
dezbaterii publice, reprezintă o nouă 
afirmare a preocupării permanente a 
partidului și statului nostru, personal 
a președintelui republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea 
continuă a producției vegetale și a- 
nimale, pentru valorificarea cît mai 
bună a resurselor de care dispun 
toate sectoarele din agricultură, in 
vederea îmbunătățirii aprovizionării 
cetățenilor țării cu produse agroali- 
mentare. satisfacerii într-o măsură 
mai mare a celorlalte nevoi ale e- 
conomiei naționale.

Proiectul de lege stabilește sarcini
le și răspunderile ce revin consiliilor 
populare în asigurarea conducerii 
unitare a agriculturii din toate uni
tățile de pe raza lor de activitate. în 
realizarea pe baza principiilor auto
conducerii muncitorești și autogestiu
nii economico-financiare a programe
lor de dezvoltare a producției în 
profil teritorial, in vederea acoperirii, 
din resurse proprii, a nevoilor de 
consum ale populației din fiecare 
județ și a creșterii aportului la con
stituirea fondului de stat.

în 
tive, 
triei 
liile 
pentru creșterea producției vegetale 
și animale, pentru folosirea tuturor 
resurselor existente și îndeplinirea 
integrală de către toate unitățile a- 
gricole a obligațiilor de livrare la 
fondul dd stat a producției de carne.

prezentată de tovarășul ANGELO AAICULESCU, 
viceprim-ministru al guvernului,

ministrul
noastre, pentru

scopul îndeplinirii acestor obiec- 
Ministerul Agriculturii și Indus- 
Alimentare. împreună cu consi- 
populare vor acționa permanent

agriculturii și industriei
lapte. legume și fructe, precum șl 
realizarea unor cantități suplimentare 
de produse prin contractări și achi
ziții de la gospodăriile populației. 
Deosebit de aceasta, proiectul de lege 
prevede obligația tuturor locuitorilor 
care dețin terenuri agricole să le cul
tive în întregime și să crească ani
male si păsări pentru asigurarea ne
voilor proprii de consum și realizarea 
unor disponibilități de produse cu 
care să participe la constituirea fon
dului de stat corespunzător prevede
rilor de plan sau să le valorifice 
direct.

în concordanță cu obligațiile de 
producție, proiectul de lege reglemen
tează constituirea fondului de mar
fă necesar aprovizionării populației 
ținînd seama de numărul total al lo
cuitorilor, de populația din centrele 
urbane și muncitorești, stabilind pro
porțiile de asigurare din fondul de 
stat și din resursele suolimentare de 
realizat în fiecare județ pentru com
pletarea nevoilor fondului pieței.

Pe baza propunerilor făcute de oa
menii muncii în cadrul dezbaterii pu
blice, s-a inclus în proiect și o pre
vedere referitoare la constituirea 
unor rezerve de produse agroalimen- 
tare, cane să permită rezolvarea unor 
situații neprevăzute ce s-ar putea ivi 
in executarea programelor de aprovi
zionare.

Aprovizionarea cantinelor, a restau
rantelor și altor unități de alimentație 
publică se va realiza, potrivit proiec
tului de lege, și din producția proprie 
obținută de fiecare unitate corespun
zător sarcinilor stabilite de consiliile 
populare.

în scopul întăririi răspunderii or
ganelor locale ale puterii de stat în 
domeniul aprovizionării populației, 
proiectul de lege reglementează con
dițiile in care fondul de consum pla
nificat poate fi suplimentat pe baza 
depășirii sarcinilor de livrare la fon
dul de stat, precum și 
resurselor repartizate din 
stat în cazul nerealizării 
obligațiilor de constituire

diminuarea 
fondul de 
integrale a 
a acestuia.

alimentare

Pentru partici
parea populației 
la realizarea mă
surilor de aprovi
zionare sînt pre
văzute obligațiile 
consiliilor popu- 

organizarea gospo-lare de a sprijini
dăriilor anexe pentru creșterea și în- 
grășarea animalelor, colectarea și 
folosirea tuturor resurselor furajere 
de la populație, a identificării tere
nurilor disponibile din perimetrele 
constructive ale localităților și atri
buirea acestora cantinelor și altor 
unități cu consumuri colective, car» 
să le cultive cu legume, cartofi și ^ f 
culturi alimentare. i

Totodată, consiliile populare au v- 
bligația să elaboreze, de comun acord 
cu consiliile sindicale teritoriale, pro
gramele de aprovizionare a populației 
pe care să le supună dezbaterii, ac- 
ționînd permanent pentru antrenarea 
oamenilor muncii la realizarea aces
tora.

Proiectul de lege stabilește obliga
țiile Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum, care împreună cu 
consiliile populare poartă răspunde
rea îndeplinirii sarcinilor de creștere 
a producției agricole, a constituirii și 
folosirii judicioase a resurselor de 
carne, lapte, legume și fructe, în ve
derea realizării unei cît mai bune a- 
provizionări a populației.

Stimate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați.

Permiteți-mi, în încheiere, să vă 
rog să acordați votul dumneavoastră 
în favoarea adoptării de către Marea 
Adunare Națională a proiectului de 
Lege privind constituirea, repartizarea 
și folosirea pe județe a resurselor 
pentru aprovizionarea populației cu 
carne, lapte, legume și fructe, asi- 
gurîndu-vă că vom depune toate efor
turile pentru creșterea producției a- 
gricole. pentru folosirea mai bună a 
acesteia în vederea înfăptuirii pro
gramului de creștere continuă a nive
lului de trai al poporului nostru, sta
bilit de Congresul al XII-lea al parti
dului

Raportul comisiilor permanente ale M. A. N. la proiectul de Lege 
privind constituirea, repartizarea și folosirea pe județe a resurselor 

pentru aprovizionarea populației cu carne, lapte, legume și fructe
Analizînd pro

iectul de Lege 
privind constitui
rea, repartizarea și folosirea pe ju
dețe a resurselor pentru aprovizio
narea populației cu carne, lapte, le
gume și fructe, comisiile perma
nente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale constată că el 
se înscrie in preocupările con
ducerii de partid și de stat, personal 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru transpunerea în viată 
a prevederilor cuprinse în Progra
mul partidului, a hotărîrilor Con

prezentat de deputatul ION CATRINESCU
gresului al XII-lea cu privire la 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor.

Aplicarea cu consecvență a prin
cipiilor autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare 
în activitatea de constituire și folo
sire a resurselor de carne, lapte, 
legume și fructe este de natură să 
mobilizeze unitățile de stat și coo
peratiste la eforturile de sporire mai 
accentuată a producției agricole ve
getale și animale, de valorificare in 
mai mare măsură a resurselor

din gospodăriile 
cetățenilor in 
scopul aprovizio

nării permanente a populației, de lăr
gire a bazei de materii prime a in
dustriei. precum și de satisfacere a 
altor cerințe ale economiei na’ionale. 

Stabilirea de sarcini concrete de 
producție și livrare în fiecare an 
atît pentru unitățile agricole de stat 
șl cooperatiste, cît și pentru locui
torii care dețin terenuri agricole 
creează premisele de realizare în 
fiecare județ a măsurilor prevăzute 
în programul de dezvoltare a pro-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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ducției agricole, de îndeplinire in
tegrală și de obținere a unor canti
tăți suplimentare de carne, lapte, 
legume și fructe.

Comisiile apreciază că repartizarea 
pe județe a cantităților de produse 
necesare aprovizionării populației în 
raport de îndeplinirea sarcinilor de 
livrare la fondul de stat și de obți
nerea unor resurse suplimentare va 
stimula pe toți cei care participă la 
constituirea fondului de stat : con
siliile populare, unitățile agricole, 
populația etc să găsească noi ■ posi
bilități de sporire a producției agri
cole în scopul de a pune la dispo
ziția cetățenilor cît mai multe bu
nuri de consum.

Prevederile din proiectul de lege 
reflectă necesitatea de a se acționa 
cu fermitate și perseverență în . fie
care județ, în fiecare localitate, pen
tru îndeplinirea integrală a progra
melor de creștere a producției agri
cole, și în primul rînd consiliile 
populare, pentru folosirea integrală șt 
eficientă a pămintului, pentru înde-

plinirea programului de creștere a 
producției agricole și constituirea 
fonduiui de stat de produse agroali- 
mentare cel puțin la nivelul stabilit, 
ceea ce va face posibilă satisfacerea 
în tot mai bune condiții a cerințelor 
tuturor categoriilor de consumatori și 
a altor nevoi ale economiei naționale.

Expresie a perfecționării continue a 
democrației noastre socialiste, deose
bit de importante sînt prevederile re
feritoare la luarea în comun de către 
consiliile populare și consiliile sindi
cale teritoriale a hotărîrilor privitoare 
la aprovizionarea populației, cit și 
cele referitoare la obligațiile consilii
lor populare de a pune în dezbaterea 
publică și de a raporta cu privire la 
hotărîrile și măsurile adoptate în le
gătură cu constituirea resurselor și 
repartizarea produselor agroalimenta- 
re pe localități și sisteme comerciale.

în cadrul dezbaterii publice, care a 
avut loc, în legătură cu proiectul de 
lege, unități socialiste din diverse 
sectoare de muncă, cetățeni ai pa
triei și-au exprimat, prin scrisorile 
lor, deplina adeziune cu privire la

această reglementare și au făcut tot
odată unele propuneri care au fost 
examinate de comisiile permanente, 
împreuiiă cu organul inițiator și avute 
în vedere la definitivarea proiectului.

Comisiile apreciază că aplicarea 
măsurilor privind constituirea, repar
tizarea și folosirea pe județe a re
surselor pentru aprovizionarea popu
lației cu carne, lapte, legume și fruc
te va duce la creșterea producției a- 
gricole. la asigurarea satisfacerii cu 
astfel de produse a nevoilor fiecărui 
județ, la sporirea răspunderii consi
liilor populare în realizarea, consti
tuirea și organizarea livrării produ
selor agroalimentare către populație 
și pentru satisfacerea altor nevoi ale 
economiei naționale. Față de toate 
acestea, comisiile permanente avi
zează favorabil, în unanimitate, pro
iectul de lege, asigurând totodată 
Marea Adunare Națională că depu
tății, membri ai comisiilor, vor ac
ționa cu hotărîre pentru îmbunătă
țirea activității în acest sector, pen
tru aplicarea strictă a dispozițiilor în
scrise în noua reglementare.

tulul echivalentă cu 2 la sută din 
valoarea produselor contractate și 
vindute statului. în acest sistem sînt 
cuprinși 155 mii de țărani, dintre care 
53 de mii primesc deja pensii.

Vă rog să-mi 
permiteți ca din 
însărcinarea gu
vernului să pre
zint în fața Marii 
Adunări; Naționa- 

. cu 
încheierea__
tribuțiilor, pensiilor, aloca- 
tat pentru copii și a altor 
ale populației, parte inte-

si a altor venituri
prezentat 

președintele
de tovarășul EMIL BOBU, 

Consiliului Central al 
ministrul muncii

le R; Portul 
privix 
rare ți 
țiilcL, a 
veniL.v — . ....
grantă, esențială a Programului de 
creștere a nivelului de trai in peri
oada 1976—1980, adoptat de Confe
rința Națională a partidului din anul 
1977.

Lucrările actualei sesiuni a Mani 
Adunări Naționale, desfășurate la 
confluenta a două cincinale, oferă un 
moment de profundă semnificație 
pentru evidențierea mărețelor reali
zări pe care le înfățișează țara și 
viața poporului la încheierea acestei 
prime etape a înfăptuirii Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Acest impresionant bilanț reflectat 
sintetic în creșterea venitului națio
nal într-un ritm anual de 8 la sută 
aduce în plină strălucire unul din 
adevărurile fundamentale ale întregii 
noastre dezvoltări pe calea progre
sului și civilizației socialiste, subli
niat mereu de secretarul general al 
partidului : că nimic nu am primit 
de-a gata, nimic nu ne-a căzut din 
cer, totul am făurit prin eforturile, 
abnegația și eroismul clasei munci
toare. ale întregului nostru popor. 
Oamenii muncii, toți cetățenii pa
triei s-au convins de-a lungul anilor 
că scopul esențial al tuturor progra
melor de dezvoltare a economiei 
naționale elaborate de partidul nos
tru îl constituie creșterea bunăstării 
generale și au înțeles că dacă dorim 
și vrem să consumăm mai mult, să 
trăim mai bine, trebuie să producem 
mai mult, să lucrăm mai bine, mai 
eficient.

Inițierea și înfăptuirea Programu
lui de creștere a nivelului de trai, 
în strinsă corelare cu dezvoltarea 
economică, cu sporirea avuției na
ționale, a condus la realizarea în 
actualul cincinal a celei mai substan
țiale majorări a veniturilor popu
lației din întreaga perioadă a con
strucției socialiste din patria noas- 
trâ Această realizare istorică pentru 

oamenii muncii, întregul nos- 
l.ri Opor sînt adînc recunoscători 
pari lului și statului, poartă am
prenta gîndirii și acțiunii creatoare, 
a înaltei responsabilități și profun
dei griji pentru progresul patriei, 
pentru prosperitatea și fericirea po
porului, ce caracterizează întreaga 
viață șl activitate militantă, revolu
ționară, pătrunsă de adînc umanism 
a secretarului general al partidului, 
președintele republicii noastre, 
varășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarăși deputați.
Corespunzător mutațiilor ce au 

tervenit în viața economică și

acțiunii de majo- au fost perfec-

to-

in- 
______ _____________ ,. so

cială a tării, a cerințelor aplicării 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a adincirii autoconduceril mun
citorești și autogestiunii întreprinde
rilor, a promovării ferme a princi
piilor eticii și echității socialiste, au 
fost aduse o serie de perfecționări 
legislației in domeniul retribuției și 
repartiției, s-a asigurat reglemen
tarea juridică a unor noi și impor
tante aspecte ale activității econo- 
mico-sociale.

în această perioadă, după cum se 
știe, s-a introdus participarea oame
nilor muncii la beneficiile realizate 
de unitățile economice, au fost ma
jorate în mod substanțial retribu
țiile personalului muncitor, pensiile, 
alocațiile de stat pentru copii, aju
toarele pentru mame cu mai mulți 
copii, pentru soțiile de militari în 
termen, s-a desființat impozitul pe 
venit și altele.

în ldmina Și spiritul politicii parti
dului și statului nostru de creștere 
continuă, pe măsura dezvoltării eco
nomiei naționale, a veniturilor prove
nite din muncă și în concordanță cu 
prevederile Programului de creștere 
a nivelului de trai, la 1 decembrie 
1980 s-a încheiat acțiunea de majora
re a retribuțiilor tarifare tuturor ce
lor peste 7 300 mii oameni ai muncii, 
prevăzută pentru acest cincinal, asi- 
gurîndu-se creșterea retribuțiilor ta
rifare în medie pe economie cu a- 
proape 33 la sută.

Pentru stimularea personalului 
muncitor care participă direct la rea
lizarea bunurilor materiale, majoră
rile de retribuții tarifare au fost di
ferențiate, fiind de 34,3 la sută la 
muncitori și de 27,8 la sută 
naiul tehnic, economic, de 
cialitate și administrativ, 
s-a asigurat așezarea pe 
echitabile a sistemului de 
după cantitatea și calitatea muncii, 
precum și o mai bună ierarhizare a 
ramurilor producției materiale. în 
funcție de complexitatea, locul și im
portanța pe care o au pentru pro
gresul multilateral al societății noas
tre. Astfel. în ramurile de bază 
economiei, majorarea retribuției 
rifare a fost mai accentuată : în 
dustria minieră — în medie cu 
la sută. în industria metalurgică cu 
36 la sută, în construcții-montaj cu
35.8 la sută, în industria chimică cu
34.8 la sută. In industria construcții
lor de mașini cu 34,5 la sută. în timp 
ce în instituțiile administrației de 
stat creșterea a fost de circa 28 la

la perso- 
altă spe- 
Totodată, 
baze mai 
repartiție

ale 
ta
in- 

38.2

sută. De asemenea, 
tronate elementele sistemului de re
tribuire, in vederea stimulării per
sonalului muncitor pentru perfecțio
narea continuă a calificării profesio
nale.

La încheierea majorării retribuției 
în acest cincinal în luna decembrie 
a.c. retribuția minimă tarifară pe 
economie este de 1 425 lei lunar, față 
de 1 114 lei în anul 1975.

Datorită preocupării partidului nos
tru, personal a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a promova cu fermitate principiile 
eticii și echității și în domeniul re
tribuirii, raportul dintre retribuția 
minimă și maximă se menține în con
tinuare la nivelul de 1 la 5,5.

Ca urmare a majorării retribuțiilor 
tarifare în proporțiile arătate, a pro
movării personalului în categorii, 
trepte, funcții și gradații, a creșterii 
sporului de vechime șl a altor drep
turi, a compensației acordate în urma 
reașezării tarifelor la energie elec
trică, ■ termică, gaze naturale, retri
buția medie nominală a crescut de la 
1 595 lei în 1975, la 2 238 lei în 1980, 
adică cu 40,3 la sută față de 29,5 la 
sută cît s-a prevăzut în planul cin
cinal.

Majorarea retribuțiilor tarifare, pre
cum și creșterea retribuției medii pe 
celelalte căi arătate mai sus au con
dus la mutații importante în reparti
zarea personalului muncitor pe gru
pe de retribuții. Astfel, dacă în lima 
martie 1977, înainte de începerea pri
mei etape de majorare a retribuții
lor, circa 37 la sută din totalul per
sonalului muncitor realiza retribuții 
pînă la 1 500 lei lunar. în luna martie 
1981, cînd se va reflecta în întregime 
majorarea retribuțiilor din acest cin
cinal, ponderea acestuia va repre
zenta doar 4 la sută. In același timp, 
marea majoritate i 
muncitor (circa 70 la 
za retribuții de peste 
față de numai 23 la 
1977.

Sporirea retribuției
40 la sută și menținerea în general a 
indicelui planificat al prețurilor și 
tarifelor (109,1 la sută) a asigurat 
creșterea retribuției reale cu aproape 
29 la sută. Această creștere este mult 
superioară prevederilor planului cin
cinal (18—22 la sută) și situează țara 
noastră, din acest punct de vedere, 
pe primele locurj din lume, demon- 
strînd cu putere superioritatea orîn- 
duirii socialiste, justețea liniei poli
tice a partidului nostru, grija sa per
manentă pentru ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii.

Subliniind cu legitimă njîndrie a- 
ceste mari realizări, nu putem să nu 
arătăm că veniturile oamenilor mun
cii ar fi fost și mai substanțiale dacă 
toate unitățile și-ar fi îndeplinit rit
mic planul la indicatorii principali, în 
condițiile unei mal înalte eficiențe 
economice, dacă se manifesta în toate 
unitățile o preocupare susținută pen
tru organizarea superioară a produc
ției și a muncii, dacă se acționa cu 
mai multă perseverență pentru ex
tinderea în activitatea productivă a 
formelor stimulative de retribuție : 
munca în acord și în special a acor
dului global.

In această perioadă o creștere sim
țitoare au cunoscut și veniturile reale 
ale țărănimii. Ca urmare a succese-. 
lor obținute în sporirea producției 
agricole, a creșterii preturilor de li
vrare a unor produse agricole, veni
turile provenite din munca în coope
rativele agricole de producție și din 
gospodăriile personale, pe o persoană 
activă, sînt în acest an cu circa 29 la 
sută mai mari decît în 1975, situîn- 
du-se la nivelul maxim al prevederi
lor planului cincinal. Datorită majo
rării în anul 1978 a venitului garantat 
net al țăranilor cooperatori cu 12,7— 
16,3 la sută, acesta a ajuns la 1 500 
lei lunar pentru cei care lucrează în 
zootehnie si în formațiile permanen
te și irigații și la 1 200 lei pentru cei 
care lucrează în legumicultura, viti
cultură și pomicultură.

Stimați tovarăși.
Politica socială, profund umanistă 

a partidului și statului nostru se re
flectă și în atenția deosebită ce s-a 
acordat în acest cincinal dezvoltării 
și perfecționării sistemului de asigu
rări sociale și pensii, care exprimă 
recunoașterea de către societate a 
contribuției aduse de fiecare cetă
țean la dezvoltarea economico-so- 
cială a țării. Pentru prima dată în 
istoria țării s-a constituit un sistem 
unitar de asigurări sociale și pensii, 
care cuprinde, practic, întreaga popu
lație a tării. în felul acesta, oamenii 
muncii care au depus o activitate în
delungată și rodnică în 
primesc la bătrînețe sau 
invaliditate o pensie care 
condiții bune, demne, de

In anii 1976—1980 s-a realizat ma
jorarea generală a pensiilor de asi
gurări sociale de stat. în procente 
diferențiate între 8—40 la sută, în ra
port de nivelul pensiilor. Potrivit 
principiilor eticii și echității socia
liste, de creșteri mai accentuate au 
beneficiat pensionarii care au avut 
pensii mal mici. In acțiunea de ma
jorare au fost cuprinși toti cei peste

a personalului 
l sută) va reali- 
■ 2 000 lei lunar, 

sută în martie
medii cu peste

producție 
în caz de 
le asigură 
viață.

1.6 milioane pen
sionari de asigu
rări sociale 
stat. Trebuie 
liniat că în 
1980 fondul 
pensii de asigurări 

_ __  este de 18,8 miliarde
lei, față de 13,8 miliarde lei în 1975.

Ca efect al aplicării măsurilor de 
majorare a pensiilor, precum și a 
compensării creșterii tarifelor la 
energie electrică, termică și gaze na
turale, pensia medie nominală de 
asigurări sociale de stat a crescut cu 
26,1 la sută, iar pensia medie pentru 
munca depusă și limită de vîrstă cu 
vechime integrală a crescut de la 
1 067 lei la 1 345 lei lunar.

Ținind seama că actuala legislație 
stabilește că pensia se determină în 
raport de contribuția adusă de fie
care om al muncii la dezvoltarea so
cietății, cuantumul pensiilor indivi
duale în cadrul nivelului mediu este 
diferențiat după importanta socială a 
muncii, gradul de calificare și vechi
mea în muncă.

In aceleași condiții ca și pentru 
pensionarii de asigurări sociale de 
stat au fost majorate pensiile 
I.O.V.R., pensiile militare, ale mem
brilor cooperativelor meșteșugărești 
și din alte sisteme de pensii. De ase
menea, după cum se știe, conducerea 
partidului și statului a luat hotărîrea 
ca de la 1 ianuarie 1979 să se acorde 
o majorare suplimentară, substan
țială a pensiilor marilor mutilați si 
invalizilor de război de gradul I. 
Aceasta a condus la creșterea pensiei 
minime pentru marii mutilați de la 
800 lei în anul 1975 la 1513 lei lu
nar în anul 1980, iar a invalizilor în
cadrați în gradul I de invaliditate, de 
la 615 lei la 1 363 lei lunar. La pen
siile respective se mai adaugă ajuto
rul pentru îngrijirea acestor invalizi, 
care a fost de asemenea majorat de 
Ia 300 lei la 500 lei lunar.

în ce privește pensiile membrilor 
cooperativelor agricole de producție, 
acestea au fost majorate cu 20 la 
sută, așa cum s-a prevăzut. De 
această majorare, pentru care s-au 
cheltuit suplimentar 1,6 miliarde lei, 
au beneficiat peste 1,2 milioane coo
peratori. Noul sistem de pensii al ță
ranilor cooperatori, adoptat în cinci
nalul actual, asigură pentru coopera
torii care desfășoară o activitate per
manentă și contribuie la dezvoltarea 
și creșterea continuă a producției 
agricole condiții de viată corespun
zătoare cînd ajung la vîrsta de pen
sionare.

Exprimînd preocuparea constantă a 
partidului și statului pentru ridica
rea nivelului de viață al întregii ță- 
rănlmi. în actualul cincinal a fost 
instituit, pentru prima dată în istoria 
tării, un sistem de pensionare a ță
ranilor cu gospodărie individuală din 
zonele neeooperativizate, care se ba
zează atît pe contribuția lunară pro
prie, cît și pe o contribuție a sta-

U.G.S.R.,

sociale de stat

de 
sub- 
anul

de

Stimați tovarăși,
în cadrul politicii sociale a parti

dului și statului nostru, un loc a- 
parte, de o deosebită semnificație, îl 
are grija pentru dezvoltarea familiei 
și creșterea tinerelor generații. O 
expresie elocventă în acest sens o 
constituie sprijinul material pe care 
îl acordă statul familiilor cu copii. 
In acest cincinal, alocația de stat 
pentru copii a crescut cu 25,5 la 
sută, față de anul 1975. Această creș
tere s-a obținut prin majorarea pre
văzută pentru această perioadă, la 
care s-a adăugat o majorare supli
mentară, la 1 martie 1979, cu 10 lei 
pentru fiecare copil, prin reducerea 
cheltuielilor militare cu 500 milioane 
lei. In prezent, cuantumul alocației 
pentru un copil este de 220—320 lei 
la beneficiarii cu venituri mai mici 
și de 150—220 lei la cei cu venituri 
mai ridicate. De aceste alocații, ast
fel majorate, beneficiază 4,5 milioa
ne copii. Numai la nivelul anului 
1980 fondurile pentru plata alocației 
de stat se ridică la peste 10,6 mi
liarde lei, reprezentînd o creștere de 
45 la sută față de anul 1975.

Mamele care au în îngrijire 5 sau 
mai mulți copii beneficiază de aju
toare bănești lunare. Concomitent, 
s-au majorat cu 150 lei ajutoarele a- 
cordate pentru 8 sau 9 copii și cu 
200 lei pentru 10 sau mai mulți copii 
în îngrijire, aceste ajutoare ajungînd 
la 350 lei și, respectiv, 500 lei. Numă
rul mamelor ce beneficiază de ase
menea ajutoare a crescut de la 12 mii 
în 1975 la 130 mii în 1980, iar su
mele cheltuite, de la 32 milioane lei 
la 360 milioane lei.

Amploarea acțiunii de majorare a 
retribuțiilor personalului muncitor, 
pensiilor, alocațiilor de stat pentru 
copii și a altor venituri în propor
țiile arătate, a constituit un însemnat 
efort financiar, dirijarea unui volum 
însemnat din venitul național pen
tru creșterea nivelului de trai al 
poporului muncitor, a veniturilor to
tale ale populației care însumează, 
la nivelul anului 1980, cu aproape 
110 miliarde lei mai mult decît în 
anul 1975. La aceasta trebuie adăugat 
construirea din fondurile statului in 
actualul cincinal a 780 mii aparta
mente. circa 250 mii locuri în cămine 
pentru nefamiliști și peste 240 mii 
locuri în creșe, grădinițe, internate 
și cămine pentru studenți.

Dacă la cele de mai sus adăugăm 
creșterea considerabilă; a volumului 
desfacerilor de mărfuri, a prestărilor 
de servifcii, ampla dezvoltare a în- 
vățămîntului, ocrotirii sănătății, cul
turii. artei și sportului, obținem o 
imagine grăitoare a realizărilor cu 
adevărat istorice, dobîndite în această 
perioadă în schimbarea condițiilor de 
muncă și viață, în afirmarea și în
florirea personalității umane, în ri
dicarea bunăstării generale a po
porului. f

Succesele deosebite obținute In 
dezvoltarea economiei naționale, în 
creșterea nivelului de trai dovedesc 
forța orânduirii socialiste, forța po
porului nostru liber șl stăpîn pe 
destinele sale, care, strîns unit în 
jurul partidului, desfășoară 0 amplă 
activitate creatoare, dobîndind de la 
etapă la etapă succese tot mai stră
lucite.

Justețea profundă și clarviziunea 
politicii generale a partidului nostru, 
superioritatea orânduirii socialiste ies 
și mai puternic în evidență dacă 
ținem seama că am avut de învins 
greutățile prin care am trecut în 
acești ani — inundațiile, condiții cli
matice nefavorabile și, mai ales, de
vastatorul cutremur din 1977, care a 
provocat mari daune materiale.

Acest rodnic bilanț este cu atît 
mai demn de subliniat, cu cît el a 
fost obținut de poporul nostru în- 
tr-o perioadă cînd întreaga lume 
este confruntată cu criza energetică 
și de materii prime, agravată de 
politica valutar-financiară discrimi
natorie, cărhătărească a țărilor bo
gate, de admcirea inegalității econo
mice între statele lumii. Pe acest 
fundal și în aceste condiții in
ternaționale, România a fost în sta
re să-și dezvolte economia în ritmuri 
din cele mai înalte din lume, să 
creeze noi locuri de muncă pentru 
mai mult de un milion de persoane, 
să asigure creșterea substanțială a 
veniturilor reale ale întregii popu
lații, să se dezvolte continuu, impe

tuos pe calea progresului șl civiliza
ției socialiste.

Marile realizări obținute în dezvol
tarea economico-socială a tării, în 
creșterea continuă, accentuată a 
bunăstării materiale și spirituale con
stituie un puternic factor mobilizator 
pentru clasa muncitoare, țărănime, 
intelectualitate, pentru toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalitate, 
însuflețesc și cheamă întregul popor 
la o muncă mereu mai rodnică, spre 
binele țării, al fiecărui cetățean al 
patriei noastre socialiste.

In calitatea lor nouă de producă
tori. proprietari și beneficiari ai avu
ției naționale, oamenii muncii dispun 
de cele mai favorabile condiții pentru 
a munci mai bine, mai eficient, disoun 
de un cadru organizatoric instituțio-

nalizat care le conferă dreptul șl da
toria de a acționa — așa cum subli
nia secretarul general al partidului 
la recenta plenară a Comitetului 
Central — cu toată hotărîrea în ca
drul autoconducerii muncitorești, a 
autogestiunii unităților pentru înlă
turarea neajunsurilor ce mai dăinuie 
în activitatea productivă, pentru pu
nerea în valoare, la un nivel supe
rior. a resurselor materiale și umane, 
reducerea cheltuielilor de producție, 
a consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, spo
rirea susținută a productivității mun
cii, a venitului național, singura cale 
trainică a creșterii nivelului de trai, 
a îmbunătățirii continue a calității 
vieții.

în acest moment de bilanț al cin

cinalului. de trecere la o nouă eta
pă, superioară a edificării socialiste, 
configurată cu strălucire și clarviziu
ne de Congresul al XII-Iea al Parti
dului Comunist Român, întregul nos
tru popor, profund convins prin tăria 
faptelor că politica partidului expri
mă interesele vitale de progres șl 
prosperitate, ișl manifestă profunda 
recunoștință si hotărîrea fermă de a 
face totul pentru înfăptuirea neabă
tută a acestei politici luminoase, de 
a-și uni și mai puternic rîndurile în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, al omului de mare omenie 
care și-a făcut țel suprem al vieții 
si al întregii sale activități slujirea 
fără preget a patriei, a bunăstării și 
fericirii celor ce muncesc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

privire la aprovizionarea populației
în trimestrul IV/1980 si semestrul 1/1981
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CORNELIA FILIPAȘ, 
al guvernului

Permiteți-mi să 
prezint din împu
ternicirea 
nului, spre 
batere și 
bare Marii Adunări 
portul cu privire la 
populației în trimestrul IV/1980 și 
semestrul I al anului 1981.

încheiem peste cîteva zile actualul 
cincinal, perioadă în care poporul 
nostru muncitor a dobîndit realizări 
remarcabile în toate domeniile de ac
tivitate, a înfăptuit cu avînt și abne
gație sarcinile și obiectivele stabilite 
de partid pentru această etapă.

Pe temelia marilor realizări obținu
te în dezvoltarea în ritmuri înalte a 
producției sociale și a venitului na
țional și ca urmare a grijii deosebite 
manifestate de conducerea partidu
lui. personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru bunăstarea între
gului popor. în acest cincinal s-a asi
gurat cea mai substanțială majorare 
a veniturilor populației din întreaga 
istorie a construcției socialiste a țării.

Puterii de cumpărare sporite a 
populației i-au corespuns dezvoltarea 
și diversificarea continuă a produc
ției bunurilor de consum, creșterea 
substanțială a livrărilor de mărfuri 
alimentare și nealimentare pentru 
fondul pieței. Astfel. în anul 1980, vo
lumul desfacerilor de mărfuri prin 
comerțul socialist depășește cu peste 
50 la sută nivelul anului 1975.

Pentru aprecierea rezultatelor ob
ținute în îmbunătățirea aprovizionă
rii și ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii sînt profund semnificative 
creșterile realizate la consumurile fi
zice pe locuitor. în anul 1980, fată de 
1975, la carne consumul a crescut de 
la 45 la 62 kg, sporul absolut fiind 
mai mare decît întregul consum din 
1950 ; la lapte s-a Înregistrat o creș
tere de la 132 litri la 180 litri ; la 
zahăr de la 20 kg la 28 kg ; la legume 
de la 112 kg la 140 kg ; la fructe de 
la 42 kg la 60 kg. Aceste niveluri de 
consum satisfac în linii generale ne
cesitățile științific fundamentate șl 
asigură o dezvoltări, sănătoasă, ar
monioasă a populației noastre. După 
datele internaționale. România — cu 
un consum de peste 3 000 calorii pa 
locuitor — se numără printre primele 
10 țări din lume la acest indicator 
de bază al nivelului de trai.

A crescut, de asemenea, în această 
perioadă, consumul de mărfuri neali
mentare : la țesături de la 24 mp pe 
locuitor în anul 1975 la 29 mp în
1980 ; la încălțăminte de la 3 la 3,5 
perechi pe locuitor. Progrese însem
nate s-au înregistrat în ce privește 
înzestrarea familiilor cu bunuri de 
folosință îndelungată : aparate de ra
dio, televizoare, frigidere, mașini de 
spălat rufe, automobile, mobilă și 
altele, care contribuie la ridicarea 
gradului de confort și civilizație. 
S-au extins, totodată, prestațiile de 
servicii pentru populație, al căror vo
lum a sporit în acest cincinal cu 
aproape 60 la sută.

îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării populației cu bunuri de 
consum, ridicarea sistematică a ni
velului de trai, a calității vieții con
stituie o dovadă elocventă că întreaga 
noastră dezvoltare economică are ca 
scop final și rațiune supremă bună
starea materială și spirituală a în
tregului popor, preocuparea perma
nentă. profund umanistă a partidului 
nostru, a secretarului său general, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Pentru satisfacerea în continuare, 

în condiții cît mai bune, a necesită
ților populației. Plenara C.C. al 
P.C.R. din 14—15 octombrie a.c. a 
hotărît să se livreze suplimentar în 
trimestrul IV din acest an și în anul
1981 bunuri de consum 
dul pieței în valoare 
miliarde lei.

Doresc, de asemenea, 
semnificația deosebită 
luate 
influenta majorării 
producție și de livrare a produselor 
industriale și agroalimentare asupra 
unor bunuri de consum să fie supor
tată în anul 1981 din bugetul statu
lui, menținîndu-se actualele prețuri 
de desfacere cu amănuntul. în cursul 
cincinalului viitor, creșterea prețuri
lor cu amănuntul și a tarifelor pen
tru populație se va face treptat, 
eșalonat pînă în 1985, în limita indi
celui planificat de 6—8 la sută șl 
coordonat cu prevederile de sporire 
a veniturilor reale ale populației, în 
conformitate cu 
sului al XII-Iea

Tovarăși,
Programul cu 

zionarea populației 
IV/1980 și semestrul I/198I, aprobat 
de recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
a fost întocmit pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co

guver- 
dez- 

apro-

prezentat de tovarășa 
viceprim-ministru

Naționale, Ra- 
aprovizionarea

a se asigura omunist Român, de 
aprovizionare corespunzătoare a oa
menilor muncii cu produse agroali
mentare și bunuri industriale de 
consum.

Cu toate că în 1980 a fost un an 
greu datorită condițiilor climatice 
nefavorabile, care au influențat pro
ducția agricolă, prin măsurile luate 
sînt asigurate resursele de produse 
agroalimentare care, mai bine gos
podărite și echitabil repartizate, vor 
permite o aprovizionare normală a 
populației. La aceasta vor contribui 
și unele cantități suplimentare atri
buite fondului pieței, la indicația 
directă a tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, îndeosebi la 
carne și pește, zahăr și produse za
haroase, ulei, unt și margarină, car
tofi. Se asigură astfel, comparativ 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, creșterea desfacerilor la 
came și produse din carne cu 55,3 
mii tone, la pește cu 22,3 mii tone, 
la grăsimi vegetale și animale 8,3 
mii tone, iar la zahăr și produse 
zaharoase 27,2 mii tone. Cantități 
însemnate sînt prevăzute la desface
rile de legume — 680 mii tone, cartofi 
553 mii tone, fructe 205 mii tone. 
Pentru aprovizionarea ritmică a 
populației, pînă la noua recoltă, s-a 
stabilit însilozarea a 200 mii tone 
cartofi, 94 mii tone legume și 90 mii 
tone fructe.

Deși în trimestrul IV al anului 
curent s-au asigurat creșteri impor
tante la principalele produse agro
alimentare, după cum s-a constatat 
au existat unele neajunsuri în apro
vizionarea ritmică, corespunzătoare 
a populației. Ele se datorează unor 
tendințe și practici nejustificate ale 
unor cetățeni de a se supraaprovi- 
ziona și stoca alimente peste nevoile 
consumului rațional, cît și unor lip
suri care s-au manifestat în gospo
dărirea. păstrarea și desfacerea chib
zuită. echitabilă a fondului de măr
furi în rețeaua comercială.

Se impune deci ca în aprovizio
narea populației cu produse alimen
tare de bază, pentru care se asigură 
cantități sporite față de perioadele 
anterioare și care se vor repartiza 
cît mai rațional pe teritoriu, să se 
acorde o atenție deosebită necesită
ților orașelor, centrelor muncitorești 
și consumurilor colective, evitîndu-se 
orice risipă,’acționîndu-se ferm pen
tru lichidarea aspectelor negative 
constatate.

în perioada la care ne referim, 
creșterea producției bunurilor de 
larg consum și livrările prevăzute 
pentru fondul pieței, împreună cu 
stocurile existente în comerț vor 
permite o aprovizionare corespunză
toare a populației și cu produse 
nealimentare. Pentru această peri
oadă se vor asigura 1,2 milioane 
paltoane, cu 5,2 la sută mai mult 
decît în sezonul trecut, tricotaje în 

7,5 miliarde lei, cu o 
7,1 la sută, 16,9 milioane 
groase, cu 3 la sută mai 
16 milioane perechi în- 

cu o creștere de 4,5 la

pentru fon- 
de peste 11

subliniez 
hotărârii 

ca
să 
a 

de conducerea partidului 
prețurilor de

hotărîrile Congre- 
al partidului.

privire la aprovi- 
în trimestrul

valoare de 
creștere de 
mp țesături 
mult, peste 
călțăminte, 
sută.

La bunurile de folosință îndelun
gată sînt contractate cantități în
semnate ce vor satisface cerințele 
sporite ale populației. Creșterile la 
aceste produse, față de semestrul 
1/1980, sînt între 5 și 16 la sută. La 
combustibili solizi cantitățile sta
bilite asigură creșteri față de sezonul 
precedent. îndeosebi la cărbuni.

Creșterile prevăzute în programul 
de aprovizionare a populației atît 
cu produse alimentare cît și neali- 
mentare sînt în concordanță cu pre
vederile planului de stat pe anul 
1981, ale planului cincinal si ale Di
rectivelor celui de-al XII-Iea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Stimate tovarășe deputate și to
varăși deputați,

Aplicarea neabătută în viață a 
hotărîrilor stabilite de conducerea 
partidului, a prevederilor din pro
gram impune luarea unor măsuri 
ferme și eficiente de către toate mi
nisterele, organele centrale și locale.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunea Centrală a Coo
perativelor de Consum și comitetele 
executive ale consiliilor populare 
sînt datoare să asigure îndeplinirea 
integrală și la timp a prevederilor de 
constituire a fondului de stat al pro
duselor agroalimentare, precum și a 
cantităților rezultate din achiziții și 
contractări suplimentare de la gos
podăriile populației.

Pentru sporirea continuă a canti
tăților de mărfuri agroalimentare ne
cesare bunei aprovizionări a popu
lației să se acționeze ferm pentru 
folosirea rațională, cu eficiență spo
rită, a fiecărui metru pătrat de te
ren, atît în unitățile agricole de stat

și cooperatiste, cît 
și în gospodăriile 
populației. Este 
o îndatorire a tu
turor cetățenilor

care au în folosință terenuri, indife
rent de mărime, atît la sate cit și la 
orașe, să le cultive cu produse nece
sare consumului, să crească un nu
măr cit mai mare de păsări Și ani
male, care să asigure satisfacerea ce
rințelor proprii și, în același timp, 
să creeze unele disponibilități pentru 
piață.

în acest soop, în fiecare județ se 
cer luate măsuri hotărâte pentru creș
terea continuă a producției agricole 
și asigurarea din resurse proprii a 
necesităților de aprovizionare de 
către 'fiecare județ, în conformitate 
cu cerințele unui consum rațional, cu 
nivelurile stabilite în planul de dez
voltare economico-socială. a țării.

„Trebuie să înțelegem — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului — că aplicarea autocon
ducerii, autogestiunii și autogospodă- 
ririi constituie o necesitate a dezvol
tării societății noastre, o latură 
foarte importantă a democrației e- 
conomice, a democrației în general".

Ministerele Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Industriei Ușoare, 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, Minelor, Petrolului șl 
Geologiei, Industriei Chimice și cele
lalte ministere și organe centrale 
furnizoare trebuie să depună toate 
eforturile pentru a asigura livrarea 
integrală, continuă și la timp, de 
calitate corespunzătoare, a tuturor 
mărfurilor prevăzute în program, cu 
respectarea strictă a repartițiilor pe 
județe și localități, conform contrac
telor încheiate.

Se cer, de asemenea, intensificate 
acțiunile de educație cetățenească in 
scopul cunoașterii preocupării și gri
jii permanente a conducerii partidului 
și statului nostru pentru creșterea 
producției bunurilor de larg consum 
și asigurarea unei tot mai bune a- 
provizionări a populației. Totodată, 
este necesar șă se creeze o puternică 
opinie de mgșă împotriva mentalită
ții și practicii dăunătoare ale unor 
cetățeni de a se supraaproviziona cu 
produse și stoca peste nevoile cu
rente de consum, in dauna altor 
persoane, ceea ce duce la risipă și 
creează perturbări în buna desfășu
rare a aprovizionării populației.

In ce privește Ministerul Comer
țului Interior, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum, celelalte 
ministere și organe centrale cu acti
vitate comercială, ele sint datoare să 
acționeze ferm pentru înfăptuirea 
prevederilor din programul privind 
aprovizionarea populației, urmărind 
executarea livrărilor potrivit grafice
lor stabilite și asigurînd o judicioasă 
gospodărire a fondului de mărfuri în 
teritoriu.

In alimentația publică și consumu
rile colective se vor lua în continuare 
măsuri pentru asigurarea unor me
niuri cît mai diversificate și rațio
nale. Cantitățile de carne, zahăr, gră
simi și pîine. repartizate acestor uni
tăți, se cer mai judicios și rațional 
folosite, evitîndu-se orice fel de ri
sipă.

O grijă deosebită va trebui acor
dată vehiculării și păstrării în cele 
mai bune condiții a produselor agro
alimentare și înlăturării pierderilor 
pe tot parcursul circuitului mărfuri
lor, de 1a producători la depozite si 
unități de desfacere și pînă la con
sumatori.

O atenție mai mare se cere acor
dării acțiunilor , de control și îndru
mare în rețeaua comercială pentru 
respectarea prevederilor legale pri
vind desfacerea produselor si asigu
rarea unei serviri corecte și civilizata 
a cumpărătorilor.

Răspunderi deosebite în asigurarea 
aprovizionării populației revin comi
tetelor executive ale consiliilor popu
lare, care trebuie să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru reparti
zarea judicioasă pe localități a pro
duselor agroalimentare și nealimen
tare, acordînd o atentie deosebită 
orașelor și centrelor muncitorești, 
gospodăririi, păstrării și desfacerii 
chibzuite a fondului de mărfuri în 
rețeaua comercială locală.

Stimați tovarăși.
In încheiere, permiteți-ml să asi

gur Marea Adunare Națională că în 
lumina hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R., a indicațiilor și sarcinilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
guvernul va acționa cu toată răspun
derea pentru a asigura. în confor
mitate cu planul și programul apro
bat, o aprovizionare corespunzătoare 
a populației cu mărfuri agroalimen
tare și nealimentare, conștienti că în 
felul acesta vom înfăptui neabătut 
politica partidului nostru, de ridicare 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)
lui cu privire la aprovizionarea popu
lației pe trimestrul IV/1980 și semes
trul 1/1981.

La discuția comună asupra celor 
două rapoarte au luat cuvîntul depu
tății : Petru Enache, Gheorghe Poto- 
cean, Vasile Bacalu, Ion Ciucu, Ana 
Mureșan, Ion Siminiceanu, Stela 
Chioveanu, Traian Morariu.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a dat aooi citire proiectelor de 
hotărîri pentru aprobarea celor două 
rapoarte ale Guvernului Republicii 
Socialiste România, prezentate în ple
nul sesiunii.

Supuse votului Marii Adunări Na

ționale, ambele proiecte de hotărîri 
au întrunit aprobarea unanimă a 
deputaților.

La ultimul punct de pe ordinea de 
zi, tovarășul Silviu Curticeanu. se
cretar prezidențial și al Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea la pro
iectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat. Raportul Comisiei 
constituționale și juridice a Marii 
Adunări Naționale, care a examinat 
și avizat aceste proiecte, a fost pre
zentat de tovarășul loan Sălăjan, 
președintele comisiei.

A urmat apoi discuția pe articole, 
după care Marea Adunare Națională 
a votat în unanimitate proiectele de

legi pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consiliul 
de Stat.

In încheierea lucrărilor sesiunii, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae Giosan 
care, cu prilejul Zilei proclamării Re
publicii și a Anului nou — 1931, în 
numele Biroului Marii Adunări Na
ționale a adresat denutatilor si invi- 
taților călduroase felicitări și urări 
de sănătate, de noi și depline reali
zări în activitatea de transpunere în 
vi^ță a hotărîrilor de partid si legilor 
țării, de ridicare pe noi culmi de 
civilizație si progres a scumpei noas
tre patrii. Renublica Socialistă Româ
nia. precum și tradiționala urare „La 
mulți ani!“.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI N AȚI ON A LE
Din cuvîntul participanților la dezbateri
cu privire la proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1981

încheiem un cincinal în care eco
nomia românească a înregistrat o 
dezvoltare impetuoasă, o permanentă 
perfecționare și modernizare. Româ
nia prezentînd astăzi, în pofida feno
menelor negative ivite în ultimii ani 
în lume, o economie dinamică, sănă
toasă. stabilă, rod al muncii pline de 
dăruire a întregului nostru popor, al 
activității neobosite a conducerii 
partidului și statului, a secretarului 
general al partidului și președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat deputatul 
loan Avram.

Arătînd că in perioada 1976—1980 
construcția de mașini a cunoscut un 
ritm ridicat de creștere a producției 
— de 13 la sută — condițiile deosebi
te create pentru dezvoltarea și mo
dernizarea construcțiilor de mașini 
permițînd îndeplinirea sarcinilor pre
văzute pentru acest cincinal încă în 
luna noiembrie, vorbitorul a mențio
nat că aceste rezultate .se regă
sesc, în mod corespunzător, 'și în creș
terea continuă a veniturilor celor ce 
muncesc, concret exprimate de fap
tul că retribuția medie în industria 
construcțiilor de mașini este în mo
mentul de față de peste 2 500 lei. In 
continuare, el a spus că realizările 
de ansamblu prezentate puteau fi mai 
bune dacă în activitatea de producție 
și economico-financiară nu s-ar fi 
manifestat o serie de neajunsuri.

Proiectul planului financiar și al 
Bugetului de stat pentru 1981 stabi
lește pentru ramura construcțiilor de 
mașini sarcini semnificative în an
samblul măsurilor menite să asigure 
creșterea continuă a eficientei între
gii activități în economia națională, 
în ramura construcțiilor de mașini, 
beneficiile urmînd să crească față de
1980 cu 21 la sută.

In spiritul orientărilor și sarcinilor 
reieșite din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe care a ținut-o, 
miercuri, în fața plenarei Comitetu
lui Central, in aplicarea cu fermitate 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, în fundamentarea sarcinilor de 
reducere a cheltuielilor materiale, in
clusiv a celor suplimentare, a spus 
vorbitorul, acordăm prioritate măsu
rilor de ordin tehnic vizînd perfecțio
narea tehnologiilor utilizate, cu efect 
direct asupra reducerii consumului 
de muncă, materii prime și materia
le, acestea deținînd o pondere de 
circa 60 la sută din ansamblul de 
măsuri stabilite. In anul 1981, fiecare 
milion de lei producție în construcția 
de mașini se va obține cu 2,1 tone 
metal mai puțin decît în acest an. 
Practic, putem spune că producția a- 
nului viitor trebuie s-o realizăm cu 
aceeași cantitate de metal folosită în 
1980.

în Încheiere, au fost expuse preo
cupări în direcția creșterii eficienței 
in domeniul investițiilor în anul 1981, 
fondurile alocate prin bugetul pre
zentat urmînd a fi destinate aproape 
în întregime terminării și punerii în 
funcțiune a obiectivelor aflate în 
execuție, precum și acțiuni menite să 
îmbunătățească activitatea de comerț 
exterior în ramura construcțiilor de 
mașini.

In cuvîntul său, deputatul Petre 
Dănicâ ® ar®tat că In actualul 
cincinal județul Timiș, ca dealtfel 
toate județele țării, a cunoscut 
ritmuri superioare de dezvoltare e- 
conornico-socială, de creștere a nive
lului de trai al oamenilor muncii, ca 
urmare a alocării unui volum în
semnat de mijloace bănești din 
fondurile proprii ale unităților so
cialiste și din bugetul de stat pen
tru dezvoltare și consum social.

Realizările obținute de județul Ti
miș, a menționat vorbitorul, reflec
tă faptul că principiile noului meca
nism economico-financiar au deve
nit pîrghiile esențiale în mobilizarea 
de către organele de conducere colec
tivă din unitățile economice a oame
nilor muncii în înfăptuirea prevede
rilor de plan la producția netă și fi
zică, în sporirea beneficiilor, crește
rea rentabilității, în îndeplinirea 
obligațiilor de vărsăminte la buget și 
a celor privind constituirea fonduri
lor proprii ale unităților pentru dez
voltare și cointeresare materială. în 
spiritul acestor principii, consiliile 
populare au acționat pentru sporirea 
veniturilor proprii prin evidențierea 
și atragerea de noi surse de venituri, 
întărirea răspunderii în cheltuirea 
banului public, măsuri care au con
dus la echilibrarea unui număr tot 
mai mare de bugete. Ca urmare a 
măsurilor întreprinse de comitetul 
executiv al consiliului popular ju
dețean, prevederile bugetului din a- 
cest an se vor realiza în proporție 
de 100,5 la sută la venituri și 99 la 
sută la cheltuieli, cu un excedent de 
peste 30 milioane lei.

în vederea obținerii unor rezulta
te superioare pe linia executării bu
getului și a unei eficiențe sporite, a 
spus în încheiere vorbitorul, în anul
1981 vom acționa cu mai multă 
fermitate și hotărîre pentru înlătura- 
rea neajunsurilor care s-au mani
festat în domeniul gospodăririi re
surselor materiale și bănești, pentru 
atragerea-de noi surse de venituri 
la buget, pentru reducerea sistema
tică a costurilor de producție, pentru 
valorificarea mai deplină a unor re
surse locale și atragerea în și mai 
mare măsură a cetățenilor la reali
zarea lucrărilor de interes obștesc.

Luînd cuvîntul, deputata Lina 
CiobanU 3 relevat realizările deo
sebite obținute de oamenii muncii 
din industria ușoară in actualul cin
cinal, precum și unele lipsuri care 
au existat în activitatea acestei im
portante ramuri a economiei na
ționale.

Prevederile proiectului Bugetului 
de stat pe anul 1981 — a spus vorbi
toarea — asigură și pentru unitățile 
Ministerului Industriei Ușoare mij
loacele financiare necesare înfăptuirii 
sarcinilor ce le revin din 'planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială. cu care a fost elaborat in 
strinsă corelare. Producția netă a uni
tăților urmează să crească, in 1981, 
cu 9,5 la sută, livrările la fondul 
pieței cu 5,9 la sută, iar exportul cu 
16,3 la sută, comparativ cu prevede
rile planului pe acest an.

Așa cum sublinia tovarășul se
cretar general Nicolae Ceausescu și 
în cuvîntarea rostită la recenta Dle- 
nâră a Comitetului Central al parti
dului, aceste ritmuri ne obligă la 
sporirea preocupărilor noastre pentru 
asigurarea și folosirea eficientă a țu- 
turor resurselor materiale din tară si 
din import, pentru creșterea gradului 
de prelucrare și valorificare superi
oară a Întregii producții a industriei 
ușoare. în acest sens, am luat măsuri 
pentru diversificarea mai accentuată

a produselor noastre, astfel ca aces
tea să satisfacă in mai mare măsură 
cererea de mărfuri a tuturor catego
riilor de consumatori.

Cunoscînd ponderile deosebit de 
însemnate pe economie ale unităților 
industriei ușoare în realizarea veni
turilor înscrise în Bugetul de stat pe 
anul 1981, ministerul și centralele in
dustriale au stabilit măsuri care să 
asigure — în toate întreprinderile — 
gospodărirea judicioasă, responsabilă, 
a tuturor resurselor de materii pri
me, materiale, combustibil si energie, 
prin utilizarea în rețetele de fabri
cație a unor materiale mai ieftine, 
creșterea fineții firelor și reproiec- 
tarea semifabricatelor și produselor 
finite. Un accent deosebit va fi pus 
pe promovarea și generalizarea ace
lor tehnologii care permit realizarea 
produselor cu consumuri materiale și 
energetice reduse, pe diminuarea 
pierderilor tehnologice, extinderea 
înlocuitorilor și valorificarea inte
grală a materialelor refolosibile. E- 
forturile întreprinderilor, centralelor 
și ministerului vor fi concentrate 
pentru realizarea producției fizice, 
creșterea producției nete și sporirea 
productivității muncii, se va ac
ționa pentru întărirea autogestiunii 
economico-financiare a fiecărei uni
tăți în parte, ridicîndu-se pe un plan 
superior autoconducerea muncito
rească.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
în numele tuturor celor ce muncesc 
în industria ușoară, doresc să exprim 
și cu acest prilej întreaga noastră 
gratitudine pentru laborioasa activi
tate internațională desfășurată de 
partidul nostru, de tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu. mesagerul 
cel mai dotat și devotat al idealuri
lor de pace și prietenie ale întregii 
suflări românești.

Mulțumirile noastre le adresăm, 
de asemenea, cu profundă dra
goste și recunoștință tovarășei Elena 
Ceaușescu, exemplu de dăruire, de 
luptă neobosită, alături de cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, pentru 
așezarea României pe treapta de 
demnitate pe care o merită, pentru 
creșterea continuă a prestigiului ei în 
lumea întreagă.

Permiteți-mi — a spus deputatul 
Ștefan Korodi -să exprim adîn- 
ca recunoștință și întreaga gratitudi
ne a celor peste 7 milioane de oa
meni ai muncii membri de sindicat — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — față de stimatul se
cretar general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru concepția clarvă
zătoare, statornică și profund științi
fică. prin care se asigură dezvoltarea 
economică, creșterea avuției naționa
le și, pe această solidă bază, ridi
carea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor.

A intrat în Inimile șl conștiința 
noastră.ideea că tot ceea ce clădim pe 
tărîm economic și social pentru pro
pășirea patriei se bazează pe munca, 
pe eforturile clasei muncitoare, ale 
întregului popor, și servește direct 
înfăptuirii țelului suprem al politicii 
partidului, bunăstarea și fericirea tu
turor fiilor patriei, fără deosebire da 
naționalitate.

Declarîndu-se de acord cu proiec
tul legii Bugetului de stat pe 1981, 
vorbitorul a subliniat că organele și 
organizațiile de sindicat vor mobiliza 
și mai puternic oamenii muncii la 
realizarea integrală a sarcinilor eco
nomice ce le revin din Planul și Bu
getul de stat pe 1981.

Pentru acțiunile cu caracter social- 
cultural — a spus vorbitorul — se 
prevăd în anul viitor fonduri care în
sumează peste 75,7 miliarde lei, cu 
5,6 la sută mai mult decît în 1980. Or
ganele și organizațiile sindicale își 
vor spori contribuția la gospodărirea 
judicioasă a acestor fonduri din care 
se asigură dezvoltarea învățămîntului, 
culturii și artei, ocrotirea sănătății 
oamenilor muncii și familiilor lor, 
plata alocațiilor de stat pentru copii, 
pensiilor și indemnizațiilor de asigu
rări sociale. Sindicatele vor întreprin
de largi acțiuni de masă pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și igienico-sanitare ale per
sonalului muncitor, prevenirea acci
dentelor de muncă și îmbolnăvirilor, 
pentru ridicarea calității și eficienței 
asistenței medicale la locurile de 
muncă și în instituțiile medico-sani- 
tare. Cu aceeași maximă responsabi
litate vom asigura dezvoltarea con
tinuă a bazei materiale și a activității 
cultural-educative și sportive desfă
șurate de sindicate.

Deputatul |on Țeșu 3 spus în 
cuvîntul său: Proiectul de buget 
pe anul 1981 poartă amprenta grijii 
deosebite a conducerii partidului și 
statului nostru, personal a secreta
rului general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sub a cărui directă în
drumare a fost elaborat, pentru 
creșterea în ritmuri înalte și susți
nute a economiei noastre naționale.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la 
sarcinile agriculturii în anul 1981 : 
creșterea producției de cereale, spo
rirea producției la culturile tehnice; 
dezvoltarea sectorului zootehnic și 
asigurarea necesarului de furaje.

Inscriindu-se ca o latură calita
tivă, esențială, a întregii activități 
economice, sporirea eficienței repre
zintă pentru agricultură un obiectiv 
de primă însemnătate. în acest sens, 
preconizăm un complex de măsuri 
care să ducă la scăderea ponderii 
cheltuielilor materiale, sporirea pro
ductivității muncii și a eficienței 
fondurilor de producție, . ridicarea 
rentabilității întregii activități pe 
fiecare cultură și specie de animale. 
Vom acționa cu perseverență pen
tru obținerea de venituri cit mai 
mari, cu un consum de materii pri
me, materiale, combustibili și ener
gie cit mai reduse, spre a se asigura 
o corelare optimă între producție, 
venituri și cheltuieli.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Un puternic stimulent în sporirea 
producției agricole și creșterea efi
cientei sale economice ii constituie 
recentele măsuri privind actualiza
rea preturilor de producție și livrare 
și stabilirea de prețuri unice pentru 
toate unitățile agricole socialiste. 
Majorarea în medie cu circa 12 la 
sută a prețurilor de contractare și de 
producție la unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, precum și la 
producătorii individuali, impune în
tărirea răspunderii lucrătorilor din 
agricultură pentru utilizarea rațio
nală a tuturor resurselor materiale, 
de muncă și financiare. în vederea 
obținerii unor producții sporite, a 
creșterii livrărilor la fondul de stat, 
a aprovizionării mai bune a popu
lației cu produse agroalimentare.

însușindu-ne în întregime atît cri- 
ticile justificate, cit și valoroasele 
indicații pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a formulat la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, vom acționa hotărîți, îm
preună cu Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Banca pentru agricultură și indus
tria alimentară pentru punerea în 
valoare a tuturor resurselor existente 
în fiecare unitate agricolă, pentru 
respectarea principiilor autocondu- 
cerii și autogestiunii economico- 
financiare. Conștienți de lipsurile 
existente in activitatea noastră, este 
necesar ca la toate nivelurile, începînd 
de la minister și terminînd cu fie
care unitate, să îmbunătățim stilul 
și metodele de muncă, să întărim 
exigenta și răspunderea față de în
deplinirea sarcinilor de plan, în
aplicarea tehnologiilor stabilite, să
respectăm ordinea și disciplina in
gospodărirea fondurilor materiale 
și bănești.

in cuvîntul său, deputata Mar
gareta Krauss 3 313131 că p™* 
iectul Bugetului de stat pe anul 1981 
reflectă concret așezarea întregii ac
tivități pe criterii strict economice, 
afirmarea plenară a autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare ca imperative ale 
dezvoltării în continuare a economiei 
țării și a sporirii eficienței în toate 
sectoarele de activitate.

Referindu-se la răspunderile spori
te ce revin consiliilor populare, vor
bitoarea a arătat că acestea trebuie 
să sporească in continuare numărul 
comunelor, orașelor și municipiilor 
care se autofinanțează. să acționeze 
mai ferm pentru lărgirea bazei de ve
nituri proprii prin dezvoltarea și di
versificarea industriei mici, a prestă
rilor de servicii și a altor activități 
în funcție de specificul și tradițiile 
locale, de cerințele populației.

Alături de milioanele de femei din 
patria noastră, a spus deputata, aduc 
vii mulțumiri conducerii de partid și 
de stat pentru consecvența cu care 
sînt sporite, an de an, fondurile so
ciale de consum pentru a putea fi 
satisfăcute în condiții tot mai bune 
necesitățile de învățămînt, de ocroti
re a sănătății, de cultură și odihnă, de 
asigurări sociale. Astfel, în timp ce 
cheltuielile pentru apărare reprezin
tă doar 3,3 la sută din buget, cheltu
ielile pentru finanțarea acțiunilor so- 
cial-culturale reprezintă 24,2 la sută. 
Din sumele destinate ridicării nivelu
lui de trai, numai cele privind alo
cația de stat și alte ajutoare pentru 
copii sint mai mari cu peste 740 mi
lioane de lei față de cele destinate 
nevoilor de apărare.

Apreciez în mod deosebit — a arătat 
în încheiere vorbitoarea — măsurile 
luate de conducerea partidului pen
tru reducerea în continuare a cheltu
ielilor administrative. în acest spirit, 
consider că toate consiliile populare 
trebuie să manifeste mai mult spirit 
gospodăresc în utilizarea fondurilor 
financiare, a bazei materiale existen
te, să chibzuiască bine cheltuirea fie
cărui leu, să sporească pe toate căile 
veniturile proprii și eficiența întregii 
activități.

tovarășe Nicolae Ceaușescu. că mem
brii organizațiilor proprii ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, au acționat cu 
răspundere și elan patriotic, contri
buind la realizarea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor din acest an. 
Prevederile planului cincinal la pro
ducția industrială au fost realizate 
încă de ia 17 septembrie, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului să asigurăm 
realizarea unei producții suplimen
tare de 7,5 miliarde lei. Aceste re
zultate au fost influențate pozitiv de 
generalizarea în toate unitățile eco
nomice, industriale 
județ a măsurii ca întregul personal 
tehnico-ingineresc 
să lucreze cel puțin o zi pe săptămînă 
în activitatea productivă.

Este o mare mîndrie patriotică, a 
arătat vorbitoarea, pentru toți cetă
țenii patriei noastre că. in condițiile 
crizei și deteriorării nivelului de trai 
chiar și în cele mai dezvoltate țări 
capitaliste ale lumii, partidul nostru 
a asigurat în acest cincinal cea mai 
importantă creștere a retribuțiilor 
care a avut loc pînă în prezent si 
menținerea preturilor în cadrul indi
celui planificat.

Referindu-se la prevederile Buge
tului de stat pe 1981, vorbitoarea a 
spus : îmi exprim deplina satisfacție 
față de faptul că în bugetul tării 
noastre cheltuielile pentru învățâ- 
mînt, sănătate, cultură și artă, asi
gurări sociale și alte acțiuni social- 
culturale reprezintă 24,2 la sută din 
totalul cheltuielilor, în timp ce cheltu
ielile pentru apărare numai 3,3 la 
sută, fiind sub nivelul celor din acest 
an, care, după cum se cunoaște, au 
fost reduse cu 2 miliarde lei. la ni
velul cerințelor raționale de întărire 
a capacității de apărare a patriei.

în încheiere, vorbitoarea a arătat 
că membrii organizațiilor proprii ale 
F.D.U.S. din județul Bacău, alături 
de toți oamenii muncii din patria 
noastră, vor răspunde cu însuflețire 
prin fapte de muncă la realizarea și 
depășirea prevederilor înscrise în 
Bugetul de stat pe anul 1981.

și agricole din
și administrativ

După ce a subliniat că bugetul tă
rii pentru primul an al viitorului cin
cinal poartă amprenta gîndirii eco
nomice și social-politice a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiind în concor
danță deplină cu indicatorii Planu- 

de dezvoltare eco- 
țării, deputatul 
a spus : armata 

integrantă a po- 
sentimente de

lui național unic 
nomico-socială a 
Vasile Milea 
noastră — parte 
porului — încearcă 
legitimă satisfacție că și în acest cin
cinal și-a adus contribuția la înfăp
tuirea principalelor obiective econo
mice, aportul său în această perioa
dă evaluîndu-se la peste 15 miliarde 
lei. Militarii armatei noastre au fer
ma convingere că. prin prevederile 
sale, bugetul de stat asigură creș
terea in continuare a forței econo
mice a țării, care — așa cum se știe 
— constituie temelia întăririi capa
cității de apărare a patriei, sporește 
voința poporului și hotărîrea sa de 
a-și apăra cuceririle revoluționare, 
independenta 
hală.

Cheltuielile 
rărea țării 
constantă a conducerii partidului și 
statului nostru de a asigura un ra
port just între fondurile destinate 
dezvoltării economico-sociale și spi
rituale și cele alocate nevoilor de 
întărire a capacității de apărare a 
patriei. Aceasta demonstrează juste-

și suveranitatea națio-

stabilite pentru ană- 
reflectă preocuparea

țea politicii partidului și statului 
nostru de a menține aceste cheltuieli 
în limite raționale, pentru a nu îm
povăra economia națională, a nu 
afecta înfăptuirea programului de 
ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului.

Subliniind că îndeplinirea Întocmai 
a prevederilor legii bugetului de stat 
impune și pentru armată îndatoriri 
și sarcini de mare răspundere, vorbi
torul a spus : Mobilizați de aprecie
rile și sarcinile conținute în cuvîn
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Convocarea-bilant a ac
tivului și cadrelor de bază ale ar
matei, precum și in ampla cuvîntare 
rostită la plenara C.C. al P.C.R.. ne 
vom spori eforturile pentru înfăp
tuirea obiectivelor Directivei coman
dantului suprem, realizarea unei 
noi calități în pregătirea de luptă și 
politică, folosirea cu maximă efi
ciență a mijloacelor de care dispu
nem, îndeplinirea exemplară a tutu
ror sarcinilor încredințate de partid 
armatei.

Vorbitorul a spus în încheiere : 
Doresc să folosesc această tribună 
pentru a asigura forumul suprem al 
puterii de stat, pe secretarul gene
ral al partidului, președintele Româ
niei, comandantul nostru suprem, că, 
prin valorificarea deplină a compe
tenței și capacității creatoare a ca
drelor. prin creșterea forței mobili
zatoare a organelor și organizațiilor 
de partid și a celor ale U.T.C.. ar
mata este și va fi în măsură să-si 
îndeplinească cu cinste, demnitate și 
înaltă responsabilitate misiunile ce-i 
revin, ordinele comandantului său 
suprem, de a apăra. împreună cu în
tregul popor, independenta si suve
ranitatea Republicii Socialiste Româ
nia.

deosebit, prin cele privind extinderea 
și diversificarea rețelei de întreprin
deri specializate pe activitatea de re
parații capitale, precum și efectua
rea acestora centralizat. Aceste pre
vederi dau posibilitatea unităților 
economice să eșaloneze în cadrul anu
lui de plan repartizarea fondurilor 
aferente reparațiilor, creînd în același 
timp premisa realizării lor de cali
tate și de reducere a duratei de imo
bilizare a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor.

în încheiere, doresc să arăt că pro
iectul de lege supus dezbaterii actua
lei sesiuni se înscrie organic în pro
gramele și directivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului 
pentru cincinalul viitor și în conti
nuare, confirmînd încă o dată capa
citatea creatoare a poporului nostru, 
a Partidului Comunist Român, a con
ducerii sale, în frunte cu secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Din cuvîntul participanților la dezbateri
cu privire la proiectul Legii investițiilor

Structura cheltuielilor prevăzute în 
buget oglindește preocuparea con
stantă a partidului și statului pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii de 
industrializare socialistă a tării, pen
tru dezvoltarea și amplasarea armo
nioasă a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu, pentru introducerea 
pe scară largă a progreșului științific 
și tehnic în toate domeniile de acti

vitate, a subliniat deputatul Nicolae 
Ganea.

Prevederile bugetare reliefează, 
totodată, grija conducerii partidului 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai, material și spiritual, al po
porului. Astfel, în timp ce cheltuie
lile pentru apărare sînt mai mici de
cît cele din anul 1980, cheltuielile 
pentru învățămînt cresc cu 8,2 la 
sută, cele pentru sănătate cu 8,8 la 
sută, pentru asigurări sociale cu 3,2 
la sută, alocația de stat pentru copii 
sporește cu 2,7 la sută. Sînt opțiuni 
care demonstrează o dată in plus 
consecventa politicii partidului și sta
tului nostru, a întregului popor pen
tru promovarea destinderii și păcii, 
pentru orientarea resurselor națiunii 
noastre socialiste în direcția dezvol
tării pașnice, și nu pentru irosirea 
lor în scopuri militare.

Este deosebit de semnificativ fap
tul că, prin prevederile sale, proiec
tul de buget pune accentul în conti
nuare pe întărirea rolului consiliilor 
populare în creșterea contribuției 
acestora, în contextul aplicării nou
lui mecanism economico-financiar, 
la buna gospodărire a resurselor lo
cale, la valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor, ener
giei și combustibilului.

După ce s-a referit la prevederile 
proiectului de buget pe anul 1981 al 
municipiului București care asigură 
mijloacele financiare necesare mo
dernizării în continuare a economiei 
locale, realizării unor importante 
obiective de investiții în domeniul 
urbanistic și edilitar, precum și fi
nanțării acțiunilor social-culturale. 
vorbitorul a subliniat că în viitor se 
va acționa cu mai multă fermitate 
pentru dezvoltarea continuă a activi
tăților economice, a industriei mici 
și a prestărilor de servicii, atît în 
unitățile locale, cit și âle coopera
ției, pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor și antrenarea în măsură 
mai largă a cetățenilor la realizarea 
acțiunilor edilitar-gospodărești. pen
tru înfrumusețarea și buna gospodă
rire a Capitalei.

Pe seama acestor activități și a 
dezvoltării unităților economice exis
tente, a încheiat vorbitorul, ne an
gajăm să realizăm mai devreme de
cît s-a hotărît la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor populare auto
finanțarea fiecărei unități teritorial- 
administrative. Pentru anul 1981. în 
toate bugetele sectoarelor din muni
cipiul București și ale comunelor 
subordonate s-a prevăzut acoperirea 
integrală a cheltuielilor pe seama 
veniturilor proprii ale acestora. Vom 
acționa, de asemenea, pentru a găsi 
noi surse de creștere a veniturilor 
proprii ale unităților de învățămînt 
și cultură, astfel incit și acestea 
să-și poată acoperi cheltuielile, in
tr-o măsură cît mai mare, din veni
turi proprii.

Apreciez prevederile proiectului 
Legii investițiilor ca pe un act de 
gîndire creatoare, capabil să pună 
de acord cadrul legislativ elaborat 
în acest scop cu cerințele actuale 
și de perspectivă ale dezvoltării 
economico-sociale a României socia
liste — a arătat in cuvîntul său 
deputatul |on Stoian.

Consider deosebit de Importantă 
prevederea proiectului de lege ca 
înscrierea în plan a investițiilor să 
aibă loc pe baza unei fundamentări 
tehnico-econpmice riguroase, stabi
lind ca începerea execuției de noi 
obiective sau dezvoltări de capaci
tăți. precum și finanțarea acestora, 
să se facă numai dacă sînt asigu
rate toate condițiile necesare reali
zării lucrărilor la termenele planifi
cate. în această ordine de idei, 
vreau să subliniez indicațiile extrem 
de valoroase date ieri la plenara 
Comitetului Central de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea imperioasă a unor măsuri pen
tru realizarea la timp a investiții
lor, scurtarea duratei de execuție a 
acestora.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la investițiile ce revin județului 
Constanta în viitorul cincinal, ară
tînd că noul cadru legislativ creează 
premisele executării la timp și în 
condiții de înaltă eficiență economi
că a tuturor obiectivelor destinate 
să completeze peisajul economic și 
social al județului, aducîndu-și con
tribuția la mai buna valorificare a 
resurselor locale, la sporirea avuției 
naționale și pe această bază la sa
tisfacerea unor nevoi ale economiei 
naționale.

Referindu-se la politica externă a 
României socialiste, elaborată din 
inițiativa și cu participarea efectivă 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, poli
tică ce promovează în absolut toate 
relațiile ideea de pace și progres, 
vorbitorul a subliniat că numai o 
asemenea politică poate asigura dez
voltarea echilibrată a unei țări, iar 
RomânL. _
acest săns. Aș sublinia pe această 
linie ca prevederile planului pentru 
anul 1981 privitoare la reducerea 
cheltuielilor militare se vor răsfrîn- 
ge pozitiv asupra nivelului de trai 
al poporului nostru pentru că, se 
înțelege, o bună parte din aceste 
fonduri vor fi destinate dezvoltării 
patriei noastre socialiste, ridicării de 
noi obiective economico-sociale.

noperă cu 21 la sută. Ca urmare a 
soluțiilor adoptate, costul lucrărilor 
realizate pe baza proiectelor tip se va 
reduce cu circa 15 la sută, comparativ 
cu soluțiile anterioare. Noua lege în
tărește responsabilitatea furnizorului 
general de utilaje, care are obligația 
de a contracta integral utilajele pen
tru im obiectiv, de a coordona execu
ția acestor utilaje, de a efectua 
preasamblarea acestora și de a acor
da asistență tehnică la montaj și pu
nerea în funcțiune.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Metalurgiei îi revin, în viitorul cin
cinal, sarcini deosebite în domeniul 
creșterii eficienței în general, prin 
reducerea costurilor de producție și 
creșterea productivității 
bordarea acestor sarcini 
complexe are asigurată 
rială necesară, fondurile 
destinate ramurii pentru 
pă reprezentînd circa 85

muncii. A- 
și programe 
baza mate- 
de investiții 
această eta- 
miliarde lei.

oferă un bun exemplu în

Proiectul de Lege a investițiilor — 
a spus deputatul Valeriu Dumi
tru CristeSCU — constituie un 
document de o deosebită importanță, 
care cuprinde o serie de principii de 
bază și un complex de măsuri me
nite să conducă la realizarea inves
tițiilor într-o concepție nouă, struc
tural îmbunătățită față de regle
mentările anterioare. Această nouă 
orientare, determinată de necesita
tea de a se asigura înfăptuirea, 
la un nivel calitativ superior, 
a amplului program de dezvol
tare economico-socială a tării, sta
bilit de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, are la 
bază indicațiile tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, date la 
ședințele de lucru și consfătuirile ce 
au avut loc în ultima perioadă. Pen
tru creșterea eficienței investițiilor 
trebuie să acordăm o atentie mult 
mai mare intensificării ritmului de 
introducere a unor materiale de con
strucție noi, ușoare, mai ieftine, cu 
consumuri reduse de energie și com
bustibil.

Institutul central de cercetare, pro
iectare și directivare 
sub 
siei 
tru 
de
Ceaușescu, s-a orientat 
valorificare mai rapidă si mai 
completă a rezultatelor cercetării ști
ințifice și dezvoltării tehnologice, an- 
trenînd în activitatea de extindere și 
îmbunătățire 'a tipizării toate cadre-

le din institutele de cercetare și pro
iectare din componența sa.

Apjicînd în viață indicațiile secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. am trecut la 
o restrângere la minimum a număru
lui de proiecte tip de construcții, la 
folosirea de materiale locale tradi
ționale. cu consumuri energetice re
duse sau a altor materiale eficiente, 
în strinsă legătură cu tipizarea mate
rialelor și produselor industriale. în 
felul acesta. întreaga activitate de 
proiectare a investițiilor a fost în
scrisă în prevederile legii supuse 
aprobării Marii Adunări Naționale.

Consider că noua Lege a investiții
lor, așa cum este formulată, va asi
gura cadrul necesar pentru desfășu
rarea activității de investiții în con
diții de eficiență economică sporită.

De aceea, în numele cercetătorilor 
și prolectanților de construcții din 
întreaga țară, susțin cu tărie proiec
tul de Lege a investițiilor și voi vota 
pentru aprobarea lui.

In cuvîntul său, deputata Flo
rența Șeica 3 
pentru realizarea 
orientărilor pe care

spus : Acționind 
îndrumărilor și 
ni le-ati dat cu

prilejul vizitei efectuate în județul
Bacău, vă raportăm, mult stimate

Metalurgia, ca una din ramurile de 
bază ale economiei noastre — a spus 
în cuvîntul său deputatul Nsctllaî 
Agachi — 3 beneficiat în actualul 
cincinal de fonduri pentru dezvolta
re și modernizare reprezentînd peste 
63 miliarde lei, valoare mai mare 
decît fondurile acordate în ultimele 
două cincinale. Prin continuarea fer
mă a politicii de amplasare rațională 
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul patriei, de asigurare a dez
voltării echilibrate a tuturor zonelor, 
metalurgia este prezentă astăzi în 26 
județe ale țării. Au fost adoptate so
luții mai economicoase în construcții, 
iar ponderea construcțiilor și monta
jelor din volumul total al investiții
lor a scăzut continuu, în actualul 
cincinal, reprezentînd în metalurgie 
circa 40 la sută față de 50 la sută 
în cincinalul 1965--1970.

Cu toate aceste realizări importan
te. mai există încă rezerve mari in 
acest domeniu.

Ca întreaga activitate de investiții 
să se desfășoare pe o treaptă supe
rioară, din inițiativa și la indicația 
secretarului nostru general a fost 
prezentată pentru dezbatere și apro
bare noua lege vizînd sectorul dez
voltării. Legea stabilește prevederi 
clare — a spus vorbitorul. Obligativi
tatea justificării riguroase a introdu
cerii în planurile cincinale a noilor 
obiective de investiții, pe bază de 
note fundamentate privind necesita
tea, oportunitatea, desfacerea produ
sului, amplasamentul și alte elemen
te de eficiență economică, constituie 
o dovadă evidentă a preocupării pen
tru mai buna gospodărire a fondu
rilor alocate dezvoltării economiei na
ționale. Considerăm că aplicarea a- 
cestor prevederi ne va ajuta să fun
damentăm mult mai bine planul de 
investiții, obiectivele ce se vor con
strui 
pă. 
tură 
tru 
pund unei cerințe mai vechi de îm
bunătățire a activității de folosire a 
forțelor și mijloacelor de producție, 
constituind o inițiativă 
secretarului nostru general, ta 
ția căruia această problemă 
seste pentru prima dată locul 
într-o lege. Raportăm că, In 
legii, am elaborat proiecte tip pen
tru cele mai reprezentative obiective 
ale metalurgiei, tn baza acestor pro
iecte vom reduce consumurile la prin
cipalele materiale, cu 21 la sută la 
ciment, 24 la sută la metal, iar Ia ma-

și moderniza in această 
Prevederile noii legi in 
cu principiile șl criteriile 
tipizarea construcțiilor

eta- 
tegă- 
pen- 
răs-

proprie a 
indica- 
iși gă- 
concret 
spiritul

în construcții, 
îndrumarea și coordonarea Comi- 
centrale de partid și de stat pen- 
tipizare și standardizare, condusă 
tovarășa acad. dr. ing. Elena 

s-a orientat spre o
mai rapidă si

Subliniind că proiectul Legii inves
tițiilor prezintă o deosebită impor
tanță pentru perfecționarea și dez
voltarea Continuă a economiei noas
tre naționale, deputata Maria 
Gheorghe 3 ar3tat că 13 viito
rul cincinal unitățile sectorului 4 al 
municipiului București, care benefi
ciază de noi și importante fonduri 
destinate dezvoltării, vor trebui să 
realizeze lucrări de investiții în con
diții de eficientă mult sporită, prin 
îmbunătățirea substanțială a rapor
tului dintre investițiile alocate și fon
durile fixe ce vor fi puse în func
țiune, dintre volumele de construcții 
și de utilaje, prin concentrarea în 
mai mare măsură a preocupărilor în 
cercetare, proiectare, execuție, in 
scopul promovării de soluții tehnice 
și economice care să conducă la ob
ținerea unor rezultate maxime la fie
care leu alocat.

In spiritul măsurilor adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. — a spus vorbitoarea — s-au 
luat măsuri ca obiectivele aflate in 
curs de execuție să fie puse în func
țiune în cel mai scurt timp, iar noi
le lucrări să înceapă numai dacă au 
aprobată documentația de execuție si 
dacă sînt pregătite toate oondițiile de 
realizare.

Proiectul de lege pus în dezbatere 
influențează pozitiv activitatea eco
nomică și prin prevederile referitoa
re la reparațiile capitale și. în mod

Proiectul Legii investițiilor — a 
spus deputatul Dumitru Popa ~ 
oglindește transformările ce s-au pe
trecut în țara noastră în ultimii ani, 
ține seama de noua etapă, superioară, 
de dezvoltare, în care am intrat. El 
corespunde întru totul Directivelor 
Congresului al XII-lea al partidului 
și vine să întărească răspunderea și 
exigențele în acest domeniu de ma
ximă importanță pentru progresul 
patriei noastre. In același timp, noile 
reglementări țin seama de experien
ța pozitivă, ca și de lipsurile mani
festate pînă în prezent în activitatea 
de investiții.

In continuare, vorbitorul a eviden
țiat aportul oamenilor muncii din 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
la realizarea programului de investi
ții. subliniind că ei au pus în func 
țiune în acest cincinal peste 17f 
capacități industriale importante, d... 
care numai în anul curent circa 450 
capacități și obiective industriale, că
rora li se adaugă alte 130 de, obiecti
ve cu lucrările de construct*’ germina
te, unele fiind în probe 
altele în curs de a încep*

Cv toate aceste rezultat 
sîntem conștienți de greuti.de făcute 
economiei naționale prin întîrzierea 
punerii în funcțiune a unor capacități 
de producție, pe de o parte datorită 
propriilor noastre lipsuri și neajun
suri. iar pe de altă parte din cauza 
începerii unor lucrări insuficient pre
gătite.

Subliniind că proiectul Legii inves
tițiilor urmărește întărirea ordinii și 
disciplinei în activitatea de investiții 
și a răspunderii factorilor care 
concură la realizarea acestora, vorbi
torul a spus în continuare : pentru 
Ministerul Construcțiilor Industriale, 
ca principal constructor de lucrări in
dustriale, proiectul noii legi institu- 
ționalizează cadrul legal care asigură 
pregătirea corespunzătoare a investi
țiilor și implicit a lucrărilor de con- 
strucții-montaj. Noua prevedere din 
lege, potrivit căreia înscrierea în pla
nul anual al obiectivelor de investiții 
se va face numai pe baza notelor de 
comandă, respectiv a indicatorilor 
tehnico-economici aprobați, consti
tuie garanția bunei pregătiri a aces
tora. Obligativitatea nominalizării in 
planul anual — în mod distinct — a 
obiectivelor de investiții a căror exe
cuție va începe în anii următori, dar 
pentru care urmează să se elaboreze 
documentația tehnico-economică, va 
permite elaborarea și aprobarea din 
vreme a proiectelor de execuție.

Faptul că noua lege obligă benefi
ciarii să predea proiectele de execu
ție cu cel puțin 6 luni înainte de în
ceperea lucrărilor va permite stabi
lirea resurselor tehnico-materiale și 
umane, pe baza documentațiilor tehni- 
co-economice, ceea ce va conduce la 
asigurarea acestora la timp și în can
titățile strict necesare. In acest fel, 
se va renunța la practica actuală de 
stabilire. în unele situații, a resur
selor pe bază de indici globali, care 
a condus la crearea de stocuri supra- 
normative la unele materiale 
neaprovizionarea altora.

Exprimînd deplina aprobar 
de proiectul Legii investițiilor 
torul a spus în încheiere : Inr( 
celor 180 000 de oameni ai muî.eii din 
cadrul Ministerului Construcțiilor In
dustriale, asigur Marea Adunare Na
țională, pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, în cadrul propice creat de noua 
reglementare, vom face totul pentru 
a elimina lipsurile si neajunsurile ce 
ne aparțin, vom întări colaborarea cu 
titularii de investiții, cu furnizorii de 
utilaje, pentru traducerea în viață a 
politicii de investiții a partidului.

pologice, 
robele.

. spus el,

și la

fată 
prbi- 
.mele

Din cuvîntul participanților la dezbateri
cu privire la proiectul de Lege privind actualizarea 
pe principii economice, a prețurilor de producție și 
către unitățile socialiste, precum și a prețurilor de 

și achiziții în agricultură

și îmbunătățirea corelării, 
de livrare a produselor 

producție, de contractare

După ce a subliniat că proiectul de 
lege cu privire la actualizarea și îm
bunătățirea corelării pe principii 
economice a prețurilor de producție 
și de livrare către unitățile socialiste 
este în deplină concordanță cu ce
rințele dezvoltării echilibrate a tutu
ror ramurilor producției materiale, a 
economiei naționale în ansamblu, asi
gură aplicarea fermă a mecanismu
lui economico-financiar, a principii
lor autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, deputatul Florea 
Ristache 3 3r3t3t că> prin aplica
rea noilor prețuri, se asigură atît 
rentabilizarea tuturor produselor, cît 
și stimularea creșterii calității pro
duselor ' și a eficientei la export, 
precum și valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la măsurile luate în județul Dîm
bovița pentru a asigura reexamina
rea pe fiecare produs a consumurilor 
de materii prime și materiale, de 
energie și combustibil, identificarea 
tehnologiilor învechite, cu consumuri 
exagerate, astfel încît fiecare om al 
muncii să participe efectiv la spori
rea eficientei întregii activități eco
nomice.

Referindu-se apoi la majorarea 
prețurilor de livrare șl de producție 
la unitățile agricole de stat și coope
ratiste. precum și la producătorii in
dividuali, care se înscrie organic pe 
linia preocupării constante a condu
cerii de partid și de stat, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a 
asigura dezvoltarea continuă a agri
culturii, ramură de bază a economiei 
naționale, vorbitorul a spus : Măsu
rile stabilite, ca și modificarea tari
felor pentru lucrările S.M.A. au me
nirea să sporească considerabil coin
teresarea materială a unităților agri
cole socialiste, a țărănimii în desfă
șurarea unei activități mai eficiente.

să stimuleze efortul de ridicare a 
producției agricole și să asigure, pe 
această bază, îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu carne, lapte, 
zahăr, ulei legume, fructe etc. A- 
ceasta impune o răspundere înaltă 
din partea tuturor oamenilor muncii 
din această ramură, a deputaților. a 
consiliilor populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale. Fap
tul că, pentru anul 1981, influența 
majorării prețurilor de producție și 
de livrare la produsele agricole asu
pra unor bunuri de consum urmează 
să fie suportată de bugetul statului, 
menținîndu-se prețurile de desfacere 
cu amănuntul către populație, dove
dește grija permanentă a conduce
rii partidului față de condițiile de 
viață ale oamenilor muncii, asigură 
creșterea retribuției reale a acesto
ra. Vom acorda o atenție deosebită 
ca măsurile privind majorarea pre
țurilor de producție, de contractare 
și achiziție ale produselor agricole să 
fie folosite în tot județul, ca o pîr- 
ghie de stimulare a producătorilor 
pentru creșterea mai puternică a pro
ducției vegetale șl animale.

în numele cetățenilor români, ger
mani, maghiari din circumscripția 
Mediaș, a spus în cuvîntul său de
putata |rjna Aldea, doresc să dau 
o înaltă apreciere preocupărilor si 
grijii statornice a conducerii parti
dului și statului, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru progresul continuu 
al patriei noastre și prosperitatea po
porului român. După ce a subliniat 
că județul Sibiu și-a realizat cu trei 
luni mai devreme sarcinile cincina
lului, ceea ce va permite colective
lor de muncă din județ să abordeze 
cu optimism primul an al viitorului 
cincinal, vorbitoarea a spus : In 
această sferă de preocupări se în
scrie și acțiunea privind actualizarea

prețurilor de producție și livrare, 
problemă aflată pe ordinea de zi a 
sesiunii, măsură care are în vedere 
dezvoltarea echilibrată a tuturor ra
murilor de producție." ținînd seama 
de cerințele aplicării noului meca
nism economico-financiar. de necesi
tatea rentabilizării întregii producții, 
în acest context, apreciez prevede
rea din hotârirea Comitetului Politic 
Executiv cu privire la menținerea in 
1981 a actualelor prețuri ale bunuri
lor de larg consum, influența actua
lizării preturilor de producție și li
vrare urmind să fie suportată din 
bugetul statului. Ca muncitoare tex- 
tilistă știu bine că în industria noas
tră există largi posibilități de gene
ralizare a unor inițiative cu caracter 
novator care să ducă la reducerea 
continuă a cheltuielilor de producție, 
la gospodărirea mai judicioasă a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei. In această 
amplă acțiune se integrează și preo
cupările colectivului în care îmi des
fășor activitatea. întreprinderea tex
tilă „Tirnava" din Mediaș, unde s-a 
acționat cu consecvență pentru re
ducerea cheltuielilor materiale sl s-a 
demarat o vastă acțiune de refolosire 
a materialelor recuperabile, s-au re
introdus în fabricație peste 230 tone 
materiale refolosibile din procesul 
tehnologic.

In cuvîntul său, deputatul losif 
Szasz 3 spus • <-°ns'der c3> Prln 
prevederile sale, proiectul de lege 
privind actualizarea preturilor va 
asigura realizarea sarcinilor subli
niate de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Plenara Comitetului Central, re
feritoare Ia creșterea răspunderii tu
turor cadrelor, a tuturor oamenilor 
muncii față de bunurile materiale, de 
gradul de rentabilitate, de competi-
(Continuare în pag. a V-a)
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tivitate în vederea asigurării în toa
te unitățile a eficienței sporite, in 
conformitate cu principiile noului 
mecanism economico-financiar.

Prezintă o semnificație deosebită 
faptul că în 1981 — deși noile preve
deri legale intră în vigoare de la în
ceputul anului viitor cu implicații în 
toate domeniile economiei — nu se 
vor produce modificări la pretu
rile de desfacere cu amănuntul a 
mărfurilor. După cum se apreciază 
în lege, diferențele rezultate vor fi 
suportate de la bugetul de stat, a- 
ceastă modificare urmînd a se efec
tua numai începînd cu anul 1982 în 
cadrul indicelui stabilit pentru vii- ■ 
torul cincinal, pe măsura sporirii pla
nificate a veniturilor populației.

Conștienți de răspunderile ce ne re
vin în aplicarea prevederilor proiec
tului de lege, vom acționa cu și mai 
multă fermitate, prin măsuri politice 
și organizatorice, pentru ca oamenii 
muncii să acționeze cu conștiința de
plină — așa cum au dovedit-o de 
fiecare dată la chemarea partidului 
— în direcția reducerii cheltuielilor 
materiale de producție, utilizării cit 
mai depline a capacităților, repro- 
lectării produselor și aplicării de 
noi tehnologii, cit și pe linia valori
ficării superioare a materiilor prime, 
recuperării tuturor materialelor re- 
folosibile. reducerii consumurilor de 
combustibili și energie, care să asi
gure obținerea unei eficiente econo
mice maxime.

Raportez că, prin măsurile luate și 
acțiunile întreprinse, oamenii muncii 
din județul Harghita, români și ma- 
biari, au obținut unele rezultate 
.ine concretizate în economisirea de 

importante cantități de metal, ben
zină, motorină, energie electrică și 
altele, ceea ce ne-a dat posibilitatea 
reducerii 'heltuielilor materiale la 
1 000 lei -oducție-marfă cu 13.7 lei 
și depă^t pe 11 luni a planului 
product^ ete cu peste 140 milioane 
lei.

Proiectil de lege pune, de aseme
nea, în fața noastră sarcina de a ac
ționa cu mai multă hotărîre pentru 
ca fiecare unitate agricolă de stat 
sau cooperatistă să devină rentabilă 
prin obținerea unor producții supe
rioare, cantitativ si calitativ, îp con
dițiile unor cheltuieli minime, astfel 
încît să asigurăm o eficientă sporită 
nu pe seama creșterii preturilor, cl 
pe seama sporirii producțiilor vege
tale și animale, așa cum a subliniat 
cu claritate, în încheierea lucrărilor 
plenarei Comitetului Central, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român.

Deputatul Vasile Sechel a 
«pus, la rîndul său : Prin actualizarea 
preturilor se creează premise favora
bile pentru aplicarea consecventă a 
principiilor noului mecanism econo
mico-financiar în toate ramurile de 
activitate. Noile preturi vor constitui 
pentru întreprinderi un puternic sti
mulent în punerea în valoare a re
zervelor existente. în special în ce 
privește reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, combusti
bili și energie, făeînd, totodată, să 
crească răspunderea lor pentru fo
losirea rentabilă, cu maximum de 
eficiență, a tuturor resurselor mate
riale. de forță de muncă și financia
re de care dispun.

Așa cum se arată și în proiectul 
de lege, pentru consolidarea actua
lizării prețurilor și creșterea în con
tinuare a eficienței economice, o 
condiție hotăritoare o constituie rea
lizarea unei substanțiale reduceri su
plimentare a cheltuielilor de produc
ție. în special a celor materiale.

Oamenii muncii din centrala noas
tră au obținut rezultate pozitive in 
ce privește performanțele tractoare
lor, produsele noastre avînd o renta
bilitate ridicată. Bineînțeles, nu ne 
putem mulțumi cu rezultatele obți
nut , Nu ne-am preocupat suficient 
peiv reducerea greutății unor pro
duse, lai avem încă situații cînd se 
risipesc materialul și energia. Con
știenți de necesitatea de a compensa 
prin eforturi proprii o parte cît mai 
mare din influențele majorării pre
țurilor de producție și de livrare a 
materiilor prime și materialelor. în 
anul 1981 ne propunem să realizăm 
un volum sporit de economii prin : 
reducerea adaosurilor de prelucrare 
a pieselor cu minimum 3 la sută, 
creșterea productivității muncii cu 
cel puțin 9 la sută, sporirea cu 2 la 
sută a indicelui de deservire multi
plă a mașinilor și agregatelor ; in
tensificarea acțiunii de reproiectare 
a produselor, astfel ca ponderea pro
duselor noi si modernizate să repre
zinte peste 70 la sută din volumul to
tal al producției. De asemenea, avînd 
în vedere faptul că pentru anul 1981 
centrala are prevăzută o creștere de 
peste 34 la sută la producția' pentru 
export, trebuie să ne concentrăm 
efortul în direcția realizării unei îm
bunătățiri simțitoare a aportului net 
valutar și. totodată, a îmbunătățirii 
cursului de revenire realizat

Aprobînd conținutul proiectului de 
Lege privind actualizarea și îmbună
tățirea corelării pe principii econo
mice a preturilor de producție și de 
livrare către unitățile socialiste, pre
cum și a prețurilor de producție, de 
contractare și achiziții în agricultură, 
deputata Ștefania lonescu a 
arătat că acest nou act normativ se 
înscrie pe linia hotărîrilor Congresu
lui al XII-Iea, a preocupărilor con
stante ale partidului și statului nos
tru de a asigura dezvoltarea mereu 
ascendentă a economiei naționale, de 
a perfecționa cadrul juridic pentru 
înfăptuirea unei profunde revoluții 
agrare.

Prevederile proiectului de lege — 
a subliniat apoi vorbitoarea — vor 
întări și mai mult cointeresarea ma
terială, răspunderea mecanizatorilor, 
țăranilor cooperatori și a cetățenilor 
deținători de pămînt în gospodăriile 
personale în ceea ce privește creș
terea producțiilor vegetale și anima
liere.

După ce a înfățișat succesele obți
nute de C.A.P. Putineiu, județul Te
leorman, în creșterea producțiilor, 
vorbitoarea a spus : Stimulați de 
noile prevederi ale proiectului de 
lege, vom lua toate măsurile ca să 
obținem producții mai mari de sfeclă, 
floarea-soarelui, să realizăm și la 
aceste culturi un preț de cost mai 
mic. să nu mai avem nici o activi
tate nerentabilă. Este bine că noua 
lege cointeresează în mai mare mă
sură. prin prețuri și tarife, prin for
mele de retribuire, deopotrivă pe me
canizatori, pe cei care lucrează în 
hidroameliorații. Pe aceste căi. gîn- 
dim să creștem și producțiile, să va
lorificăm mai mult cu statul, să re
ducem costurile de producție, să dăm 
poporului mai multe produse agroali- 
mentare.

Ne angajăm în acest mare sfat al 
țării să acționăm consecvent, cu în
treaga capacitate, pentru a contribui 
cu mai multe produse agroalimen- 
tare la propășirea patriei și bunăsta
rea poporului, teluri cărora dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, le dedicați, 
cu neasemuit patriotism, întreaga 
viată și putere de muncă.

Stabilirea unor preturi de producție 
și livrare echilibrate și juste, care să 
reflecte intr-un grad superior costu
rile și cheltuielile reale ale produc
ției, are o importantă deosebită în 
acțiunea de consolidare a aplicării 
noului mecanism economico-financiar 
în toate ramurile economiei națio
nale, creînd fiecărui colectiv de oa

Din cuvîntul participanților la dezbateri
cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 
14/1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și apro

vizionarea tehnico-materială
Deputatul Nicolae Bușui a 

subliniat că modificările și comple
tările prevăzute a fi aduse Legii cu 
privire la gospodărirea fondurilor 
fixe, resurselor materiale și aprovi
zionarea tehnico-materială sint de 
natură să asigure o mai rațională 
gospodărire a bogăției naturale a tă
rii, o valorificare mai complexă a 
acesteia. în acest sens, el a arătat că 
va fi îmbunătățit programul de va
lorificare a resurselor de materii pri
me și de energie al județului Caraș- 
Seyerin pentru a asigura atît spori
rea exploatării resurselor cunoscute, 
Cît mai ales intensificarea cercetări
lor geologice pentru evidențierea de 
noi zăcăminte de cărbune, minereuri 
feroase și neferoase, precum și a al
tor substanțe minerale utile.

Referindu-se la necesitatea utiliză
rii materialelor refolosibile. vorbito
rul a spus : Organizarea întreprinde
rilor județene de profil a avut un 
efect pozitiv în activitatea de recu
perare a acestor importante resurse, 
rămîne însă ca în spiritul noilor pre
vederi ale legii să se accelereze pre
ocupările de lărgire a bazelor de co
lectare și dotare tehnică a lor. dar 
mai ales trebuie întărită colaborarea 
cu unitățile care au obligația de a 
livra toate materialele rezultate din 
procesul tehnologic. Se cer respecta
te. mai cu seamă, prevederile legate 
privind sortarea materialelor și. în 
mod deosebit, a fierului vechi, tri
mis oțelăriilor amestecat cu metale 
neferoase, care conțin elemente de 
aliere recuperabile în procesul de to
pire, cum ar fi nichelul și molibde
nul.

Experiența ultimului an a demon
strat valoarea indicației mult stima
tului nostru președinte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a acționa sis
tematic pentru recuperarea, rșcondi- 
ționarea și refolosirea pieselor și 
subansamblelor rezultate din casări 
și reparații. Aș dori să informez că 
în cele 11 luni din acest an am de
pășit sarcina care ne-a revenit la 
recondiționări de piese de schimb cu 
32,4 la sută, .realizînd în felul acesta 
prevederile programului suplimentar 
pe care ni l-am propus.

Relevînd Importanta proiectului de 
Lege cu privire la gospodărirea fon
durilor fixe, resurselor materiale și 
aprovizionarea tehnico-materială, 
deputatul petre Preoteasa a 
spus : Prin prevederile sale, noul pro
iect de lege contribuie la ridicarea ni
velului calitativ al activității de pla
nificare ; se aduc substanțiale îmbu
nătățiri, față de actualele reglemen
tări, care vizează in principal funda
mentarea mai temeinică a bazei teh- 
nico-materiale a planului, creîndu-se 
totodată condiții pentru dimensiona
rea consumurilor în spiritul unui se
ver regim de economii, corespunzător 
resurselor economiei noastre na
ționale.

In continuare, vorbitorul a reliefat 
accentul deosebit care se pune, prin 
noile reglementări, pe determinarea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie numai 
pe bază de norme de consum, nor
mative de valorificare și coeficienți 
de utilizare, fundamentați științific, 
răspunderea sporită ce revine unită
ților economice in vederea îmbunătă
țirii continue a indicatorilor de nor
mare a consumurilor, in deplină con
cordanță cu creșterea dotării tehnice 
și aplicarea de noi tehnologii, precum 
și organelor de sinteză, ministerelor, 
centralelor industriale și institutelor 
de cercetări și proiectări pentru crea
rea tuturor condițiilor de reducere 
sistematică a normelor de consum.

Proiectul de lege, a subliniat apoi 
vorbitorul, pune un accent deosebit 
pe amplificarea activității de recupe
rare și valorificare a tuturor materii
lor prime și materialelor refolosibile 
și instituie, fată de reglementările de 
pină în prezent, obligativitatea pentru 
unitățile economice de a elabora, 
odată cu lucrările de plan, bilanțuri 
materiale, care permit un riguros 
control al utilizării resurselor ener
getice de materii prime și materiale 
pe toate fazele proceselor tehnologice.

în concordantă cu principiile noului 
mecanism economico-financiar au 
fost mai bine precizate atribuțiile și 
răspunderile Comitetului de Stat al 

meni ai muncii posibilitatea ca în 
condiții de eforturi egale să obțină 
rezultate egale, iar prin sporirea 
eforturilor depuse să obțină rezultate 
mai bune și, în același timp, veni
turi sporite — a spus deputatul 
Vasile Sav.

Nouă, celor care ne desfășurăm 
activitatea în domeniul producerii 
bunurilor materiale — a arătat în 
continuare vorbitorul — ne revine 
sarcina gospodăririi cu deosebită a- 
tenție a mijloacelor ce ne sînt puse 
la dispoziție. Avem obligația să de
punem toate eforturile pentru econo
misirea materiilor prime, materiale
lor, energiei și să îndeplinim și de
pășim sarcinile planificate, să reali
zăm produse de înaltă calitate. Nu
mai in felul acesta vom putea obține ,

Planificării, ale ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor în planificarea 
și realizarea aprovizionării tehnico- 
materiale, în gospodărirea resurselor 
materiale și a fondurilor fixe, astfel 
incit să se asigure înfăptuirea inte
grală a prevederilor de plan.

în cuvîntul său, deputata Rodica 
Nicula a spus : Desfășurîndu-și 
lucrările la confluența dintre două 
cincinale, actuala sesiune a,:. Marii 
Adunări Naționale -se înscrie^ prin 
problematica abordată; ca un moment 
de referință în dezvoltarea democra
ției noastre socialiste, proiectează cu 
realism și clarviziune, prin legile 
adoptate, sarcinile mari ce stau în 
fata națiunii noastre la început de 
an, de cincinal, de deceniu. Expresie 
vie a viziunii științifice, a justeței 
politicii noastre economice, proiectul 
de modificare a Legii privind gospo
dărirea fondurilor fixe, resurselor 
materiale și aprovizionarea tehnico- 
materială constituie încă o dovadă a 
grijii conducerii partidului și statu
lui nostru pentru folosirea judicioa
să, eficientă, a materiilor prime, ma
terialelor. combustibililor și energiei, 
pentru creșterea eficienței fondurilor 
fixe.

Referindu-se la întreprinderea de 
piele și încălțăminte „Vîlceana", 
unde își desfășoară activitatea, vor
bitoarea a menționat că prin creș
terea indicilor de folosire a mașini- 
lor-unelte și instalațiilor de lucru 
s-a obținut, în acest an, o producție 
netă de 1 514 lei și o producție in
dustrială de 3 566 lei la 1 000 lei fon
duri fixe, în vreme ce beneficiul rea
lizat la acest principal indicator 
este de peste 912 lei.

Ținînd seama că în acest domeniu 
ne-am confruntat cu o seamă de 
probleme, s-a spus în continuare, vă 
rog să-mi permiteți să atrag aten
ția asupra necesității de a se asi
gura o corelație mai bună între pla
nurile de producție ale unităților in
dustriale și nivelul repartițiilor de 
materii prime și materiale, lucru 
care ar duce în cazul întreprinderii 
noastre la evitarea absentei pieilor 
brute la nivel de plan. In același 
timp, propun să se studieze posibili
tățile de extindere a nomenclatoru
lui de produse aprovizionate prin 
unitățile specializate, acestea avînd 
posibilitatea să le repartizeze mai 
rațional, în profil teritorial.

In numele minerilor gor jeni, a spus 
în cuvîntul său deputatul Vasile 
Ogherlaci, exprim acordul deplin 
față de modificările și completările 
Legii privind gospodărirea fonduri
lor fixe, resurselor materiale și a- 
provizionării tehnico-materiale. Com
binatul minier Oltenia, care a simțit 
din plin grija și atenția dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, gestionează în 
prezent fonduri fixe de aproape 14 
miliarde lei, dispunînd de utilaje șl 
instalații complexe de mare produc
tivitate, cu tehnicitate ridicată, pre
cum și de fonduri circulante însu- 
mind peste 2 miliarde lei. Gospodă
rirea eficientă a acestui patrimoniu 
constituie o preocupare permanentă 
pentru colectivele noastre de muncă. 
Sîntem conștienți insă că mai avem 
rezerve interne pe care nu le-am 
pus în valoare. Există încă lipsuri 
în aplicarea și respectarea tehnolo
giilor, în efectuarea la timp și de 
calitate a lucrărilor de întreținere și 
reparații, în respectarea normelor 
de consum și gospodărirea materia
lelor, a combustibililor și energiei. 
Ne dăm seama că folosirea deplină 
a întregului patrimoniu din dotare 
depinde de modul în care acționea
ză colectivele de muncă pentru mai 
buna gospodărire a acestuia, de fe
lul cum luptă împotriva lipsurilor. 
In activitatea noastră ne confruntăm 
însă și cu o serie de greutăți în pri
vința fiabilității utilajelor, a calită
ții uneori necorespunzătoare a unor 
materiale și piese de schimb pe care 
le primim.

Pentru sprijinul deosebit de pre
țios primit de noi. minerii, din partea 
conducerii de partid și de stat, per
sonal a tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, a spus in înche
iere vorbitorul, vă rog să-mi permi

un volum de producție sporit, cu efi
ciență ridicată, reducerea substanția
lă a costurilor fiind condiția esen
țială pentru a ne încadra în prețurile 
actualizate și a așeza consecvent ac
tivitatea noastră pe principiile auto- 
gestiunii și autoconducerii, potrivit 
cerințelor noului mecanism econo
mico-financiar.

Deputatul s-a referit apoi la mă
surile luate de colectivul întreprinde
rii de țevi din Roman in vederea 
modernizării produselor, reducerii în 
continuare a costurilor de producție, 
pentru ca în 1981 să fie realizată sar
cina suplimentară de reducere a chel
tuielilor materiale, pentru a com
pensa astfel o bună parte din in
fluențele majorării preturilor la ma
terii prime, combustibili și energie.

teți să adresez cele mai calde mul
țumiri și să asigur că vom depune 
toate eforturile pentru a realiza în 
bune condiții planul pe anul 1981.

Tematica de cercetare a unităților 
Institutului Central de Chimie, pre
cum și programele elaborate îm
preună cu colectivele de specialiști, 
a subliniat deputata Maria loneS- 
Cjj vizează creșterea eficienței eco
nomice pe ansamblu, prin ridicarea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime, utilizarea mai eficientă a ma
terialelor de care dispunem, descope
rirea unor noi resurse de materii pri
me și energie, abordarea unor dome
nii de sinteză total noi. O atenție 
deosebită se acordă in această etapă 
de pregătire a programului pe 
1981—1985 asigurării condițiilor pen
tru valorificarea și recuperarea sub
produselor rezultate din procesele 
tehnologice, precum și recuperarea 
unor produse din circuitul economic, 
în acest sens, tematica de cercetare 
cuprinde toate specialitățile industriei 
chimice. Programul în curs de apli
care prevede pentru 1981—1985 reali
zarea din recuperări a unor valori de 
circa 11 miliarde lei. Vă rog să-mi 
permiteți ca și cu acest prilej să 
mulțumesc din toată inima tovarășei 
academician dr. ing. Elena Ceaușescu. 
om de știință de renume mondial, 
pentru sprijinii! permanent pe care-1 
acordă cercetării științifice, pentru 
îndrumările pe care ni le-a dat la 
întocmirea tuturor programelor le
gate de dezvoltarea și creșterea efi
cientei producției industriei chimice 
în etapa care urmează.

In spiritul prevederilor din proiectul 
de lege supus dezbaterii, specialiștii 
din cercetare, proiectare și producție 
vor acționa în vederea realizării teh
nologiilor și consumurilor energetice 
și de materiale mai scăzute. Atenția 
este concentrată în cadrul lucrărilor 
de dezvoltare a producției spre pro
cedee mai economice, cu faze pre
scurtate sau eliminate, cu productivi
tăți ridicate pe unitatea de volum. în 
acest sens există preocupări pentru 
generalizarea, după concepții noi, a 
utilajelor de performanță, necesară 
operațiilor chimice, organizîndu-se 
colaborarea între toate sectoarele 
care pot contribui la scurtarea ciclu
lui de realizare practică prin soluții 
mai eficiente din punct de vedere 
economic. în același mod se acționea
ză centru modernizarea treptată a 
instalațiilor existente.

După ce a exprimat totala adeziu
ne la proiectul de Lege pentru mo
dificarea și completarea Legii nr. 
14/1971 cu privire la gospodărirea 
fondurilor fixe, resurselor materiale 
și aprovizionarea tehnico-materială, 
deputatul Costică Foarfecâ a 
spus : în proiectul de lege sînt sta
bilite obligațiile întreprinderilor pri
vind încărcarea completă a capacită
ților de producție, folosirea raționa
lă a spatiilor construite, respectarea 
riguroasă a prescripțiilor tehnice și 
tehnologice de fabricație, organizarea 
schimburilor de lucru, a lucrărilor 
ele întreținere, revizie și reparare a 
fondurilor fixe la timp. Colectivul 
de oameni ai muncii din cadrul în
treprinderii de rulmenți Birlad — 
din care fac parte — raportează că 
în anul 1980 fondurile fixe din în
treprindere au fost folosite la capa
citatea planificată, realizînd pe ca
pacitățile existente o producție mar
fă suplimentară de peste 60 milioane 
lei. O atenție deosebită a fost acor
dată, de asemenea, folosirii judicioa
se a materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei, recupe
rării și utilizării resurselor materiale 
refolosibile. reușind să redea cir
cuitului productiv peste 1 000 tone 
de materiale metalice. în cursul a- 
cestui an am aplicat noi tehnologii 
de fabricare a elementelor de rul
menți, care au condus la reducerea 
adaosului de prelucrare și a greută
ții specifice pe unitatea de produs, 
precum și la îmbunătățirea calității 
produselor fabricate.

In încheiere îmi exprim ferma 
convingere că actualizarea Legii nr. 
14/1971 ne creează cadrul legal pen
tru descoperirea și punerea în va
loare a tuturor resurselor de care 
dispunem.

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Republicii Mali. Moussa 
Coulibaly, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări călduroa
se, precum și sentimente de priete
nie din partea generalului Moussa 
Traore, secretar" general al Uniunii 
Democrate a Poporului Malian, pre
ședintele Republicii Mali, împreună 
cu urări de fericire și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt evocate bu
nele relații de prietenie și cooperare, 
bazate pe încredere reciprocă, care 
există între România și Republica 
Mali, atît în domeniul economic și 
cultural, cit șl pe plan politic, „Re
publica Mali — se arată în cuvîntare 
— este animată, mai mult ca oricînd, 
de dorința sinceră de a avea o coo
perare fructuoasă cu Republica So
cialistă România Și nu va precupeți 
nici un efort pentru întărirea legă
turilor atît de prietenești care s-au 
statornicit între țările noastre". Sub
liniind că Republica Mali promovea
ză pe plan internațional o politică de 
nealiniere, dinamică și fermă. cu
vîntarea ambasadorului relevă că. „pe 
această bază. Republica Mali dă o 
înaltă apreciere luărilor de poziție 
curajoase și consecvente ale Republi
cii Socialiste România în marile pro
bleme contemporane".

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe ambasadorul Repu

Cronica
în cursul zilei de Ieri, tovarășul 

Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai Partidului Comunist Bulgar, 
condusă de’Radion Dokov, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.B., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., ă 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a parti
cipat Ștefan Croitoru, vicepreședinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale. A fost prezent ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București, 
Petar Danailov.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la Comitetul județean 
Gorj al P.C.R., la Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei, precum 
și la unele institute centrale din do
meniul cercetării energetice. Au fost 
vizitate unități industriale și obiec
tive social-culturale în Capitală și 
în județele Gorj și Argeș.

ir
Vineri dimineață, tovarășul ' Nico- 

lae Constantin, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a avut intîl- 
niri de lucru cu tovarășii G. Zarev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al R.P. Bulgaria, 
și cu Tran Quynh, ministru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării al R.S. Vietnam, care au 
luat parte la lucrările ședinței a 
XXIV-a a Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul activității 
de planificare.

întrevederile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
prilejuit discutarea unor aspecte re
feritoare la adîncirea și extinderea 
conlucrării dintre România și țările 
respective în domeniul economic, 
tehnico-științific și în alte sectoare 
de interes reciproc, lărgirea și diver
sificarea schimburilor reciproce de 
mărfuri, pe perioada 1981—1985.

★
în ziua de 19 decembrie a.c.. 

Academia „Ștefan Gheorghiu" și 
Academia de științe sociale și poli
tice au organizat o dezbatere știin
țifică cu tema : „Autoconducere, 
autogestiune, participare in procesul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate". Au participat acti
viști de partid, cadre de conducere 
din unități economice de stat, cadre 
didactice, cercetători, practicieni din 
domeniul dreptului și administrației 
de stat.

Participanții la consfătuire au sub
liniat contribuția deosebită adusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la fun
damentarea și perfecționarea princi
piilor și cadrului autoconducerii 
muncitorești, ca expresie a adîn- 
cirii democrației noastre socialiste, a 
trecerii la o calitate nouă, superi
oară, în întregul sistem de organi
zare și conducere a vieții econo- 
mico-sociale.

In lumina concepției și orientări
lor date de secretarul general al

Sesiune de referate și comunicări consacrată împlinirii 
a 150 de ani de la înființarea primelor muzici militare 

românești
Vineri, la Casa centrală a ar

matei, a avut loc o sesiune de refe
rate și comunicări consacrată împli
nirii a 150 de ani de la înființarea 
primelor muzici militare românești, 
organizată de Ministerul Apărării 
Naționale.

In cadrul acestei manifestări au 
fost înfățișate momente semnificati
ve din activitatea muzicilor militare, 
participarea acestora la opera de e- 
ducare patriotică și revoluționară a 
contingentelor de ostași care au slu
jit patria sub drapel, prezența fan
farelor militare la viața spirituală a 
țării.

Participanții la sesiune au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, o 
telegramă în care se spune :

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că ofițerii și 
subofițerii din muzicile militare, 
crescuți și educați in spiritul idealu
rilor comuniste de luptă și viață, sînt 
angajați cu toate forțele în munca 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor stabilite de cel de-al 
Xîl-lea Congres al partidului cu pri
vire la dezvoltarea artei și culturii 
în patria noastră, la formarea mul
tilaterală a personalității umane. în 
cinstea celei de-a 60-a aniversări a 
gloriosului nostru partid comunist.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru mesaj uf de prietenie și 
aprecierile făcute la adresa poporului 
român și a țării noastre și a rugat să 
se transmită generalului Moussa 
Traore cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și 
prosperitate poporului malian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se relevă că România, 
angajată plenar în efortul constructiv 
pentru încheierea cu succes a planu
lui cincinal actual și pentru trecerea 
în bune condiții la noul plan pe 
1981—1985, desfășoară o amplă activi
tate pe plan internațional, militînd 
ferm pentru o politică de pace, 
destindere și independență națională, 
pentru așezarea raporturilor dintre 
state pe baza trainică a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, respec
tării independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, re
nunțării la forță sau la amenințarea 
cu forța. Arătind că numai oe această 
bază se pot asigura condițiile necesare 
care să permită dezvoltarea liberă, 
independentă a fiecărei națiuni, 
desfășurarea normală a relațiilor 
internaționale, în cuvîntare se spune: 
„Dezvoltînd raporturi largi de co
laborare cu toate statele. România 
acordă o atenție deosebită întăririi 
prieteniei și conlucrării cu țările 
africane, cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare și nealiniate. Sprijinim 

blicii Populare Polone la București, 
Jerzy Kusiak, în vizită de rămas 
bun. în legătură cu încheierea mi
siunii sale în țara noastră.

zilei
partidului, dezbaterile au reliefat 
necesitatea perfecționării în conti
nuare a sistemului autoconducerii, 
în vederea creșterii rolului organe
lor de autoconducere în îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-Iea al Partidului Comunist 
Român.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general- 
maior Constantin OlteanU, a adresat 
o telegramă de felicitare secretaru
lui federal pentru apărarea naționa
lă a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia; general de armată Niko
la Liubicici, cu prilejul celei de-a 
39-a aniversări a Zilei Armatei 
Populare a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Cu ocazia aceleiași aniversări, vi
neri după-amiază, la Casa centrală 
a armatei, a avut loc o adunare fes
tivă la care au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și subofițeri 
din garnizoana București. Au fost 
prezenți Trifun Nikoliă, ambasadorul 
R.S-F. Iugoslavia în țara noastră, 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-locotenent Ion Hortopan, care 
a rostit o alocuțiune.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit colonel Nikola 
Rodii, atașat militar, aero și naval al 
R.S.F. Iugoslavia la București. în 
încheiere, participanții au vizionat o 
fotoexpoziție și filme documentare 
puse la dispoziție de ambasada iugo
slavă.

Totodată, atașatul militar, aero și 
naval al Iugoslaviei la București s-a 
întîlnit cu cadre și elevi ai Școlii 
militare de ofițeri activi „Nicolae 
Bălcescu".

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Filipine, Delfin R. Garcia, a 
oferit vineri seara o recepție.

Au participat Gheorghe Dolgu. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Marin Trăistaru, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

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

★
în perioada 15—19 decembrie a.c. 

au avut loc la București lucrările 
celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei 
mixte hidrotehnice româno-ungare, 
care a examinat probleme privind 
colaborarea în domeniul apărării îm
potriva inundațiilor, protecției cali
tății apelor și executării de lucrări 
pe cursurile de apă care formează 
sau sînt întretăiate de frontiera de 
stat. La întîlnire au participat dele
gați din partea Consiliului Național 
al Apelor din România și Oficiului 
național al apelor din Ungaria.

(Agerpres)

sîntem hotărîți să tmbogățim reper
toriul fanfarelor militare cu noi 
creații de valoare, să ne sporim a- 
portul la sprijinirea și dinamizarea 
activității cultural-educative și artis
tice din unități, să participăm plenar 
la viața artistică a țării.

Ținînd seama de orientările și sar
cinile de excepțională însemnătate 
stabilite de dumneavoastră cu oca
zia convocării-bilanț a activului și 
cadrelor de bază ale armatei, vom 
acționa cu întreaga energie și capa
citate creatoare pentru sporirea con
tribuției noastre la educarea politică, 
patriotică, civică și ostășească ș e- 
fectivelor, pentru a ti gata oricind 
să apere, împreună cu întreaga na
țiune, cuceririle revoluționare, inde
pendența, suveranitatea și integrita
tea scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România. 

ÎN CURÎND, LA UNITĂȚILE 
DE DIFUZARE A PRESEI

ALMANAHUL „5CÎNTEIA" 1981

activ popoarele care luptă încă pen
tru cucerirea dreptului la viață libe
ră și independentă, pentru abolirea 
definitivă a oricărei forme de do
minație".

în continuare, în cuvîntare se 
arată : „în actuala situație interna
țională, care este deosebit de com
plexă, considerăm că este necesar 
ca toate statele și popoarele lumii 
să-și intensifice eforturile și să con
lucreze tot mal activ pentru îmbu
nătățirea climatului politic mondial, 
pentru reluarea și dezvoltarea cursu
lui destinderii, pentru înfăptuirea 
dezarmării și făurirea unei noi or
dini economice internaționale".

în cuvîntare sînt relevate apoi cu 
satisfacție relațiile de prietenie șl 
colaborare româno-maliană, precum 
și posibilitățile de amplificare a coo
perării dintre cele două țări in dife
rite domenii de activitate. Cuvin- 
tarea evidențiază, totodată, bunele 
raporturi de colaborare dintre Parti
dul Comunist Român si Uniunea 
Democrată a Poporului Malian.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut lntr-o at
mosferă cordială cu ambasadorul 
Moussa Coulibaly.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Simpozionul national 
de inginerie a sistemelor 
și cibernetică industrială
Vineri a început în Capitală cel 

de-al II-lea Simpozion national de 
inginerie a sistemelor și cibernetică 
industrială. Timp de trei zile, parti- 
cipanții — cadre universitare, ingi
neri. tehnicieni, specialiști din în
treaga țară — vor dezbate cele mai 
actuale probleme legate de ciberne
tica industrială, ingineria și organi
zarea sistemelor industriale, sisteme 
informatice pentru conducere, ener
gia și mediul; progresul tehnic și 
eficiența în sistemele industriale.

Simpozionul, organizat in cadrul 
Festivalului național de creație teh- 
nico-științifică „Cîntarea României", 
prilejuiește un larg și eficient 
schimb de experiență asupra celor 
mai recente progrese în domeniile 
conducerii cibernetice a proceselor 
industriale, utilizării roboților in in
dustrie, optimizării diferitelor faze 
de producție și reparații curente și 
capitale, tehnologiilor de prelucrare, 
sistemelor informatice pentru condu
cerea activității în industrie și ex
tinderea folosirii în acest scop a 
calculatoarelor de proces, îmbunătă
țirii activităților de planificare, des
facere și aprovizionare și a celor de 
pregătire, programare, lansare și 
urmărire a fabricației etc. Un loc 
important in cadrul discuțiilor îl au 
problemele •UtîîlXăHi raționale 'tt 
energiei și a folosirii Unor surse noi 
de energie, precum și a implicațiilor 
acestora asupra,mediului- Sînt dezbă
tute, totodată, aspecte ale sporirii 
eficientei activității economice, pre
cum și ale aplicării noului meca
nism economico-financiar.

în ședința de deschidere a lucrări
lor simpozionului a fost adoptată o 
telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele : Parti- 
cipanții la cel de-al II-lea Simpozion 
național de ingineria sistemelor și 
cibernetică industrială vă exprimă 
sentimentele de profundă stimă, dra
goste și prețuire, adîncă recunoștință 
pentru grija și preocuparea stator
nică pe care le manifestați pentru 
progresul și înflorirea științei româ
nești. pentru afirmarea plenară a re
voluției tehnico-științifice în toate 
domeniile activității economice și so
ciale din patria noastră.

însuflețiți de conștiința responsabi
lității comuniste față de viitorul pa
triei noastre, de indemnul și exem
plul dumneavoastră permanent, vă 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general, că sîntem gata să ne adu
cem contribuția așteptată la progre
sul științei românești in acest dome
niu, la afirmarea ei cu putere ih 
întreaga activitate economică din 
tara noastră, convinși că prin aceasta 
ne îndeplinim o înaltă îndatorire pa
triotică, fiecare onorînd astfel înal
tul titlu de specialist, de om de 
știință, în care se implică. în primul 
rînd, datoria noastră, a fiecăruia 
față de poporul român.

t V
9,15 Curs de limba spaniolă
9,35 Curs de limba franceză
9,55 Film artistic (reluare)

11.35 Cum vorbim șl cum scriem corect. 
Cuvinte de.. împrumut

12,00 Concert educativ, creația populară 
— Izvorul artei sunetelor. Peisaj 
austriac

13,00 Mozaic cultural-artistic-sportlv.
13.35 Săptămina politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 împliniri șl perspective de Ia un 

cincinal la altul. Pitești — orele 
fierbinți ale orașului. Reportaj 
semnat de scriitorul Nicolae Ioana

19.45 Teleenciclopedia
20,30 Film serial : Neguțătorii de visuri. 

Ultimul episod
21,15 Varietăți
22,25 Telejurnal
22.45 Nocturnă TV.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 decembrie. în țară : Vreme tn 
general umedă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare, pe a- 
locuri cantitățile de apă depășind 15 
litri pe metru pătrat. Vtntul va sufla 
moderat cu intensificări îndeosebi tn 
estul țării șt zona de munte. Tempera
tura in scădere. Minimele vor fi cu
prinse intre minus 10 șl zero grade, mal 
ridicate in Dobrogea, iar maximele In
tre minus 3 șl plus 7 grade. Izolat polei.
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MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
ROMÂNIEI

In numeroase țări ale lumii 
continuă să fie organizate ma
nifestări dedicate României, cul
turii, istoriei și civilizației ro
mânești.

Ambasada României la HEL
SINKI a donat Bibliotecii par
lamentului finlandez un set de 
lucrări de literatură istorică și 
social-politică, la loc de frunte 
aflindu-se volumul „Omagiu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu". 
Eva Maija Tammekann, direc
toarea bibliotecii, a exprimat 
calde mulțumiri pentru această 
donație, subliniind că volumele 
respective se adaugă la colecția 
valoroasă de lucrări in limbi 
străine din opera președintelui 
României, aflată deja la dispo
ziția cititorilor bibliotecii.

Uniunea scriitorilor din Croa
ția, in colaborare cu Consulatul 
general român de la ZAGREB, a 
organizat o seară literară consa
crată marcării centenarului scrii
torilor Mihail Sadoveanu și Tu
dor Arghezi. Prof. univ. August 
Kovacec a evocat în fața unei 
numeroase asistențe — oameni 
de litere, cadre didactice univer
sitare, studenți, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat — personalitatea și valoarea 
monumentală a creației celor 
doi clasici ai literaturii noastre. 
Și-au dat concursul actori de la 
Teatrul din Zagreb. De aseme
nea, cotidianele croate, precum 
și posturile de radio și televiziu
ne au marcat în coloanele lor și 
in emisiuni radiotelevizate îm
plinirea a 100 de ani de la naș
terea celor doi reprezentanți de 
seamă ai literelor românești.

La Biblioteca română din 
ROMA a avut loc o manifestare 
evocatoare a vieții și operei lui 
Sadoveanu. In comunicările pre
zentate, profesorii italieni Gian
carlo Vigorelli, Anna Teresa 
Paolisso și Mariano Baffi au re
levat specificul național al ope
rei lui Sadoveanu, cu rădăcini 
adinei in istoria, cultura și tra
dițiile poporului român, subli
niind, totodată, locul marelui 
scriitor in literatura universală. 
Au fost prezentate, de aseme
nea, traduceri din operele lui 
Sadoveanu și studii apărute in 
limba italiană despre viata și 
creația marelui prozator român. 
Totodată, a fost organizată o ex
poziție de fotografii din viața și 
activitatea scriitorului, precum 
fi volume din bogata sa operă.

Centenarul nașterii lui Mihail 
Sadoveanu a fost marcat și in 
cadrul unei manifestări organi
zate de Institutul de limbi și li
teraturi romanice — secția de 
limba română — al Universității 
din PADOVA. Cu acest prilej, 
studenții au citit fragmente din 
romanele lui Sadoveanu traduse 
in italiană.

La Centrul municipal din PHI
LADELPHIA (S.U.A.) șl la 
VARNEUIL-SUR-AVRE (Fran
ța) au avut loc vernisajele unor 
expoziții de artă populară romă- . 
nească. (Agerpres)

PORTUGALIA

Consultări in vederea numirii 
noului prim-ministru

LISABONA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, și-a început consultă
rile cu liderii partidelor politice re
prezentate in parlament in vederea 
numirii lui Francisco Pinto Balsemao 
ca prim-ministru. Șeful statului a 
primit, succesiv, delegațiile Partidu
lui social-democrat, Centrului de
mocratic și social și Partidului popu
lar monarhist, formațiuni grupate in 
coaliția guvernamentală „Alianța de
mocratică", ale partidelor comunist 
și socialist.

După cum s-a anunțat, Pinto 
Balsemao a fost desemnat de Parti
dul social-democrat ca lider al 
P.S.P. și viitor prim-ministru.

tel aviv: Convorbiri româno-israeliene
TEL AVIV 19 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Israelului, Menahem 
Begin, l-a primit pe tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a transmis 
premierului israelian un mesaj de 
salut și cele mai bune urări, iar 
poporului israelian pace și prospe
ritate.

Mulțumind, premierul Menahem 
Begin a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial mesaj de prietenie, împreună 
cu urări de succese și fericire per
sonală, iar poporului român progres 
și bunăstare.

Evocînd cu deosebită plăcere întîl- 
nirea și convorbirile foarte impor
tante pe care le-a avut la București 
cu șeful statului român, primul mi
nistru israelian a evidențiat cu de
plină considerație contribuția activă

★
TEL AVIV 19 (Agerpres). — în nu

mele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației P.C.R. la cel 
de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncii din Israel, a felicitat cordial 
pe Shimon Peres pentru realegerea

Primul Congres extraordinar al M.P.L.A.
— Partidul Muncii din Angola

LUANDA 19 (Agerpres). — în 
Raportul Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, prezen
tat la primul Congres extraordinar al 
partidului de Jose Eduardo dos San
tos, președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele R.P. Angola, se 
face un bilanț al activității partidului 
în perioada 1978—1980 și se prevăd 
obiectivele prioritare în accelerarea 
progresului economic și social al 
țării, informează agenția ANGOP. 
Documentul analizează sarcinile fun
damentale ce trebuie duse la îndepli
nire pentru crearea bazelor mate
riale șl tehnice ale noii societăți 
socialiste, problema colectivizării 
țărănimii, a conducerii centralizate 
și planificate a economiei.

Se subliniază, ca idee fundamen
tală, necesitatea de a valorifica 
imensele resurse ale solului și sub
solului Angolei pentru a asigura în 
cel mai înalt grad cu putință satis
facerea nevoilor întregului popor. 
Se exprimă, de asemenea, hotărîrea 
conducerii M.P.L.A. — Partidul Mun

Evoluția situației din Salvador
SAN SALVADOR 19 (Agerpres). 

— Frontul Democratic Revoluționar, 
care grupează majoritatea organi
zațiilor ce se opun actualului regim 
din Salvador, a organizat mitinguri 
în centrul și în suburbiile capitalei 
salvadoriene, în cursul cărora vor
bitorii au calificat restructurarea din 
zilele trecute a administrației de stat 
drept o manevră a cercurilor de 
dreapta de natură să perpetueze 
violența politică internă. împotriva 
manifestanților au fost trimise im
portante efective polițienești.

In interiorul țării — la San Miguel, 
Usulutan, San Vicente și Zacateco- 
luca — au fost semnalate ciocniri 
între forțele de rezistență populară 
armată și trupele guvernamentale, 
soldate cu morți și răniți de ambele

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 19 (Agerpres). — După cum 

informează agenția M.E.N., în comu
nicatul dat publicității1 la încheierea 
misiunii trimisului special al pre
ședintelui Carter în Orientul Mijlociu. 
Sol Llnowitz, se subliniază dorința 
Egiptului și Israelului de a se ajunge 
la o reglementare a problemei auto
nomiei palestiniene. Documentul men
ționează că președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, și primul ministru 
israelian, Menahem Begin, vor acționa 
în continuare, în cadrul negocierilor 
tripartite egipteano-israeliano-ameri- 
cane, pentru încheierea unui acord in 
această problemă. 

pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o aduce la promovarea 
cauzei păcii în Orientul Mijlociu.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de vederi 
cu privire la preocupările actuale 
ale celor două țări și popoare, pre
cum și în legătură cu evoluția situa
ției internaționale, îndeosebi în zona 
Orientului Mijlociu. A fost expri
mată dorința reciprocă de a dez
volta, în continuare, raporturile de 
conlucrare, pe diverse planuri între 
România și Israel, între popoarele 
român și israelian, în interesul cau
zei păcii, progresului și colaborării 
internaționale.

La întîlnire au participat membrii 
delegației P.C.R. care ia parte la 
lucrările celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncii din Israel. A 
fost de față, de asemenea. Constan
tin Vasiliu, ambasadorul României 
în Israel.

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

★
' sa de către Congres In funcția de 

președinte al Partidului Muncii, 
urîndu-i noi și însemnate succese în 
activitatea sa.

Felicitările și urările au fost trans
mise cu prilejul unui cocteil oferit de 
Shimon Peres în onoarea delegațiilor 
din străinătate participante la lucră
rile celui de-al III-lea Congres al 
partidului.

cii de a acționa cu „toată energia 
pentru ca toate recomandările și 
rezoluțiile ce vor fi aprobate de 
Congres — in concordanță cu aspi
rațiile poporului, de pace, progres și 
bunăstare — să contribuie la conso
lidarea independenței, la înaintarea 
pe calea spre socialism1*.

în legătură cu situația internațio
nală se arată că în prezent aceasta 
înregistrează aspecte extrem de 
grave, datorită agresivității cres- 
cînde a forțelor imperialismului, pre
cum și inegalității între țările indus
trializate și cele subdezvoltate. Ra
portul subliniază că M.P.L.A. — 
Partidul Muncii „nu este singur în 
lupta împotriva neocolonialismului și 
imperialismului, că el face parte in
tegrantă și activă din forțele pro
gresiste și revoluționare care, ală
turi de partidele frățești din țările 
socialiste, se pronunță și militează 
împotriva exploatării și oprimării, 
pentru independență, justiție și pro
gres".

părți. într-o declarație oficială, 
Frontul Democratic Revoluționar a- 
rată — potrivit agenției E.F.E. — că 
forțele sale s-au declarat „în stare 
de război** pentru răsturnarea re
gimului militar-civil de dreapta in
stalat la San Salvador.

La Manchester s-a desfășurat recent o manifestație de protest împotriva reducerii de către autoritățile britanice 
a cheltuielilor destinate invățămintului, sănătății și asistenței sociale. Fotografia înfățișează un aspect din cursul 

manifestației

BELGRAD

Delegația F.D.U.S. primită
BELGRAD 19 (Agerpres). — Dele

gația Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, condusă de Tamara 
Dobrin, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S., care a efectuat 
o vizită în R.S.F. Iugoslavia, a fost 
primită, la Belgrad, de către tovară
șul Dobroslav Ciulafici, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise, cu acest 
prilej, calde salutări de prietenie 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia; precum și Confe
rinței Federale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Dobroslav 
Ciulafici a rugat să se transmită to- r 
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări din partea Prezidiului

Dezvoltarea colaborării economice româno-mongole
ULAN BATOR 19 (Agerpres). — 

La Ulan Bator au fost semnate acor
dul dintre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republicii 
Populare Mongole privind schimbu
rile de mărfuri în perioada 1981—1985 
și protocolul privind schimbul de 
plăți pe anul 1981. Din partea ro
mână, documentele au fost semnate 
de Dumitru Bejan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, iar din partea mongolă de 
J. Aiuș, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Lucrările Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 
19 decembrie, la Varșovia s-au des
chis lucrările sesiunii Seimului R. P. 
Polone. Pe agenda de lucru figurează 
aprobarea planului de dezvoltare a 
economiei naționale și a bugetului de 
stat pe anul 1981, precum și alte pro
bleme.

Sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — La 
Budapesta au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii Adunării de Stat a R. P. Un
gare, care a aprobat planul de dez
voltare a economiei naționale a țării 
pe perioada 1981—1985. Cel de-al 
șaselea plan cincinal al R. P. Ungare 
prevede creșterea venitului național 
cu 14—17 la sută, a producției indus
triale cu 19—22 la sută, a producției 
agricole cu 12—15 la sută. Sesiunea 
a aprobat, de asemenea, bugetul de 
stat al R.P.U. pe anul 1981,

la Prezidiul C.C. al II.C.I.t
C.C. al U.C.I. și a Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia.

★
In cadrul convorbirilor dintre dele

gația Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste și delegația Conferinței 
Federale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia s-a 
făcut un larg schimb de opinii cu 
privire la activitatea celor două or
ganizații în construcția socialistă, la 
extinderea și aprofundarea colaboră
rii dintre ele, în spiritul relațiilor în 
continuă dezvoltare dintre P.C.R. și 
U.C.I., dintre România și Iugoslavia, 
relații ale căror baze trainice au fost 
definite în convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu șl Iosip 
Broz Tito.

La convorbiri a participat ambasa
dorul României la Belgrad. Nicolae 
Mihai.

M. Peljee, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongole, 
l-a primit, cu această ocazie, pe Du
mitru Bejan, în cursul întrevederii 
fiind examinate probleme privind 
colaborarea economică dintre cele 
două țări.

La convorbiri și Ia semnarea docu
mentelor au participat Constantin 
Mîndreanu, ambasadorul României la 
Ulan Bator, și J. Banzar, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R. P. Mongole.

Adoptarea 
noii Constituții 

a R. S. Vietnam 
Convocarea de alegeri 

pentru Adunarea Națională
HANOI 19 (Agerpres). — In cursul 

actualei sale sesiuni. Adunarea Na
țională -a R.S. Vietnam a adoptat, la 
18 decembrie, noua Constituție a tării 
— transmite agenția V.N.A. Decretul 
în acest sens, dat publicității la Ha
noi, subliniază că noua lege fun
damentală, reflectînd realizările po
porului vietnamez în construcția eco
nomică. în înfăptuirea unor prefaceri 
social-economice radicale, va intra în 
vigoare imediat după proclamarea sa.

Adunarea Națională a hotărît. de 
asemenea, că, la data de 26 aprilie 
1981, să se desfășoare în Vietnam ale
geri pentru desemnarea deputatilor în 
cea de-a VII-a legislatură a forului 
suprem legislativ al tării — mențio
nează agenția.

Lucrările Congresului al II-lea 
al P. C. din Cuba

HAVANA 19 (Agerpres). — Cores
pondență de la Anghel Paraschiv. 
La Havana au continuat lucrările 
Congresului al II-lea al Partidului 
Comunist din Cuba. Joi și vineri s-au 
desfășurat dezbaterile asupra rapor
tului C.C. prezentat de tovarășul Fi
del Castro, precum și asupra proiec
tului planului cincinal, a altor pro

Cuvîntul de salut al reprezentantului 
Partidului Comunist Român

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbi
torul a transmis celui de-al II-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Cuba, tuturor membrilor săi, po
porului cubanez prieten un salut fră
țesc de solidaritate și cele mai calde 
urări de succes in lupta pentru con
tinua propășire a Cubei socialiste. 
Comuniștii, poporul român, a arătat 
el, cunosc și dau o înaltă apreciere 
eroicei lupte revoluționare duse de 
poporul cubanez, de clasa muncitoa
re, de forțele sale înaintate pentru 
eliberare națională și socială, pentru 
făurirea unei vieți noi libere și pros
pere, succeselor înregistrate de po
porul cubanez sub conducerea parti
dului său comunist în construcția 
socialistă.

Exprimînd satisfacția față de dez
voltarea între popoarele și țările 
noastre a relațiilor de colaborare pe 
multiple planuri — economic, tehni- 
co-științific și cultural — vorbitorul 
a arătat că un rol hotăritor în evo
luția acestor relații il au raporturile 
de prietenie și solidaritate între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cuba, întemeiate pe 
deplină egalitate, pe stimă și respect 
reciproc. Vizita Întreprinsă de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Cuba, 
ca și vizita tovar ășului Fidel Castro 
în România, înțelegerile la care s-a 
ajuns au ridicat pe o treaptă supe
rioară prietenia și colaborarea dintre 
țările și popoarele noastre.

Folosim acest prilej — a relevat 
conducătorul delegației P.C.R. — 
pentru a reafirma dorința Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste de a dezvolta in continuare re
lațiile prietenești și conlucrarea mul
tilaterală româno-cubaneză, în inte
resul accelerării operei de construc
ție socialistă în cele două țări, spre 
binele popoarelor român și cubanez, 
al cauzei generale a socialismului, 
independenței, progresului și păcii 
în întreaga lume.

După ce a arătat că întregul po
por român desfășoară în prezent o 
vastă activitate creatoare pentru 
transpunerea în viață a hotărârilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
al cărui' obiectiv este trecerea la o 
nouă calitate a întregii activități eco- 
nomico-sociale și ridicarea în conti
nuare a gradului de civilizație al na
țiunii noastre socialiste, vorbitorul a 
spus : Activitatea de construcție so
cialistă a țărilor noastre se desfă
șoară in împrejurări internaționale 
deosebit de complexe. Arena mon
dială cunoaște o încordare deosebit 
de gravă, ca urmare a recrudescen
tei și intensificării politicii de forță, 
de amestec in treburile interne, de 
reîmpărțire a sferelor de influentă, a 
ascuțirii contradicțiilor dintre state 
și grupări de state, a perpetuării 
unor conflicte și apariției altora noi. 
în aceste condpii. se imnun întărirea 
unității și solidarității tuturor forțe
lor progresiste, antiimperialiste. unirea 
eforturilor tuturor popoarelor pentru 
oprirea agravării situației internațio
nale și continuarea politicii de des
tindere, de respect al independentei

Rezultatele alegerilor din Guyana 
Forbes Burnham — proclamat oficfbl președinte al repp iicîi
GEORGETOWN 19 (Agerpres). — 

Forbes Burnham a fost proclamat, 
oficial, președinte al Republicii Gu
yana de către comisia electorală. 
Partidul său. Congresul Național al 
Poporului (P.N.C. — de guvernă- 
rnînt) a ieșit învingător, relatează 

iecte de rezoluții și rapoarte ale co
misiilor de lucru.

Reprezentanți ai partidelor de pesta 
hotare au rostit cuvîntări de salut.

Tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a rostit 
cuvîntul de salut din partea Partidu
lui Comunist Român.

naționale, securitate șl pace în întrea
ga lume.

în acest spirit, partidul și statul 
nostru militează cu toate forțele pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările socialiste, pentru depășirea di
vergențelor dintre ele, pentru întă
rirea unității și solidarității lor. Ne 
pronunțăm șl acționăm pentru extin
derea legăturilor cu țările în curs de 
dezvoltare, nealiniate — ca parte 
componentă a luptei împotriva poli
ticii imperialiste și colonialiste ; dez
voltăm, totodată, relațiile cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. La baza acestor relații. 
România situează ferm principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, respectării dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî de sin 'ț, 
stătător calea propriei dezvoltări, p x>' 
trivit intereselor și aspirațiilor sale

Ne pronunțăm și acționăm con
secvent pentru soluționarea conflic
telor și litigiilor dintre state — exis
tente pe toate continente’ î — numai 
prin negocieri, prin mijlo re politice, 
pe calea tratativelor — t dura cale 
rațională, de natură să -rite sufe
rințele și pierderile pi ocate po
poarelor prin recurgerea la forță si la 
confruntări armate.

Acționăm ferm pentru dezarmare, 
și în primul rind pentru dezarmarea 
nucleară, pentru făurirea noii ordini 
economice mondiale, pentru demo
cratizarea vieții internaționale, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de libertate șl 
independentă ale tuturor popoarelor.

România socialistă apreciază rolul 
deosebit de important pe care-1 au 
în viața internațională țările neali
niate. care trebuie să-și întărească 
solidaritatea și colaborarea în lupta 
împotriva politicii imperialiste și 
neocalonialiste, pentru realizarea 
unor relații noi în lume, de deplină 
egalitate și respect al independenței 
naționale.

Partidul Comunist Român militea
ză activ pentru întărirea solidarității 
și colaborării cu toate partidele co
muniste și muncitorești, pentru fău
rirea unității de tip nou, întemeiate 
pe principiile deplinei egalități in 
drepturi, independenței și neameste
cului in treburile interne, pe respec
tarea dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară. -

In încheiere, conducătorul delega
ției P.C.R. a arătat că cel de-al II-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Cuba oferă plăcutul prilej de a re
afirma sentimentele de caldă sim
patie și solidaritate pe care comu
niștii și poporul român le nutresc 
fată de poporul cubanez. El a adre
sat urarea fierbinte de succes de
plin in desfășurarea congresului, de 
noi și mărețe realizări partidului, 
ponorului cubanez în îndeplinirea 
hotăririlor ce vor fi adoptate de ma
rele forum al comuniștilor. în opera 
de edificare a socialismului pe pă- 
mintul Cubei prietene.

agenția France Presse, în ® egerile 
care au avut loc luni.

Potrivit rezultatelor parțiale cu
noscute joi. P.N.C. a obținut 42 locuri 
in parlament, față de 10 dobindite 
de Partidul Progresist al Poporului.

încheierea primei părți a reuniunii 
general-europene de la Madrid

Un dialog multilateral a cărui finalizare impune spirit constructiv, voință de colaborare
La Palatul Congreselor și expozi

țiilor din Madrid au luat sfîrșit lu
crările primei etape a reuniunii ge
neral-europene: reprezentanții celor 
35 de state participante s-au des
părțit pentru o perioadă de circa 
cinci săptămîni. urmind să se intil- 
nească din nou la 27 ianuarie, cind 
va începe cea de-a doua și cea mai 
importantă etapă a reuniunii. Desi
gur, pauza care a intervenit va re
prezenta o perioadă de reflecție asu
pra drumului parcurs, dar mai ales 
asupra obiectivelor care se află în 
fața celei de-a doua etape a reuniu
nii, precum și a căilor de realizare a 
acestora. In același timp, ea va oferi 
prilejul intensificării dialogului și 
contactelor dintre statele participante 
în scopul unei mai bune cunoașteri 
a pozițiilor, a identificării unor solu
ții convergente care să răspundă in
teresului tuturor statelor semnatare 
ale Actului final de la Helsinki.

Cuvin țările rostite de o mare parte 
din reprezentanții statelor partici
pante atît în cadrul ultimelor ședin
țe plenare, cit și in celelalte organe 
de lucru au încercat să definească 
primele concluzii ale desfășurării de 
pînă acum a reuniunii. O primă a- 
preciere comună a reprezentanților 
marii majorități a statelor este aceea 
că atmosfera care a dominat lucră
rile a fost în general constructivă, 
că dialogul care s-a instaurat a per
mis o trecere în revistă aprofundată 
a împlinirilor și neîmplinirilor înre
gistrate în transpunerea în viată a 
prevederilor Actului final. N-au lip
sit. firește, nici momentele de pole
mică si nici încercările de a abate 
discuțiile de la problemele de fond, 
esențiale ale cooperării și securității 
pe continent. A prevalat însă un cli
mat de lucru pozitiv, si acest lucru 
va trebui să se mențină si în con
tinuare, pentru că numai în acest fel 
va fi posibil să se facă oasi înainte 
pe drumul început la Helsinki, să se 
obțină rezultate concrete.

Așa cum era și firesc, evoluția si

tuației internaționale deosebit de 
complexă, deteriorarea relațiilor din
tre state, conflictele și stările de 
tensiune existente în diferite regiuni 
ale lumii și-au pus intr-un fel sau 
altul amprenta asupra desfășurării 
reuniunii și vor reprezenta serioase 
necunoscute și pentru rezultatele 
acesteia. Nu întîmplător, reprezen
tanții diferitelor state au ținut să re
liefeze în dezbateri importanța care 
revine reuniunii de la Madrid în ac
tuala situație internațională, contri
buția efectivă pe care aceasta o poa
te aduce prin rezultatele sale la slă
birea încordării, la reluarea cursului 
spre destindere, la extinderea rela
țiilor de cooperare și asigurarea con
dițiilor ca toate națiunile să se poată 
dezvolta liber, independent.

Ultimele două săptămîni ale pri
mei etape a reuniunii au fost consa
crate, după cum se știe, prezentării 
noilor propuneri. Avînd drept scop 
dezvoltarea colaborării dintre statele 
participante, întărirea securității eu
ropene, ne masa de lucru a reuniu
nii se află depuse circa 80 de propu
neri acoperind toate capitolele Actu
lui final și avînd drept coautori ma
rea majoritate a statelor participan
te. Printre acestea se află și cele 10 
inițiative ale țării noastre, care se 
înscriu în eforturile constante și per
severente pe care România, personal 
președintele Nicolae Ceaușescu le-au 
depus încă de la declanșarea pro
cesului C.S.C.E. pentru edificarea 
unui sistem trainic de securitate pe 
continentul nostru. Aceste propuneri, 
referitoare la domeniile de cea mai 
mare importantă ale colaborării si 
securită* ii europene, si care poartă 
amprenta gindirii umaniste, profund 
novatoare a șefului statului român, 
sint inspirate din preocuparea ca 
reuniunea de Ia Madrid să adop
te măsuri concrete, de natură a 
face posibilă aplicarea integrală în 
viață, ca un tot unitar, a prevederi
lor Actului final și care să răspun
dă așteptărilor popoarelor europene. 

intereselor lor de pace și colaborare.
Deși discutarea propunerilor avan

sate de statele participante va începe 
abia la reluarea lucrărilor reuniunii, 
se cuvine semnalat că reprezen
tanții mai multor delegații au e- 
vidențiat încă de acum caracterul 
constructiv al inițiativelor țării noas
tre, subliniind că acestea corespund 
spiritului Actului final, că sînt de na
tură să faciliteze realizarea obiecti
velor reuniunii de la Madrid. în 
ultimele ședințe, reprezentanții țării 
noastre au înfățișat pe larg și argu
mentat în diferite organe de lucru 
propunerile concrete ale României 
difuzate ca documente oficiale ale 
reuniunii și prezentate în plenară.

Multe din propunerile existente pe 
masa reuniunii, fie că se referă la 
importantul domeniu al dezarmării, 
fie că au în vedere intensificarea 
cooperării economice sau pe alte 
planuri, organizarea unui forum cul
tural european etc., conțin nu puține 
elemente comune. Contactele directe 
între statele participante, care, desi
gur, se vor stabili în următoarele 
săptămîni, vor avea, în aceste condi
ții, un rol de seamă pentru a se 
crea premisele necesare conturării 
unor soluții general acceptabile. 
Aceasta este cu atît mai im
portant, cu cit documentul final 
al reuniunii de la Madrid nu va pu
tea fi decît chintesența propunerilor 
avansate, rezultatul negocierilor asi
dui și al realizării unui compromis 
între statele participante. Impor
tant este, după: cum eviden
țiază observatorii de aid, ca în 
acest proces de negociere să pre
valeze interesele supreme ale tuturor 
popoarelor continentului, dorința ma
jorității statelor de a reînvia si men
ține în viață spiritul de la Helsinki, 
voința lor reală de cooperare și în
țelegere, de transformare a Europei 
într-un continent al păcii și secu
rității.

Radu ADRIAN
Madrid, 19.

Declarația de la Santa Marta
BOGOTA 19 (Agerpres). — Pre

ședinții Columbiei, Costa Ricăi, Re
publicii Dominicane, Ecuadorului, 
Panama, Perului, Salvadorului și 
Venezuelei, precum și președintele 
guvernului spaniol au adoptat „De
clarația de la Santa Marta**. Docu
mentul reiterează principiile de li
bertate și solidaritate între popoare 
proclamate de Simon Bolivar, erou al 
luptei pentru independența popoare
lor din America Latină,

Reprezentanții statelor menționate 
și-au manifestat, totodată, preocupa
rea pentru problemele de ordin so
cial și economic care afectează, în 
prezent, mai multe state din regiune 
și s-au pronunțat pentru depunerea 
de eforturi susținute și ferme în di
recția impulsionării cooperării pe 
principii noi, pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale 
și apărarea păcii în lume.

Semnatarii „Declarației de la San
ta Marta** au participat la festivită
țile organizate în Columbia pentru 
marcarea a 150 de ani de la moartea 
celui care a fost considerat „Elibe
ratorul" Americii Latine — Simon 
Bolivar.

Împotriva sporirii bugetului 

militar al Japoniei
TOKIO 19 (Agerpres). — In timpul 

recentei sale vizite la Tokio, minis
trul apărării al S.U.A., Harold 
Brown, a cerut aproape într-o formă 
de ultimatum sporirea bugetului mi
litar ninon în anul viitor cu „mini
mum" 9,7 la sută. Șeful Pentagonu
lui a lăsat să se înțeleagă că refuzul 
Japoniei de a îndeplini această ce
rere va avea „efecte negative asupra 
viitorului relațiilor japono-america- 
ne“. Această declarație a lui Brown 
a fost calificată de presa japoneză 
drept o presiune fără precedent și 
ca un amestec brutal al S.U.A. în 
treburile interne ale Japoniei.

Deocamdată, guvernul nipon s-a 
situat pe o poziție evazivă, evitînd 
să dea un răspuns direct emisarului 
american în ceea ce privește măsura 
în care va fi satisfăcută cererea 
S.U.A.

ORCHESTRA DE CAMERĂ „MUSICA REDIVIVA", condusă de Ludovic 
Baci, care efectuează un turneu ce s-a bucurat de un mare succes în 
Spania, a prezentat la Palatul Congreselor din capitala spaniolă un 
concert extraordinar în onoarea delegațiilor statelor participante la Reu
niunea de la Madrid a C.S.C.E. Au fost prezenți Perez Hernandez (Spania), 
secretarul executiv al Reuniunii de la Madrid, șefi ai delegațiilor statelor 
participante, diplomați, ziariști acreditați la Palatul Congreselor, un 
numeros public. Concertul, in cadrul căruia au fost interpretate lucrări de 
Bach, Grieg, Wagner, precum și de compozitorul român Doru Popovici, 
s-a bucurat de un deosebit succes, măiestria interpretativă și talentul 
artiștilor români fiind răsplătite cu repetate și îndelungi aplauze.

I DECRET. După cum informează 
agenția T.A.S.S., prin decrete ale 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Alexei Antonov a fost

I numit in funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 

I U.R.S.S.. fiind eliberat din postul 
de ministru al industriei electroteh- 

1 nice ; Ivan Bodiul a fost numit 
I vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S. ; Vladimir Novi
kov a fost eliberat din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- 

Iniștri al U.R.S.S., în legătură cu ie
șirea sa la pensie.

J PROTOCOL ROMANO-SOVIE-
TIC. La 19 decembrie a fost semnat 

I la Moscova Protocolul de colabora
re tehnico-științifică în domeniul 

I ameliorărilor funciare pe anul 1981
și pe perioada 1981—1985 între Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 

i Alimentare din România și Minis
terul Ameliorațiilor și Gospodăririi 
Apelor din U.R.S.S.

LA ISLAMABAD a fost sem-
I nat protocolul de aplicare a Acor

dului intre Guvernul Republicii So- 
Icialiste România și Guvernul Repu

blicii Islamice Pakistan, privind 
cooperarea în domeniul științei și

I tehnologiei pe anii 1980—1982. Pro

tocolul prevede contacte între uni
tăți de cercetare și dezvoltare. în
treprinderi și alte organizații, 
schimburi de vizite de specialiști, in 
vederea cunoașterii reciproce a rea
lizărilor obținute și pentru conve
nirea programelor de cooperare.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
S.U.A. La New York ă avut loc 
plenara C.C. al P.C. din S.U.A. In 
cadrul dezbaterilor au fost anali
zate probleme legate de situația po
litică din țară in urma recentelor 
alegeri prezidențiale și de sarcinile 
partidului pentru perioada viitoare. 
Raportul principal la plenară a fost 
prezentat de secretarul general al 
partidului. Gus Hali.

LA PRAGA, Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului federal 
cehoslovac. I-a primit pe Hans- 
Dietrich Genscher, ministrul afa
cerilor externe al R. F. Germania.

POPULAȚIA JAPONIEI. La 1 octombrie 1980, populația Japoniei era 
de 117 057 485 locuitori, sporind in ultimii cinci ani cu 5 120 000 (4,6 la sută). 
Din cele 47 de prefecturi japoneze, zona metropolitană Tokio se menține 
în frunte, ca număr de locuitori, cu 11615 069 persoane, deși in ultimii 
cinci ani aici s-a înregistrat un declin de 0.5 la sută. In sfîrșit, cu cei 
117 milioane locuitori. Japonia se află pe locul șapte în lume (după 
China, India, U.R.S.S., S.U.A., Indonezia și Brazilia) și pe locul cinci în 
ce privește densitatea populației — 314 persoane pe kilometru pătrat.

ILE DE PRESA | 
e scurt i

Ministrul vest-german a avut con
vorbiri cu Bohuslav Chnoupek, mi- • 
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, în cadrul cărora — in
formează agenția C.T.K. — au fost 
abordate în special probleme ale 
dezvoltării relațiilor bilaterale.

SECRETARUL GENERAL AL • 
O.N.U., Kurt Waldheim, a avuț, la . 
New York, convorbiri cu secretarul 
de stat al S.U.A., Edmund Muskie. I 
Potrivit agențiilor U.P.I. și A.P., au 
fost abordate probleme privind ac- I 
tivitatea O.N.U. și aspecte ale si
tuației internaționale, precum și 1 
activitatea S.U.A. în cadrul Națiu- i 
nilor Unite.

RETRAGEREA BOLIVIEI DIN 
PACTUL ANDIN. Șeful statului 
bolivian, generalul Luis Garcia | 
Meza, a anunțat că guvernul său a 
hotărît retragerea țării din cadrul I 
organizației economice regionale 
Pactul Andin — transmite agenția ■ 
E.F.E.

CUTREMUR tN IRAN. Agenția | 
iraniană de știri, Pars, a anunțat 
că un cutremur măsurind 5,7 grade I 
pe scara Richter a fost înregistrat, 
in cursul nopții de joi spre vineri, 1 
în regiunile centrale ale Iranului. ■ 
Postul de radio Teheran precizează I 
că 26 de persoane și-au pierdut • 
viața. In mai multe sate seismul a ■ 
provocat pagube.
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