
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al Societății naționale franceze 

de televiziune „Tele France 1“

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, vineri, pe 
Jacqueline Dubois, trimis special al

Societății naționale franceze de tele
viziune „Tăie France I“.

La primire a participat tovarășul 
Eugen Florescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru postul francez de televiziune 
„Tele France, I“.
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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu

Un imperativ izvorît din magistrala expunere a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului

Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

au început ieri
LUCRĂRILE SESIUNII 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

ÎNTREAGA ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ 
FERM AȘEZATĂ PE TEMEHA 

ÎNALTULUI SPIRIT REVOLUȚIONAR
Să facem totul ca anul 1982, anul în care va avea loc Confe

rința Națională a partidului, să constituie o etapă importantă în 
realizarea planului cincinal, în dezvoltarea economico-socială a 
țării, în ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație, în asi
gurarea condițiilor ridicării continue a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului!

Să acționăm în așa fel, incit fiecare, la locul sau de muncă, 
să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile încre
dințate de partid, servind cauza construcției socialismului și co
munismului, a partidului, a națiunii și poporului nostru!

NICOLAE CEAUȘESCU

Vineri, 27 noiembrie, au început 
lucrările in plen ale sesiunii a patra 
a celei de-a VHI-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

întrunit într-o perioadă de efer
vescentă creatoare, cind oamenii 
muncii din ■ patria noastră depun 
eforturi susținute pentru îndeplini
rea prevederilor primului an al celui 
de-al șaptelea cincinal si se pregă
tesc pentru înfăptuirea cu succes 
a planului pe 1982, elaborate in 
concordantă cu obiectivele stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui, marele forum legislativ al tării 
dezbate, in lumina orientărilor for
mulate de tovarășul Nicolae 
C usescu la Plenara comună a C.C. 
al și a Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice si Sociale, 

proiecte de lege de o deosebită im
portantă pentru progresul neconte
nit al tării, pentru, aplicarea cu suc
ces in viată a noului mecanism eco- 
nomico-firwnciar. perfecționarea pla
nificării și conducerii activității eco- 
nomico-sociale. întărirea autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii, a 
autoaprovizionării teritoriale, dezvol
tarea continuă a democrației munci
torești, socialiste.

La sosirea în rotonda Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ■ tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului au fost salutați 
cu,puternice aplauze de deputati și 
invitați.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale iau loc 

tovarășa Elena Ceaușescu, tovărășii 
Ilie Verdet, Iosif Banc, Emil Bobii, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman. Nicolae Con
stantin, Constantin Dăscâlescu. Ion 
Dincă. Janos Fazekas. Ludovic Fa- 
zekas, Cornelia Filipaș, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. 
Ion Pătan, Dumitru Popescu. Gheor
ghe Radulescu, Aneta Spornic’, Ște
fan Voitec.

Iau parte, de asemenea, membrii 
supleanti ai Comitetului Politic Exe
cutiv. secretari ai C.C. al: P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii participă, in 
calitate de invitați, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, organiza

ții de masă si obștești, personalități 
ale' vieții noastre științifice, culturale 
'Si artistice, ziariști.

Sînt prezenti șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

Lucrările sesiunii au fost, deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan. preșe
dintele Marii Adunări Naționale.

La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale a fost adoptată in 
unanimitate următoarea ordine de zi :

1. Proiectul de lege pentru adopta
rea Planului national " unic de dez
voltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1982.

2. Proiectul^ de lege pentru adop- 

(Continuare în pag. a itl-a)

în cronica vie. dinamică a nou- 
lui timp al tării, acest sfîrsit de 
noiembrie înscrie momente de in
tensă efervescentă politică, de re- 
marca’bile decizii, cu ample rever
berații în eyolutia actualului cinci
nal. in întreg procesul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, punind într-o lumină 
puternică. semnificativă. auten
tica democrație care definește 
viată noastră socială. Plenarele 
Consiliului National al Consiliilor 
Oamenilor Muncii. Consiliului Na
tional al Agriculturii. Industriei 
Alimentare. Silviculturii si Gospo
dăririi Apelor. Consiliului Natio
nal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Comitetului 
Central al Organizației Democra
ției si Unității Socialiste — largi 
foruri democratice de participare 
la conducerea treburilor tării a 
tuturor oamenilor muncii, de afir
mare deplină a unității și coeziunii 
de nezdruncinat a întregului ponor 
în iurul partidului — au avut drept 
corolar Plenara comună a Co- 

<•: mițetalui Cewtrăl aT Partidului’ Co
munist Român si Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale. . .

Pe acest cuprinzător fundal, a- 
tentia întregii națiuni a fost reți
nută de magistrala Expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
cadrul lucrărilor plenarei partidu
lui. Multiple sînt motivele care îi 
conferă, semnificații aparte. întîi de 
toate faptul că prin munca avîn- 
tată. prin dăruirea patriotică, revo
luționară a mii si mii de colective 
s-au obtinut importante rezultate 
în realizarea obiectivelor primului 
an al cincinalului calității si efi
cientei. Totodată, desprinzînd con
cluzii realiste, mobilizatoare atît 
din succesele dobîndite, cit și din 
neîmplinirile ce s-au manifestat. 

cuvîntarea secretarului general în
fățișează oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate ,un 
program vast, concret, mobilizator 
de acțiune, pune în evidentă cu 
claritate sarcinile prioritare ce le 
stau în față în anul viitor — sar
cini avînd ca destinație supremă 
omul. îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viată ale întregului 
popor, creșterea bunăstării materia
le și, în același timp. înnobilarea 
lui spirituală cu nestematele unei 
culturi autentic umaniste, patriotice.

De o inestimabilă valoare prin
cipială. teoretică și practică, ampla 
expunere se înscrie ca un docu
ment programatic, de istorică , în
semnătate pentru întreaga activitate 
a partidului și statului nostru, a 
întregului popor. Sînt încă o dată 
puternic reliefate gindirea și acțiu
nea revoluționară, patriotică a se
cretarului general al partidului.- 
inegalabila cunoaștere. pe viu. a 
realităților, a sentimentelor și as
pirațiilor poporului, profunzimea 
specifică dialogului deschis cu cei 
ce muncesc, strălucită sinteză de 
înțelepciune adîncă și spirit mili
tant, creator, proprii gindirii si ac
tivității președintelui republicii. 
Prin extraordinara lor forță de ge
neralizare, se poate spune, cu de
plin temei, că nu există domeniu 
al vieții sociale care să nu fie im
plicat în învățămintele acestei ex
puneri, așa cum nu există membru 
de partid, militant social, lucrător 
în aparatul de stat, nu exista 
simplu cetățean căruia să nu-i re
vină datoria de a-și analiza munca 
de zi cu zi. viața. în lumina ideilor 
majore ale cuvintării.

Ideea care străbate ca un fir 
roșu, de la primul pînă la ultimul 
paragraf, acest document programa
tic este neîmpăearea cu lipsurile, 

oricît de mari ar fi succesele de 
ansamblu, evaluarea în spirit 
profund critic și autocritic a acti
vității desfășurate, respingerea ori
cărei suficiente sau tentații de 
molatică legănare in hamacul auto- 
mulțumirii. Iar cind toate acestea 
se produc pe fundalul unor reali
zări certe, cind sint inspirate de 
încrederea întemeiată în capacita
tea de permanentă perfecționare a 
activității în toate compartimentele 
vieții economico-sociale, atunci se 
evidențiază înseși robustețea, vi
goarea colectivității umane. .Avem 
încă de străbătut un drum lung — 
aprecia secretarul general al parti
dului — trebuie să parcurgem încă 
multe cărări necunoscute spre 
piscurile înalte, luminoase, ale 
epocii comuniste. Pentru aceasta se 
cere spirit revoluționar, fermitate, 
hotărire, dîrzenie".

Sînt sintetizate în aceste înflăcă
rate și vizionare cuvinte liniile' de 
forță ale unul autentic crez revo
luționar, comunist. Prin propriul 
său exemplu de muncă fără nreget, 
dăruită pînă la sacrificiu de sine 
poporului, secretarul general do
vedește cit de înaltă trebuie să fie 
tensiunea spiritului revoluționar, 
patriotic. De la înălțimea acestui 
amplu arc voltaic de enengie tre
buie să pornească fiecare comunist, 
fiecare om al muncii, ori de cite 
ori își evaluează propria activitate, 
modul în care și-a îndeplinit obli
gațiile ce-i revin. Numai astfel se 
poate vorbi de un profund spirit 
de răspundere patriotică, revolu
ționară.

Analizînd cu maximă exigentă 
neîmplinirile din anumite sectoare 
de activitate în acest prim an al 
cincinalului, plenara partidului a
(Continuare in pag. a Vil-a)

LEGEA
pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1982
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Se adoptă Planul național

unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe 
anul 1982.

Art. 2. — La principalele produse industriale se vor realiza următoa
rele niveluri :

Climatul păcii, 
climatul muncii creatoare

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

— in procente, calculate pe baza
prețurilor anului 1981 —

Nr- Indicatorul
Creștere 
față decrt. anul 1981

1. Produsul social 4,5
2. Venitul național
3. Producția industriala

5,5

— valoarea producției nete 5,6 *
— valoarea producției marfă

4. Producția agricolă
4,7

— valoarea producției globale 6,0-7,9
— valoarea producției nete 6,8

5. Investițiile totale in economie 5,0
6. Volumul comerțului exterior
7. Productivitatea muncii in industrie

14,0

(calculată pe baza valorii producției 
nete) 4,1

8. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei
producție marfă in industria republi-
cană 1.9

9. Consumul intern de energie electrică 3,0
10. Veniturile totale reale ale populației 2,7
11. Retribuția medie reală
12. Veniturile reale ale țărănimii prove-

1,5

nite din munca in cooperativele agri
cole de producție și gospodăriile per
sonale, pe o persoană activă 3,2

13, Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 4,6
14. Prestările de servicii pentru populație 11,2

Energie electrică
Cărbune net
Țiței
Gaz metan utilizabil, inclusiv gaze 

libere
Oțel
Mijloace de automatizare electrotehnice 

și electronice
Mijloace ale tehnicii de calcul 

electronice
Produse de mecanică fină, optică, 

echipamente și elemente hidraulice 
și pneumatice

Mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor

Mașini și utilaje tehnologice pentru 
industrie

Tractoare
Autoturisme de oraș 
Nave maritime pentru transportat

' mărfuri
îngrășăminte chimice 
Produse macromoleculare de bază 
Cauciuc sintetic
Anvelope auto, tractor, avion 
Fibre și fire artificiale și sintetice 
Ciment
Mobilier din lemn
Mașini și aparate electrice de uz casnic 
Medicamente pentru uz uman 
Țesături

Confecții textile 
Produse tricotate 
încălțăminte

Carne tăiată — total
Pește ■■ ■
Lapte și produse din lapte 
Ulei comestibil
Zahăr
Bere

Art. 3. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, consiliile 
oamenilor muncii din centrale și în
treprinderi, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Minis
terul Comerțului Exterior și Coope

mil. kWh 74 100
mii tone 44 000
mii tone 12 500

mii. m.c. 32 980
mii tone 14 190

mii. lei 6 836

mii. lei 1 650

mii. lei 9 949

mii. lei 8 993

mii tone 745.5
mii. lei 27 044
buc. 85 000
buc. 120 000

mii tdw 841
mii tone echiv. 100% SA 3 521
mii tone echiv. 100",o 758
mii tone 207,3
mii buc. 6 710
mii tone 266,1
mii tone echiv. 80% clinker 15 800
mil. lei 17 110
mii. lei 2 625
mii. lei 3 786
mii. mp 1 292
mii. lei 32 800
mii. lei 36 100
mii. lei 15 300
mil. per. - 122,4
mii. lei . 12 550
mii tone 2100
mii tone 300
mii hl. 34 290
mii tone 311
mii tone 844
mii hl. 11 730

rării Economice Internaționale și 
Ministerul Finanțelor să asigure:

a) realizarea integrală a sarcinilor 
privind producția fizică'în sortimen
tele prevăzute în plan și valoarea 
producției nete, acționînd pentru 
desfășurarea ritmică a proceselor de 
fabricație în toate unitățile econo
mice ; depășirea sarcinilor de plan 
în industria extractivă și la produ
sele care valorifică superior energia

și materiile prime care au desfacere 
asigurată la export ;

b) utilizarea cu eficientă maximă a 
fondurilor fixe, acționîndu-se cu fer
mitate pentru folosirea optimă a ca
pacităților de producție și a spații
lor construite, încărcarea corespun
zătoare a mașinilor-unelte, utilajelor 
și instalațiilor din industrie, extin
derea mecanizării operațiilor de ex
ploatare a utilajelor și agregatelor, 
ridicarea calificării cadrelor și întă
rirea disciplinei în muncă ;

c) funcționarea în condiții de sigu
ranță a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor prin eliminarea întrerupe
rilor în procesele de producție și re
ducerea duratelor de imobilizare in 
reparații prin ridicarea calității lu
crărilor de întreținere,1 revizii și re
parații capitale ; asigurarea pieselor 
de schimb necesare prin folosirea 
deplină a capacităților, recondiționa- 
rea in mai mare măsură a reperelor 
și subansamblelor uzate ;

d) ridicarea nivelului tehnic și Ca
litativ al tuturor produselor prin ac
celerarea procesului de asimilare, 
modernizare și înnoire a acestora, 
crearea și însușirea în producție a 
noi materiale cu caracteristici supe
rioare, noi mașini și utilaje de înaltă 
productivitate, cu consumuri energe
tice și materiale reduse ;

el valorificarea superioară a ma
teriilor prime, materialelor, combus
tibililor și energiei, prin îmbunătă
țirea structurilor de producție și ex
tinderea progresului tehnic și tehno
logiilor modeme ;

f) respectarea riguroasă a grafice
lor de livrări pe baza prevederilor 
din programele unitare de cooperare 
între ministere, centrale, întreprin
deri și între județe. în corelație 
strînsă cu cerințele producției, și cu 
respectarea strictă a prevederilor 
contractuale ;

g) realizarea în întregime a pro
gramelor pentru creșterea bunurilor 
de consum pe clase de calitate ; ex
tinderea producției realizate de in
dustria mică,, în condițiile folosirii la 
maximum a resurselor locale de ma-
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de acad. Ion JALEA,
artist al poporului

Generația de artiști 
din care fac parte a 
cunoscut două mari 
războaie — cele mai 
violente și mai grele 
pe care le-a suferit 
lumea întreagă in 
existenta ei.

In primul si cruntul 
război, care a izbucnit 
în 1914, am fost greu 
rănit in timpul lup
telor de la Mără- 
șești. Urinările acestui 
război au fost dure
roase pentru mine și 
mă vor urmări pentru 
tot restul zilelor.

Cel de-al doilea 
război mondial, cu 
marile lui distrugeri și 
pierderi de vieți ome
nești, a fost si mai 
cumplit, mai violent, 
cu iraționalele si de
mentele pretexte în 
baza cărora fusese de
clanșat. Cine a trecut 
prin astfel de încer
cări nu mai poate dori 
un război. Pentru 
mine și pentru oricine 
a fost confruntat cu 
aceste cumplite reali
tăți războiul, a fost și 
rămine cea mai mare 
calamitate a omenirii.

Dar iată că norii 
negri amenință din 
nou lumea. De această 
dată, urmările unui 
război ar putea pune 
in primejdie existenta 
însăși a planetei noas
tre.

Valuri de proteste 
se ridică din toate 
părțile lumii. La che
marea Frontului De
mocrației și Unității 
Socialiste, tara noas
tră, greu încercată in 
trecut, face front co
mun in această nobilă

luptă pentru Pace. 
Este dealtfel bine cu
noscută și apreciată 
neobosita activitate 
pentru pace, desfășu
rată atît pe plan na
țional, cit și interna
tional, de președintele 
tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Alături de el, glasul 
tuturor oamenilor cin
stiți din această tară 
se ridică pentru apă

rarea păcii. In lume 
sint infinit mai multi 
oameni dornici de pace 
decit cei care, irespon
sabil, se declară parti
zanii războiului, iar 
voința celor dinții este 
pe deplin capabilă să 
se opună actului ira
țional al declanșării 
unui nou război, să in
staureze un climat dl 
muncii creatoare pe 
planeta noastră.
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' LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Ș Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea

Planului național unic de dezvoltare economico-socială a
României pe anul 1982

Vă ros să-mi 
permiteți ca, din 
împuternicirea gu
vernului. să pre
zint Marii Adu
nări Naționale 
proiectul de Lege
pentru adoptarea Planului natio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1982.

Expunerea tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu la recenta 

l Plenară comună a C.C. al P.C.R. si a 
( Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 

conomice si Sociale conține, in vasta 
< sa arie problematică, și o cuprinzătoa

re fundamentare a prevederilor pla
nului pe 1982, a celorlalte legi pe care 
urmează să le adoptăm, Iată de ce 
este pe deplin îndreptățit ca Marea 
Adunare Națională să considere ex
punerea ca document inaugural al 
actualei sale sesiuni, iar dezbaterea 
proiectului de plan, a celorlalte punc
te înscrise la ordinea de zi să por
nească de la acest document. învestit 
cu cea mai înaltă autoritate de partid 
și de stat.

Textul proiectului de lege v-a fost 
înaintat spre examinare ; el a fost 

'■ însușit de Camera legislativă a con
siliilor populare și analizat în comi- 

■ siile permanente ale Marii Adunări 
Naționale. După cum vă este cunos
cut. el a făcut obiectul unor ample 
dezbateri în plenarele consiliilor na
ționale ale oamenilor muncii din 
industrie și agricultură. în Consiliul 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din 25—28 noiembrie, consta- 
tînd că prevederile planului sînt în 
deplină concordantă cu orientările 
stabilite de Congresul al XII-lea și 
cu prevederile cincinalului, a adop
tat proiectul, hotărînd ca el să fie 
supus forumului legislativ suprem 
al tării.

Doresc să subliniez în mod deosebit 
că întreaga activitate de elaborare a 
planului s-a desfășurat sub condu
cerea directă a secretarului general 
al partidului și este întru totul în
temeiat ca, dezbătînd acest proiect de 
lege, Marea Adunare Națională să 
acorde o înaltă apreciere contribu
ției determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea 
obiectivelor planului pe 1982 în di
recția lărgirii bazei proprii de materii 
prime și energie, dezvoltării intensive 
a agriculturii, modernizării industriei, 
creșterii mai rapide a eficientei eco
nomice, mobilizării tuturor rezervelor 
in vederea asigurării unei noi calități 
a activității și vieții poporului nostru.

Relevînd principalele caracteristici 
ale construcției planului pe anul 1982. 
aș sublinia, in primul rînd. că>el este 
rezultatul unor ample dezbateri si 
analize, cu o participare largă a oa
menilor muncii, începînd cu unitățile 
de bază, pînă la nivel national ; în 
același timp, merită a fi pusă în evi
dentă preocuparea insistentă pentru 
o mai riguroasă fundamentare teh-, 
nico-economică a tuturor prevederi
lor. S-a urmărit ca producțiile fizice 
să fie asigurate cu capacități cores
punzătoare : producția industrială 
urmează a fi realizată în proporție 
de 96,5 la sută in unitățile existente, 
2,8 ia sută pe instalații aflate în faza 
probelor tehnologice și numai 0,7 la 
sută pe capacități care vor intra in 
funcțiune in a doua parte a anului, 
în construcția balanțelor materiale 
s-a acordat o deosebită atentie di
mensionării consumurilor pe bază de 

i norme, tehnice, care cuprind din ne- 
cesar peste 90 la sută la combustibi- 
Iii primari și energia electrică. 98 la 
sută la metal in construcția de ma
șini, 90 la sută la mase plastice. 80 
la sută la masă lemnoasă supusă in
dustrializării, 98 la sută la Piei și 

r fire textile.
în aceeași ordine de idei, trebuie 

menționat și un al doilea moment : 
prevederile planului se întemeiază pe 
evaluarea mai exactă a potențialului 
economic și tehnico-știintific de care 
dispunem — rod al _ eforturilor 
clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității. ale tuturor oameni- 
lor muncii, fără deosebire de na- 
ționalitate, în transpunerea in 
viață a programului partidului, 
în același timp, planul nu numai ca 
nu ignoră, ci. dimpotrivă, ține seama 
_  chiar in construcția sa — de pro
blemele create ca urmare a unor 
nerealizări înregistrate in ultimii ani 
in domenii vitale ale economiei, ana
lizate intr-un spirit de înaltă exi
gentă in expunerea tovarășului 
secretar general la Plenara Comite
tului Central. în modul acesta, planul 
pe 1982 pune în centrul activității 
noastre economice sarcina mobiliză
rii maxime a rezervelor existente 
în vederea consolidării si amplifica- 
rii rezultatelor pozitive, a stopării 
tendințelor negative si recuperării 
grabnice a răminerilor în urmă, asi- 
gurindu-se înaintarea fermă a tării 
spre înfăptuirea obiectivelor strate
gice stabilite de partid.

în al treilea rînd. tin să subliniez ’ 
faptul că în determinarea și core
larea indicatorilor de plan s-a luat 
în considerare impactul crizei eco
nomice mondiale, urmărindu-se res- 
trîngerea la minimum a efectelor 
acesteia asupra economiei românești. 
Aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu despre actuala criză eco
nomică mondială, care — indiferent 
dacă este sau nu recunoscută — con
stituie o realitate presantă, cu efecte 
în toate domeniile și în întreaga 
lume. în special în țările în curs de 
dezvoltare, are nu numai o însem
nătate teoretică principială, ci și 
una practică. Propunîndu-si limi
tarea consecințelor negative ale cri
zei mondiale asupra economiei noas
tre. planul urmărește atingerea aces
tui obiectiv nu prin diminuarea 
schimburilor externe, care, mai de
vreme sau mai tîrziu. ar afecta ine
rent și România, ci prin extinderea 
lor continuă. Astfel.- gradul de anga
jare a României în circuitul eco
nomic mondial se va accentua, ra
portul dintre volumul exporturilor 
si venitul national urmînd să ajungă 
în 1982 la peste 34 la sută, fată de 
26—27 la sută în anii precedenti.

O a patra caracteristică esențială 
a planului este că nu extrapolează 
pur și simplu tendințele de dezvoltare 
conturate pînă acum, ci — în con
cordanță cu hotărîrile Congresului al 
XII-lea — aprofundează mQdificările 
structurale impuse de ridicarea ca
litativă a economiei noastre. Con- 
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prezentată de tovarășul EMILIAN DOBRESCU, 
viceprim-ministru al guvernului, 

președintele Comitetului de Stat al Planificării
comitent cu plafonarea sau re
ducerea unor produse energo și irfa- 
terialoinlensive, ineficiente. planul 
prevede creșterea substanțială a 
sectoarelor de bază, precum și a ra
murilor care valorifică superior re
sursele materiale și de muncă. în 
ce privește ritmurile la indicatorii 
sintetici, din proiectul de lege re
zultă că planul j prevede creșterea 
producției marfă industriale cu 4,7 la 
sută, a producției globale a agricultu
rii cu 6.0—7,9 la sută, a produsului 
social cu 4,5 la sută și venitului 
național cu 5,5 la sută. Chiar dacă 
cifric apar la alte dimensiuni, decît 
în fazele anterioare extensive, ale 
dezvoltării economiei românești. . în 
realitate aceste ritmuri reflectă un 
dinamism puternic, deoarece exprimă 
sporuri absolute considerabil mai 
mari și solicită serioase modificări 
de structură — accelerarea progresu
lui tehnologic, ridicarea calitativă a 
producției, sporirea generală a efici
enței activității economice. Dealtfel, 
este de menționat că ritmurile de 
creștere ale României se situează în 
continuare peste media europeană și 
mondială.

în rîndul criteriilor prioritare de 
fundamentare a proporțiilor dezvol
tării economiei în anul viitor, tin să 
subliniez in mod deosebit obiectivele 
asigurării nivelului de trai al poporu
lui. scopul suprem al politicii parti
dului și, de aceea. însăși rațiunea de 
a fi a planului national. Se prevede, 
astfel, creșterea veniturilor totale 
reale ale populației cu 2.7 la sută, 
în corelare cu extinderea activității 
economice, numărul personalului 
muncitor se va mări cu 50 mii, asi- 
gurîndu-se totodată realizarea inte
grală a prevederilor cincinalului în 
domeniul pregătirii si reciclării pro
fesionale a forței de muncă. Condi
țiile de viață ale populației vor fi 
influențate favorabil de construirea a 
190 mii locuințe, din care 170 mii 
apartamente din fondurile statului, 
de dezvoltarea bazei materiale a 
sectorului social-cultural. Aceste pre
vederi capătă o deosebită semnifica
ție în condițiile cînd mase largi ale 
populației din numeroase țări 
sint confruntate cu problemele re
strângerii producției, cu șomajul 
și inflația de mari proporții. De
sigur, fără neajunsurile manifestate 
în activitatea economică — atît de 
cuprinzător analizate în Raportul 
tovarășului secretar general la Ple
nara C.C. al P.C.R. — realizările de 
pînă acum, deci și obiectivele de vii
tor, puteau fi și mai mari. Esențial 
este însă faptul că prin aplicarea 
consecventă a politicii partidului se 
realizează o dezvoltare stabilă a eco
nomiei naționale, se asigură nivelul 
de trai al întregului popor.

Relevînd caracteristicile de bază 
ale viitorului plan anual, trebuie 
subliniată preocuparea, manifestată 
în toate fazele definitivării sale, pen
tru asigurarea echilibrului material, 
financiar și valutar al dezvoltării 
economiei naționale, problemă de 
durată și mare complexitate, pentru 
a cărei soluționare treptată s-a ac
ționat, pe baza indicațiilor conduce
rii de partid și de stat, în mai multe 
direcții.

în centrul atenției s-a aflat îmbu
nătățirea echilibrului material al 
economiei. în vederea lărgirii bazei 
proprii de materii prime, planul pre
vede amplificarea activității de cer
cetare geologică, valorificarea com
plexă a zăcămintelor, obținerea unei 
producții de 44 milioane tone lignit 
și huilă, 12,5 milioane tone țiței și 
37 miliarde mc gaze, precum și spo
rirea extracției de minereuri nefe
roase, substanțe nemetalifere. O deo
sebită atenție vom acorda programu
lui de creștere a producției de ener
gie electrică pe cărbuni, asigurând 
intrarea la termen în exploatare a 
noilor grupuri energetice și funcțio
narea corespunzătoare a celor exis
tente.

La inițiativa conducerii partidului, 
care a manifestat o grijă cu totul 
deosebită pentru dimensionarea co
respunzătoare a sarcinilor de plan in 
agricultură și industria alimentara, 
au fost suplimentate cu circa 8 mili
arde lei fondurile de investiții pre
văzute inițial pentru această ramură: 
corelat cu dezvoltarea bazei sale teh- 
nico-materiale. s-au prevăzut creș
teri importante ale producției de ce
reale, plante tehnice, legume, cartofi 
și fructe, precum și ale produselor 
animaliere. în vederea îmbunătățirii 
balanței furajere — problemă cardi
nală a agriculturii noastre în etapa 
actuală — s-a prevăzut, în afara 
creșterii producției de concentrate, 
valorificarea mai bună a suprafețe
lor de pajiști naturale, extinderea 
soiurilor de plante furajere de mare 
randament, folosirea mai largă a re
surselor agricole secundare.

Paralel cu dezvoltarea producției 
naționale de substanțe primare, au 
fost accentuate prevederile cincinalu
lui în domeniul reciclării materiilor 
prime și materialelor refolosibile. 
volumul acestora — pe ansamblul 
economiei — urmînd să se majoreze 
cu 16 la sută față de anul 1981. S-au 
luat, de asemenea. în calcul reduceri 
ale consumurilor specifice la nivelul 
normelor de proiect sau al realizări
lor unităților fruntașe, fiind necesară 
o preocupare susținută pentru mo
dernizarea tehnologiilor, creșterea 
coeficienților de utilizare a materii
lor prime și materialelor, eliminarea 
fenomenelor de risipă in gospodări
rea acestora.

Prin toate aceste măsuri se. creează 
condiții ca România să-și acopere 
din resurse interne 83 la sută din 
energia primară. 95—98 la sută lami
nate și țevi, peste 80 la sută metale 
neferoase, circa 70 la sută fibre și 
fire textile. Realizarea acestor preve
deri va asigura o mai mare stabili
tate aprovizionării tehnico-materiale 
a producției, dezvoltării economiei 
noastre în general.

Acordind prioritate sectarului pri
mar, ■ planul pe anul 1982 asigură 
adîncirea procesului de modernizare 
a structurii industriei prelucrătoare. 
In metalurgie, creșteri accentuate se 
prevăd la produsele de prelucrare 
avansată, îndeosebi benzi Sfiicioase 
pentru industria electrotehnică, bare 

din otel aliat si 
rapid. produse 
tabulare pentru 
extracția țițeiului 
si gazelor, cord 
metalic si altele, 
în construcția de 

mașini. accentul se nune ne 
asirrylarea de noi produse. de 
înaltă tehnicitate, stabilindu-se creș
teri mai mari în domeniul electroni
cii, mecanicii fine. echipamentelor 
hidraulice și pneumatice, mașinilor- 
unelte agregat, instalațiilor de mare 
complexitate, navelor maritime spe
cializate, noilor tipuri de mașini agri
cole multifuncționale. în industria 
chimică , in condițiile menținerii can
tităților de țiței supus prelucrării la 
nivelul acestui an, respectiv la 25 
milioane tone, \>lanul prevede creș
teri de producție de 18—27 la sută în 
industria cauciucului sintetic si pro
duselor macromoleculare. industria 
fibrelor si firelor chimice, anvelope
lor si maselor plastice : scoruri în
semnate sînt planificate si în indus
tria produselor de sinteză fină si mic 
tonaj. în industria materialelor de 
construcții se limitează la strictul 
necesar fabricația produselor energo- 
intensive — ciment, prefabricate din 
beton armat, cărămizi ceramice, tu
buri din azbociment. în industria 
bunurilor de consum, proiectul de 
plan prevede realizarea unor struc
turi sortimentale mâi diversificate si 
cu finisaje superioare. în condițiile 
folosirii mai bune a resurselor de 
materii prime din tară. ^Industria 
mică își va mări producția cu 6,8 la 
sută, sporindu-si contribuția la apro
vizionarea populației cu bunuri de 
consum si servicii.

Planul ne anul 1982 continuă pro
cesul de echilibrare a programului de 
investiții. Au fost aplicate indica
țiile conducerii de partid si de stat 
cu privire la concentrarea fondurilor 
si mijloacelor materiale pentru ac
celerarea punerii în funcțiune a ca
pacităților planificate, asigurîndu-se 
totodată si o reducere a volumului 
total fată de prevederile cincinalului, 
în acest fel. 95 la sută din fondurile 
alocate sînt destinate continuării lu
crărilor aflate în execuție, dotării cu 
mașini si utilaie a suprafețelor dis
ponibile. realizării programului con
strucției de locuințe si numai 5 la 
sută revin începerii de lucrări noi.

Factorul hotărîtor al dezvoltării 
echilibrate a economiei naționale în 
actuala etapă este creșterea accen
tuată a eficientei economice, caren
țele în acest domeniu nemainutînd fi 
compensate prin nici un efort canti
tativ suplimentar. Tocmai de aceea 
planul cuprinde o sporire a produc
tivității muncii, calculată oe baza 
producției nete, de ? la sută în in
dustria republicană si 6 ]a sută în 
activitatea de construcții-montaj. Ca 
rezultat al reducerii consumurilor 
specifice și îmbunătățirii structu
rii sortimentale a produselor, se pre
conizează că aproximativ 27 la sută 
din sporul producției marfă indus
triale să se obțină prin valorificarea 
superioară a materiilor prime si 
materialelor. în vederea soluționării 
problemelor calitative ale economiei, 
olanul nominalizează 2 300 obiective 
în domeniul cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice si introducerii 
progresului tehnic, din care 90 la 
sută destinate ramurilor producției 
materiale.

Pe baza indicațiilor conducerii de 
partid si de stat a fost intensificată 
preocuparea si pentru echilibrul fi
nanciar al reproducției, pornindu-se 
de la necesitatea imperioasă a asigu
rării unei depline concordante între 
venitul national creat si repartizat. 
Partea covîrsitoare a veniturilor pla
nului financiar centralizat provine 
din aportul unităților socialiste, din 
acumulările bănești constituite sub 
forma beneficiilor, prelevărilor pen
tru societate din valoarea producției 
nete, impozitul ne circulația mărfu
rilor. In acest scop, planul prevede 
reducerea cu 1.9 la sută a costurilor 
în industrie, cu 6,6 la sută în agri
cultura de stat. 0,8 Ia sută în trans
porturi si cu 1 la sută in activitatea 
de construcții. în capitolul de chel
tuieli. s-a urmărit fundamentarea 
mai temeinică, oe criterii de eficien
tă. a cheltuielilor pentru finanțarea 
economiei naționale, iar fondurile 
social-culturale au fost prevăzute cu 
o creștere de 2.5 ]a sută, avîndu-se 
în vedere gospodărirea rit mai ju
dicioasă a acestora pentru satisfa
cerea corespunzătoare a nevoilor so
cietății.

în scopul consolidării echilibrului 
monetar intern, s-a prevăzut o core
lație corespunzătoare între creșterea 
retribuției si a productivității muncii, 
în constituirea veniturilor bănești ale 
populației, fondul de retribuire a 
muncii va participa în proporție de 
peste 71 la sută, asigurindu-se un 
spor al retribuției reale de 1.5 la 
sută : în același timp, se vor mări 
veniturile bănești ale țărănimii pro
venite îndeosebi ne seama livrărilor 
de produse către foridul centra
lizat și fondul de consum județean. 
Creșterii puterii de cumpărare a 
populației îi va corespunde sporirea 
cu 4,6 la sută a desfacerilor de măr
furi și cu 11,2 la sută a prestărilor de 
servicii, într-o structură adecvată ce
rințelor oamenilor muncii de la orașe 
și sate. în stabilirea volumului des
facerilor de mărfuri alimentare s-au 
luat în considerare necesitățile rațio
nale de consum, măsurile stabilite 
pentru gospodărirea judicioasă a re
surselor destinate fondului pieței, 
repartizarea echilibrată și echitabilă 
a produselor pe teritoriu.

Potrivit prevederilor Legii nr. 10 
din 1980 privind actualizarea și îm
bunătățirea, pe principii economice, 
a prețurilor de producție industriale, 
precum și a preturilor agricole, ur
mează să se treacă la adaptarea co
respunzătoare a preturilor cu amă
nuntul și tarifelor la servicii, acțiune 
obiectiv necesară pentru functionarea 
normală a activității economice si 
aplicarea în bune condiții a princi
piilor noului mecanism economico- 
financiar, Este de subliniat faptul că 
această adaptare se va realiza în 
1982 în cadrul indicelui planificat de 
105 la sută față de 1980. cu asigu
rarea creșterii prevăzute a venituri
lor reale ale populației.

Un obiectiv central stabilit de con
ducere pentru definitivarea planului 

a fost echilibrul valutar, crearea pre
miselor ca, prin încasările valutare 
din activitatea curentă — exporturi 
și operațiuni necomerciale — să se 
compenseze importurile și alte plăți 
necesare, dobînzile la creditele anga
jate in trecut și rambursarea unei 
părți din datoria externă. în acest 
cadru, avem obligația să acordăm o 
deosebită atenție asigurării cu con
tracte si realizării întregului plan de 
export, adaptării mai operative a 
producției la cerințele pieței externe, 
diversificării Zonelor geografice si a 
formelor de comercializare, creșterii 
continue a ponderii produselor cu 
grad înalt de prelucrare. Sarcini 
deosebite revin ministerelor indus
triei chimice, metalurgice, construc
țiilor de mașini, electrotehnicii și 
electronicii, economiei forestiere și in
dustriei materialelor de construcții, 
industriei ușoare, care. împreună, 
trebuie să asigure circa 85 la sută 
din exporturile stabilite in plan. în 
același timp, trebuie să acționăm mai 
energic pentru gestionarea cu exi
gență maximă a fondurilor valutare 
de import și dimensionarea acestora 
la strictul necesar, prin utilizarea 
mai largă a resursejor interne și di
minuarea (Consumurilor specifice de 
materii prime, materiale de produc
ție, combustibili și energie. Ponderea 
activității de cooperare și specializa

Expunerea la proiectul de Lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei 

alimentare pe anul 1982
Vă rog să-mi 

permiteți ca. din 
însărcinarea gu
vernului. să pre
zint Marii Adu
nări Naționale proiectul de Lege 
pentru adoptarea Planului de dez
voltare a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1982.

întocmit sub directa îndrumare și 
conducere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al par
tidului. președintele Republicii, pro
iectul de plan a fost fundamentat 
pornind de la propunerile unităților 
economice de bază cu privire la îm
bunătățirea prevederilor cuprinse în 
planul cincinal pentru anul 1982. de 
la cerințele economiei naționale, el 
caracterizindu-se prin accentuarea 
procesului de intensivizare și moder
nizare a agriculturii și de valorifi
care superioară a materiilor prime 
în industria alimentară.

Prin prevederile sale, proiectul 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare se constituie 
ca parte distinctă, dar organic inte
grată în proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia
lă a României pe anul 1982. elaborat 
în deplină concordantă cu orientările 
și sarcinile de bază stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului pentru 
perioada 1981—1985.

Dezbătut și aprobat de plenara 
Consiliului Național al Agriculturii. 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, proiectul Pla
nului de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare are in vedere 
creșterea însemnată a producțiilor to
tale îndeosebi pe seama ridicării pro
ducțiilor medii pe hectar și animal 
furajat, punerii în valoare cit mai 
deplină a rezervelor mari existente 
atit în unitățile agricole socialiste, cit 
și în gospodăriile populației din toa
te zonele și județele țării.

Nivelurile indicatorilor de produc
ție sînț judicios corelate cu baza 
tehnico-materială și asigură încadra
rea în ritmurile de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pre
văzute pe ansamblul cincinalului.

Creșterea in 1982 a producției nete 
agricole cu 6,8J la sută și cu 9,1 la sută 
a producției nete industriale reflectă 
necesitatea realizării producțiilor fi
zice prevăzute, în condițiile ridicării 
productivității muncii și reducerii 
cheltuielilor materiale, ale aplicării 
consecvente a principiilor noului me
canism economico-financiar.

în domeniul producției vegetale se 
va acorda în continuare atentie ce
realelor, a căror producție va ajunge 
la 24 milioane de tone, din care pes
te 6.6 milioane de tone grâu si 13,3 
milioane tone porumb. Creșteri sim
țitoare de recolte sînt prevăzute și 
la plantele tehnice,, cartofi, legume, 
fructe și struguri.

în scopul realizării nivelurilor pre
văzute la producția vegetală. în fie
care comună. în fiecare unitate de 
stat și cooperatistă trebuie să se asi
gure cultivarea întregii suprafețe de 
teren, ridicarea potențialului produc
tiv al pămintului. prin utilizarea in
tegrală a cantităților mari de îngră
șăminte naturale existente in unități 
și. folosirea eficientă a îngrășăminte
lor chimice. Se va acționa energic 
pentru exploatarea cu randament a

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
Bugetului de stat pe anul 1982

Din însărcina
rea guvernului, 
am marea cinste 
să prezint spre 
dezbatere si apro
bare, celui mai înalt forum legisla
tiv, proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1982.

Proiectul bugetului de stat reflec
tă obiectivele politicii Partidului Co
munist Român, stabilite de Progra
mul partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
și este corelat pe deplin cu planul 
national unic de dezvoltare econo
mică si socială. El asigură resursele 
financiare necesare înfăptuirii sarci
nilor ce. ne revin în anul 1982 din ac
tualul cincinal.

Proiectul bugetului de stat poartă 
puternic amprenta gîndirii creatoare 
a secretarului general al partidului, 
președintele tării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ale cărui prețioa
se indicații și orientări se reflectă in 
stabilirea unor indicatori financiari 
prin care se asigură creșterea efi
cienței în toate domeniile, întărirea 
autogestiunii economico-financiare, 
consolidarea echilibrului financiar, 
asigurarea unei circulații bănești să
nătoase. aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar.

în același timp, prevederile din 

re internațională urmează să ajungă 
la peste 20 la sută din volumul 
schimburilor cu alte state, fiind ne
cesare măsuri ferme pentru reali
zarea în bune condiții a tuturor ac
țiunilor angajate. Planul pe anul vii
tor instituie o condiționare mai 
riguroasă a realizării importurilor 
de asigurarea resurselor valutare 
necesare prin exporturi certe, pen
tru a preîntîmpina noi dezechilibre 
în balanța comercială externă.

Planul prevede lărgirea relațiilor 
economice cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, 
pornind de la premisa că există im
portante rezerve de dezvoltare a coo
perării și specializării, in scopul sa
tisfacerii mai bune a necesităților 
reciproce de materii prime, energie, 
materiale speciale, mașini si utilaje 
moderne, bunuri de consum. în 
același timp, se prevede adincirea 
colaborării cu țările în curs de dez
voltare, cu statele capitaliste dez
voltate, precum și cu o serie de or
ganisme economico-financiare inter
naționale.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român cuprinde, intr-o viziune uni
tară. direcțiile principale de acțiune 
și sarcinile de viitor ale organelor și 
organizațiilor de partid, ale organe

prezentată de tovarășul ION TEȘU, 
ministrul agriculturii și industriei alimentare

tuturor mijloacelor din dotare si apli
carea tehnologiilor stabilite, asigurind 
respectarea strictă a normelor cu 
privire la densitatea plantelor, exe
cutarea la- timp și de. calitate a lu
crărilor de întreținere, recoltare si 
depozitare a producției, astfel ca 
toate unitățile să obțină recolte pe 
măsura posibilităților și a condițiilor 
materiale create. De asemenea, in 
cadrul lucrărilor de hidroameliorații 
va-trebui să punem pe prim plan 
realizarea lucrărilor de eliminare a 
excesului de umiditate și de nivelare 
a crovurilor. precum și atingerea pa
rametrilor proiectați în toate sisteme
le de irigații.

în proiectul Planului de dezvoltare 
a agripulturii și industriei alimentare 
pe anul 1982 s-a prevăzut o creștere 
importantă a producției animale, a 
cărei pondere va ajunge la 48 la sută 
în totalul producției agricole. Pentru 
realizarea sarcinilor acestui important 
sector de activitate dispunem de 
efectivele necesare. Se impun însă 
măsuri ferme pentru îmbunătățirea 
furajării și îngrijirii animalelor, a 
activității de selecție și reproducție 
și a asistenței zooveterinare. pentru 
creșterea indicilor de natalitate, re
ducerea pierderilor de animale prin 
mortalități și sacrificări de necesita
te. precum și pentru sporirea greută
ților la tăiere a animalelor.

Pentru asigurarea bazei furajere se 
vor întreprinde acțiuni susținute in 
scopul obținerii unor producții ridi
cate pe cele 1.2 milioane hectare su
prafață arabilă destinată cultivării cu 
plante de nutreț și pe cele aproape 
4,5 milioane hectare de pășuni si fi
nețe, precum și pentru reducerea 
consumurilor specifice de furaje si 
valorificarea integrală a tuturor pro
duselor secundare de care dispunem.

în industria alimentară urmează să 
se asigure o creștere a producției 
marfă cu 5 la sută, planul prevăzând, 
cu precădere, sporuri la carne, lapte, 
zahăr, ulei și alte alimente de bază. 
Atingerea nivelurilor stabilite se ba
zează pe resursele de materii prime 
planificate, pe folosirea completă si 
dezvoltarea capacităților de produc
ție existente, precum si pe creșterea 
indicilor de valorificare si a randa
mentelor; se are, totodată. în vedere 
diversificarea, în continuare, a pro
duselor, potrivit programelor stabili
te. spre a satisface în condiții tot mai 
bune cerințele consumatorilor.

Pentru continua dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare vor 
fi alocate investiții din fondurile sta
tului și ale unităților agricole coope
ratiste. în volum de circa 43 miliarde 
Iei. care vor fi folosite îndeosebi pen
tru dotarea cu tractoare, mașini și 
alte utilaie necesare realizării lucră
rilor agricole în perioade mai scurte, 
continuarea lucrărilor de investiții 
începute, dezvoltarea și moderniza
rea patrimoniului vitipomicoL efec
tuarea unor lucrări de modernizări și 
reutilări în vederea îmbunătățirii 
proceselor tehnologice în întreprin
derile existente.

Agricultura va.fi dotată cu 18,4 mii 
tractoare. 4.5 mii combine auto
propulsate de recoltat cereale de

prezentată de tovarășul PETRE GIGEA,
ministrul finanțelor

acest proiect sînt emanația gindirii si 
voinței colective a întregului popor, 
o expresie a manifestării profunde a 
democrației socialiste, fiind elaborate 
pe baza dezbaterilor și cu consensul 
colectivelor largi de oameni ai mun
cii ; proiectul dc buget a fost exami
nat și aprobat de plenara comună a 
C.C. al P.C.R., si a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice si 
Sociale, dezbătut si însușit de Came
ra Legislativă a consiliilor populare, 
precum si de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

Fundamentarea indicatorilor din 
proiectul de buget are la bază mobi
lizarea la maximum a veniturilor din 
toate ramurile și sectoarele de acti
vitate. dimensionarea cheltuielilor la 
strictul necesar și eliminarea feno
menelor de risipă, obținerea randa
mentului maxim în folosirea mijloa
celor materiale, financiare și a re
surselor de forță de muncă in activi
tatea economică. Totodată, ta elabo
rarea proiectului de buget s-a ținut 
seama și de execuția preliminată a 
bugetului pe anul în curs, care se 
prevede a se încheia cu excedent.

Proiectul bugetului de stat pe anul 

lor de stat și economice, ale organi
zațiilor obștești, ale fiecărui colectiv 
de muncă, pentru a asigura in cele 
mai bune condiții realizarea obiecti
velor economico-sociale ale anului 
viitor. Așa cum s-a apreciat la Ple
nară, planul pe 1982 nu este ușor, 
dar el este pe deplin realizabil și, 
printr-o activitate bine organizată, 
în multe domenii poate fi chiar de
pășit. Pentru aceasta, este necesar să 
desprindem cu toții concluziile ce se 
impun din documentele Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român. In ce privește siste
mul de planificare, vom lua măsurile 
necesare pentru înlăturarea lipsuri
lor manifestate in trecut. Vom spri
jini mai îndeaproape unitățile econo
mice și organele teritoriale in solu
ționarea operativă a problemelor pe 
care le ridică îndeplinirea planului, , 
în promovarea fermă a noului me
canism economico-financiar. a prin
cipiilor autogestiunii și autoconduce- 
rii muncitorești.

în virtutea considerentelor expuse, 
rog parlamentul tării să confere pu
tere de lege proiectului planului na
țional de dezvoltare economico-so
cială a României in anul viitor, a 
cărui îndeplinire va marca un impor
tant pas înainte în realizarea obiec
tivelor Congresului al XII-lea al 
partidului.

mare capacitate, 
cu mașini pen
tru recoltarea fu
rajelor. precum 
si cu alte ma

șini si utilaie cu un grad ridicat 
de universalitate ; suprafața amena
jată pentru irigații va ajunge la pes
te 2,5 milioane hectare, cea desecată 
la peste 3 milioane hectare, iar tere
nurile cu lucrări de combatere a ero
ziunii solului la aproape 2 milioane 
hectare.

Utilizarea fondurilor de investiții și 
realizarea capacităților de producție 
prevăzute impun concentrarea efor
turilor pentru asigurarea din timp a 
documentațiilor tehnico-economice și 
de execuție, a utilajelor, desfășurarea 
ritmică a activității oe șantiere, pen
tru respectarea termenelor de punere 
în funcțiune, acordind o atentie per
manentă aplicării soluțiilor construc
tive. care permit reducerea consu
murilor de metal. Ciment și alte ma
teriale encrgointensive.

în domeniul cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice si introducerii 
progresului tehnic, eforturile vor fi 
îndreptate spre rezolvarea unor pro
bleme de bază ale agriculturii : ame
liorarea solurilor slab productive și 
exploatarea eficientă a terenurilor 
amenajate pentru irigații, asigurarea 
semințelor cu însușiri biologice supe
rioare. crearea de noi soiuri și hibrizi 
de plante, ameliorarea raselor de 
animale, elaborarea și aplicarea unor 
noi tehnologii, realizarea de produse 
si preparate tu conținut nutritiv co
respunzător unei alimentații rațio
nale.

Stimați tovarăși deputati.
Pentru realizarea obiectivelor pro

puse pentru anul 1982 este necesar 
si important ca organele agricole, toti 
oamenii muncii din agricultură să 
acționeze cu hotărîre pentru utiliza
rea eficientă a bazei tehnico-mate
riale. a forței de muncă existente, 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și a muncii in toate unitățile. 
Aceasta solicită, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, președintele 
tării, in ampla si cuprinzătoarea cu- 
vîntare rostită la recenta plenară a 
Consiliului Național al Agriculturii. 
Industriei Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, să realizăm o 
schimbare radicală în munca noastră, 
muțind centrul activității în unitățile 
de producție și acordind acestora tot 
sprijinul în rezolvarea operativă a 
multiplelor probleme pe care le ridi
că producția agricolă.

Cu convingerea că avem toate con
dițiile necesare îndeplinirii sarcinilor 
de plan pe anul viitor, că oamenii 
muncii de pe ogoare și din industria 
alimentară vor răspunde chemării 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al par
tidului, președintele țării, printr-o 
muncă plină de abnegație, vă rqg. 
stimați tovarăși deputați. să votați 
proiectul de Lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe anul 1982. 
a cărui realizare va marca un nou si 
important pas pe drumul înfăptuirii 
unei profunde revoluții agrare, al în
floririi patriei și ridicării bunăstării 
întregului nostru popor.

viitor este echili
brat. ne baza re-
surselor activită
ților interne, ore- 
văzîndu-se atît la 

venituri, cit si la cheltuieli, suma de 
288,5 miliarde lei : totodată, bugetul 
cuprinde importante rezerve care vor 
trebui sporite în execuție, prin reali
zarea de noi economii.

In mod firesc, marea parte a ve
niturilor bugetului de stat pe anul 
1982 provine din acumulările bănești 
ale unităților economice socialiste. 
Astfel, prevederile din vărsămintele 
din beneficii, prelevarea pentru so
cietate a unei părți din valoarea pro
ducției nete, impozitul pe circulația 
mărfurilor, taxa pentru folosirea te
renurilor proprietate de stat repre
zintă peste 190 miliarde lei.

Avînd în vedere sarcinile sporite 
ce ne așteaptă în anul 1982. trebuie 
să reținem cu responsabilitate nece
sitatea înlăturării unor neajunsuri 
care s-au mai manifestat și în acti
vitatea anului care se încheie : un 
număr mare de unități din industria 
constructoare de mașini, economia 
forestieră si materialelor de con
strucții. industria ușoară, agricultura 
de stat și din alte ramuri nu și-au 
îndeplinit sarcinile de beneficii, lip
sind economia națională și. implicit, 
bugetul de stat de importante resur
se financiare.

în concordantă cu cerința stringen
tă de a asigura aplicarea riguroasă 
a principiilor autoconducerii munci
torești. autogestiunii economico-fi
nanciare și autofinanțării, o parte 
însemnată a beneficiilor. împreună 
cu amortizarea fondurilor fixe, pre
cum și alte resurse vor fi folosite 
pentru creșterea fondurilor proprii 
ale unităților economice și în spe
cial a celor de dezvoltare.

Ponderea cea mai importantă în 
cheltuielile bugetare o au cele desti
nate finanțării economiei naționale, 
care reprezintă 56 la sută din total, 
respectiv cu 161,5 miliarde lei. Tinînd 
seama de faptul că în cadrul acestora 
locul central îl ocupă alocațiile pen
tru investiții, se impune cu tărie 
creșterea responsabilității tuturor 
factorilor ce intervin în activitatea 
de investiții, care trebuie să acțione
ze ferm pentru realizarea la termen 
a noilor investiții, atingerea cit mai 
grabnică a parametrilor tehnico-eco- 
nomici proiectați, evitarea oricăror 
imobilizări în investiții neterminate 
și în utilaje în stoc sau in curs ds 
montaj.

Totodată, se impune o grijă spo
rită din partea ministerelor, consili
ilor populare, centralelor și între
prinderilor pentru accelerarea vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante, 
reducerea imobilizărilor în stocuri 
de materii prime si materiale peste 
plan. încasarea la termen a mărfu
rilor livrate, serviciilor și lucrărilor 
executate.

Pentru cercetarea științifică, dezvol
tarea tehnologică si introducerea 
progresului tehnic, precum si pentru 
prospecțiuni și lucrări geologice se 
vor aloca de la bugetul de stat pe 
anul 1982 importante fonduri.,

Partidul și statul nostru promo
vează consecvent. în cadrul politicii 
generale de ridicare a nivelului de 
trai material si spiritual al popu
lației. concomitent cu sporirea siste
matică a veniturilor directe ale oa
menilor muncii, creșterea retribuției 
sociale prin finanțarea unor ample 
acțiuni social-culturale pentru care 
în anul 1982 se vor aloca de la buget 
76,9 miliarde Iei. Pentru cheltuie
lile de întreținere și funcționare a 
organelor administrației de stat, 
procuraturii și justiției, s-au prevă
zut 3,8 miliarde lei. aproape la ni
velul anului 1981.

Se impune ca ministerele, cele
lalte organe centrale si locale să 
administreze aceste fonduri cu apli
carea unui regim sever de economii 
și respectarea legilor, să manifeste o 
grijă sDorită pentru realizarea sar
cinilor și acțiunilor de plan cu mi
nimum de cheltuieli, folosirea judi
cioasă și deplină a' bazei materiale 
existente, avîndu-se in vedere că si 
în anul 1982 se va menține interdic
ția privind procurarea de mobilier 
de birou și obiecte de inventar.

Pentru apărarea țării s-au prevă
zut 10,8 miliarde lei, reprezentind 
3,7 la sută din totalul cheltuielilor 
bugetului. Ponderea redusă a aces
tor cheltuieli oglindește poziția con
secventă a României pentru restrin- 
gerea cheltuielilor militare la stric
tul necesar și constituie o afirmare 
puternică a politicii de pace pro
movate de președintele țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui 
inițiativă strălucită privind denu- 
clearizarea și dezarmarea in Europa 
și pe întreaga planetă a fost unanim 
îmbrățișată de toți oamenii progre
siști din toate țările lumii.

Bugetele locale, elemente structu
rale ale bugetului de stat sînt pro
iectate în concordanță cu sarcinile 
economico-sociale ale consiliilor 
populare și vizează creșterea răspun
derilor organelor locale în așezarea 
pe principiile autoconducerii. auto
gestiunii și autofinanțării unităților 
administrativ-teritoriale.

In anul 1982, bugetele locale cu
prind atît la venituri, cit și Ia 
cheltuieli, suma de 51,6 miliarde lei. 
Ca urmare a acțiunilor prevăzute. în 
anul viitor un număr sporit de co
mune, orașe, municipii și județe se 
vor finanța pe baza veniturilor pro
prii ; peste 58 la sută din cheltuielile 
bugetelor locale, se vor acoperi din 
aceste venituri, față de 52 la șu*â în 
1981 ; se prevede ca în viitor, su
mele defalcate si subvențiile din 
bugetul republican să fie treptat și 
sistematic reduse.

O preocupare de bază în elabo
rarea proiectului Bugetului de stat pe 
anul 1982 a fost asigurarea unui de
plin echilibru financiar, monetar și 
valutar, componente ale echilibrului 
general economic. Echilibrul financiar 
va fi asigurat și urmărit în execuție 
prin bugetele de venituri si cheltu
ieli, întocmite la toate nivelurile, ale 
căror prevederi vor trebui să fie 
respectate cu strictete. veniturile în
scrise fiind considerate minime, iar 
cheltuielile — maxime.

Măsurile prevăzute pentru realiza
rea producției destinate fondului de 
mărfuri pentru populație. îmbunătă
țirea și diversificarea prestărilor de 
servicii ș.a. vor asigura echilibrarea 
în continuare a balanței veniturilor 
și cheltuielilor bănești ale populației, 
menținerea unei circulații bănești 
sănătoase.

Așa cum se sublinia în magistrala 
expunere a tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. prezentată 
în cadrul recentei plenare a Comi
tetului Central al partidului, o aten
ție deosebită s-a acordat sporirii 
exportului, reducerii la minimum a 
importurilor, realizării unei balanțe 
comerciale active si pe această bază 
obținerii unei balanțe de plăți care 
să asigure realizarea importurilor 
planificate, plata obligațiilor fată de 
bănci și partenerii externi, redu
cerea unei părți a datoriei externe 
create în anii precedenti.

Ministerul Finanțelor, băncile. în
tregul aparat financiar-bancar vor 
acționa cu mai multă fermitate pen
tru realizarea veniturilor. întărirea 
controlului asupra tuturor cheltuieli
lor. a ordinii si disciplinei în utili
zarea mijloacelor bănești si mate
riale. aplicarea cu consecventă a 
mecanismului economico-financiar.

în conformitate cu prevederile 
Legii finanțelor, odată cu prezen
tarea proiectului Bugetului de stat 
pe anul 1982, supun spre adoptare 
Marii Adunări Naționale contul ge
neral de încheiere a exercițiului bu
getar pe anul 1980. care însumează 
la venituri 298,0 miliarde lei si la 
cheltuieli 296,8 miliarde lei. cu un 
excedent de 1,2 miliarde lei ; acest 
cont a fost examinat de către Corsi- 
liul Suprem al Dezvoltării EconoHice 
și Sociale și de către Curtea Supe
rioară de Control Financiar.

în încheiere, stimați deputati. vă 
propun să votați proiectul dc Lege 
pentru adoptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1982.
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LEGEA
pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1982
(Urmare din pag. I) țiile unui an agricol normal — Ia
" " " ' ~~~ , . principalele produse agricole se pre-tern prime, materiale recuperabile și . , ,, ,
refolosibile. vac‘ a se realiza următoarele nivelun

Art. 4. — în anul 1982 — în condi- de producție :

U. M. 1982
Cereale pentru boabe — total mii tone 24 000

din care :
— griu și secară mii tone 6 645
— porumb mii tone 13 295

Sfeclă de zahăr mii tone 8 960
Floarea-soarelui și rapiță mii tone 1 170
In pentru ulei mii tone 108
Soia mii tone 746
In și cinepă pentru fibră mii tone 563
Cartofi de toamnă mii tone 5 850
Legume de cîmp mii tone 6 800
Fructe mii tone 2 424
Struguri mii tone 2 020
Carne in viu mii tone 2 774
Lapte de vacă mii hl 57 870
Lină tone 40 100
Ouă mii buc. 7 373

Art. 5. — Suprafața arabilă în tură va fi de 2 200 mii hectare, din
cultură va fi de cel puțin 9 895 mii care arabilă 2 040 mii hectare.

Art. 6. — Efectivele de animale vor
ajunge, la sfîrșitul anului 1982, la ur-

Suprafața agricolă irigată în cui- mătoarele niveluri

U. M. 1982

Bovine mii capete 6 780
din care :

—* vaci mii capete 2 735
— juninci gestante mii capete 610

Porcine ■ mii capete 13 750
Ovine și caprine mii capete 17 580
Păsări ouătoare mii capete 60 440

Art, 7. — în anul 1982 baza mate
rială a agriculturii se va dezvolta 
astfel:

a) agricultura va fi dotată cu 
18 400 tractoare, 4 500 combine auto
propulsate de recoltat cereale, ma
șini de recoltat cartofi, precum și 
alte mașini și utilaje agricole ;

b) se vor amenaja pentru irigații 
139 mii hectare ;

c) se vor executa lucrări de dese
cări pe o suprafață de 260 mii hec
tare și lucrări de combatere a ero
ziunii solului pe o suprafață de 
105 mii hectare ;

d) agricultura va primi 1 802 mii 
tone îngrășăminte chimice cu azot, 
fosfor și potasiu și 51,6 mii tone pes
ticide, în substanță activă.

Art. 8. — în scopul realizării obiec
tivelor prevăzute în plan pentru dez
voltarea agriculturii. Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri ca Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Academia de 
Științe Agricole și Silvice, organele 
agricole județene și consiliile unice 
agroindustriale de stat și coopera
tiste să asigure :

a) gospodărirea judicioasă a fondu
lui funciar prin utilizarea in între
gime a suprafețelor agricole, inclu
siv cultivarea terenurilor din incinta 
unităților socialiste ; creșterea supra
feței arabile cu 85 mii hectare și li
mitarea strictă a scoaterii de tere
nuri din circuit agricol ; utilizarea 
deplină și la randamentele planifi
cate a suprafețelor amenajate pentru 
irigații ; aplicarea de asolamente ra
ționale în cadrul fiecărui consiliu 
unic agroindustrial;

b) repartizarea culturilor pe terito
riu în concordanță cu condițiile pe
doclimatice ; cultivarea cu prioritate 
pe terenurile irigate a culturilor cu 
randamente superioare care se justi
fică economic ;

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

■ d>-, figurarea necesarului de se
mințe îi material săditor de maire 
productivitate pentru toate culturile, 
adaptate condițiilor pedoclimatice 
specifice fiecărei zone ; aplicarea 
unei agrotehnici diferențiate pe zone 
de producție adecvate fiecărei cul
turi ;

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

f) intensificarea acțiunii de moder
nizare a plantațiilor vitipomicole, 
crearea de noi plantații în sistem in
tensiv și superintensiv și executarea 
lucrărilor de întreținere a acestora ;

g) efectuarea la timp și în condiții 
de calitate superioară a lucrărilor 
agricole, administrarea eficientă a 
îngrășămintelor chimice și naturale 
și folosirea rațională a mijloacelor 
chimice de combatere a dăunătorilor; 
extinderea mecanizării muncilor 
agricole, utilizarea eficientă a între
gului parc de tractoare și mașini 
agricole ;

h) creșterea efectivelor de animale 
și sporirea producțiile- medii de 
produse animaliere prin îmbunătăți
rea selecției, reproducției și amelio
rării materialului biologic. îndeosebi 
a bovinelor și ovinelor, precum și 
prin creșterea natalității și diminua
rea pierderilor cauzate de mortalita
te ; folosirea deplină a capacităților 
complexelor de creștere a animale
lor ; dezvoltarea și modernizarea 

complexelor zootehnice de tip indus
trial, precum și a fermelor zooteh
nice și piscicole ;

i) dezvoltarea producției de furaje 
prin creșterea producțiilor medii la 
hectar, precum și extinderea lucrări
lor ameliorative pe pajiști și finețe 
naturale ; dezvoltarea culturilor du
ble furajere, folosirea în mai mare 
măsură a furajelor grosiere și produ
selor secundare, sporindu-se valoarea 
lor nutritivă ;

j) depozitarea și păstrarea în con
diții corespunzătoare a produselor 
agricole în vederea diminuării pier
derilor și asigurării calității aces
tora ;

k) sporirea eficienței activității 
economice în toate consiliile unice 
agroindustriale de stat și cooperatis
te, în toate unitățile agricole. în con
dițiile aplicării principiilor autocon- 
ducerii și autoaprovizionării, prin 
folosirea mai eficientă a fondului 
funciar și a bazei tehnico-materiale, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
■creșterea productivității muncii. îm
bunătățirea indicatorilor calitativi, 
diminuarea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie.

Art. 9. — In anul 1982 se va pune 
în circuitul economic un volum de 
23 200 mii mc masă lemnoasă, din 
care 21 385 mii mc produse principale 
și secundare (rărituri) din fondul fo
restier. Exploatarea parchetelor res
tante din 1980—1981 va constitui sar
cină suplimentară pe anul 1982.

Consiliul de Miniștri va lua măs-uri 
ca Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții și cei
lalți titulari de plan să asigure :

a) realizarea unui volum de reîm- 
păduriri și împăduriri integrale de 
38 mii hectare, din care pe 7,6 mii 
hectare se vor crea culturi silvice 
speciale pentru producerea lemnu
lui de celuloză ; realizarea de lucrări 
pe 16 mii hectare, pentru regenera
rea naturală a pădurilor. Ponderea 
speciilor de rășinoase va reprezenta 
54 la sută din volumul total al îm
păduririlor în fondul forestier, iar a 
speciilor autohtone valoroase 23 la 
sută ; se vor ameliora prin împădu
riri ' 2,3 mii hectare din afara fondu
lui forestier ;

b) aplicarea strictă a prevederilor 
legale privind darea în circuitul sil
vic. in termene cit mai scurte, a te
renurilor devenite disponibile și li
mitarea scoaterii de terenuri din 
fondul forestier și a defrișării de 
păduri în scopul schimbării destina
ției acestora ;

c) respectarea riguroasă, a preve
derilor de plan privind virstele de 
tăiere pe specii în pădurile mature 
și a diametrelor arborilor ce se ex
ploatează, in funcție de regimul de 
cultură și clasa de producție a Pă
durii respective ; luarea de măsuri 
pentru scoaterea cu prioritate a lem
nului din doborituri de vînt ;

d) dezvoltarea și diversificarea 
economiei vinatului și a pescuitului 
în apele de munte și in unități spe
cializate ; extinderea culturilor de 
arbuști fructiferi, precum și intensi
ficarea recoltării și valorificării fruc
telor de pădure, a plantelor medici
nale și a altor produse accesorii din 
flora spontană.

Art. 10. — în anul 1982, pentru 
economia apelor se vor realiza in
vestiții in valoare de 2 900 milioane 
lei, urmind a se da in exploatare 
lacuri de acumulare cu folosință 
complexă cu un volum de 105 mili
oane mc. regularizări, apărări și con
solidări de maluri pe cursuri de aoă 
pe o lungime de 435 km, îndiguiri 
împotriva inundațiilor De o lungime 
de 209 km pentru apărarea centrelor 
populate și a obiectivelor industriale, 
precum și pentru 27 000 ha terenuri 
agricole.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele, celelalte organe cen
trale. centralele. întreprinderile, co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, împreună cu Consiliul Na
țional pentru Protecția Mediului în
conjurător și Consiliul Național al 
Apelor, să aplice măsurile cuprinse 
în programul privind protecția me
diului înconjurător, asigurînd :

a) respectarea strictă a limitelor 
admisibile în procesele generatoare 
de noxe, precum și pentru recupe
rarea substanțelor reziduale, con
struirea de instalații' de epurare a 
aerului și apelor, prevenirea degra
dării fondului funciar, protecția fau
nei, a pădurilor și vegetației din re
zervații și locuri de agrement, intro
ducerea unor mijloace de transport 
nepoluante ;

b) punerea în funcțiune și exploa
tarea corespunzătoare a stațiilor și 
instalațiilor de epurare a apelor re
ziduale, prevăzute în lista obiective
lor de investiții pe 1982 sau la obiec
tivele existente ;

c) încadrarea lucrărilor hidrotehni
ce în schemele-cadru de valorificare 
integrală, amenajarea complexă și 
folosirea rațională a apelor din ba
zinele hidrografice respective, core
late cu sistematizarea teritorială ;

d) folosirea rațională a resurselor 
pentru alimentarea cu apă potabilă 
și industrială, irigații, producerea de 
energie electrică, navigație, piscicul
tura și alte scopuri ; creșterea gra
dului de recirculare a apelor indus
triale și reducerea la maximum a 
pierderilor.

Art. 11. — Volumul total al trans
portului de mărfuri va fi. în anul 
1982. de .g_075,5 milioane tone, cu 
1.1 la sută' mai mare decit în anul
1981.

Baza materială a transporturilor 
de folosință generală va spori prin 
dotarea cu 78 locomotive diesel și 
electrice, 2 121 vagoane de marfă cale 
normală în echivalent 4 osii, autove
hicule de marfă cu o capacitate de 
7 400 tone, autobuze cu capacitate de

Ramura

Industrie 117,7
Agricultura, silvicultura, economia apelor 35,6
Construcții 6,5
Cercetare științifică, dezvoltare tehnologică

și proiectare 1,8
Transporturi și telecomunicații 25,5
Circulația mărfurilor și turism 5,4
învățămint, cultură, ocrotirea sănătății 3,7
Construcții de locuințe (inclusiv cămine

pentru nefamiliști) 23.2
Gospodărie comunală și locativă 3.9

în cursul anului 1982 se vor pune 
în funcțiune 800 capacități de pro
ducție industrială și agrozootehnice 
importante.

Pentru prevenirea poluării mediu
lui înconjurător se vor investi 4 mi
liarde lei.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca toți titularii de inves
tiții. centralele și ministerele furni
zoare de utilaje, cele care au în 
subordine unități de construcții-mon- 
taj, împreună cu Consiliul de coor
donare a activității de investiții. Co
mitetul de Stat al Planificării, Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie. Minis
terul Finanțelor. Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Ministerul 
Construcțiilor Industriale. Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, Inspectoratul General de Stat 
pentru Investiții-Construcții. Institu
tul central de cercetare, proiectare 
și directivare în construcții și băncile 
finanțatoare, să ia măsuri pentru :

a) punerea în funcțiune la ter
menele stabilite prin plan a obiec
tivelor din listele de investiții și 
respectarea cu strictețe a prevederi
lor din graficele de atingere a para
metrilor proiectați, luînd măsuri pen
tru : executarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj și asigurarea livrării 
utilajelor in concordantă cu graficele 
de eșalonare a investițiilor ; respec
tarea perioadelor de probe mecanice 
și tehnologice prevăzute si asigu
rarea forței de muncă calificate ne
cesare efectuării acestora în condiții 
optime ; organizarea corespunză
toare a participării specialiștilor din 
unitățile beneficiare la executarea 
lucrărilor de montaj al utilajelor și 
la efectuarea probelor :

b) concentrarea eforturilor pentru 
punerea in funcțiune la termenele 
prevăzute a capacităților în curs de 
execuție : începerea lucrărilor noi se 
va face numai după aprobarea do
cumentației de execuție și pregătirea 
tuturor condițiilor de realizare a 
acestora ;

c) accelerarea ritmului de pregă
tire a documentațiilor pentru obiec
tivele de investiții prin utilizarea 
deplină a capacităților institutelor 
centrale de cercetare și altor unităti 
de cercetare și inginerie tehnologică 
și de proiectare a lucrărilor de con
strucții și instalații : extinderea uti
lizării proiectelor tip și refolosibile ;

dl adoptarea. în cadrul documenta
țiilor de investiții, pentru lucrările 
in curs de execuție și pentru lucră
rile noi, a celor mai eficiente soluții 
tehnologice și constructive care să 
conducă la încadrarea în cotele de 
materiale de construcții alocate, la 
reducerea consumurilor de metal. 

40 600 locuri, nave fluviale nepropul
sate cu capacitate de 138,1 mii tone, 
11 remorchere si împingătoare flu
viale, 307,5 mii tdw nave maritime 
și 2 avioane mediu curier.

Art. 12. — Volumul activității de 
poștă și telecomunicații in anul 1982 
va crește cu 5,4 la sută fată de 1981, 
pe baza utilizării intensive a mijloa
celor existente, modernizării bazei 
tehnico-materiale, extinderii secto
rului de telefonie, telegrafie si auto
matizării, in continuare, a telefoniei 
interurbane prin racordarea unor noi 
localități, precum și extinderii rețelei 
de radio și televiziune ; va crește 
nivelul calității prestărilor către 
populație a tuturor sectoarelor de 
poștă și telecomunicații.

Art. 13. — întreprinderile, centra
lele, ministerele, celelalte organe cen
trale și locale, împreună cu Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
și Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea și optimi
zarea transporturilor prin îmbunătă
țirea raionării livrărilor, raționali
zarea fluxurilor de transport al 
mărfurilor, alegerea celui mai efici
ent mijloc de transport, eliminarea 
parcursurilor fără încărcătură și 
scurtarea distantei medii de trans
port, extinderea proceselor moderne, 
în principal a oaletizării si contei- 
nerizării. a mecanizării operațiilor de 
încărcare-descărcare ; folosirea efici
entă a întregului parc de transport ; 
intensificarea utilizării flotei proprii 
în operațiile de comerț exterior ; 
îmbunătățirea lucrărilor de întreți
nere și reparații a mijloacelor din 
dotare ; economisirea strictă a car
buranților și energiei. Se va urmări 
organizarea transportului rutier cu 
autovehicule de mare capacitate în 
schimburi și cu folosirea remorcilor.

Art. 14.— Volumul total al investi
țiilor în economia națională va fi. în 
anul 1982, de 226,3 miliarde lei.

Pe principalele ramuri ale eco
nomiei naționale vor fi alocate ur
mătoarele volume de investiții :

miliarde lei

ciment, energie și combustibili și Ia 
creșterea eficienței investițiilor ; li
mitarea volumului și a suprafeței 
construcțiilor industriale și agrozoo
tehnice potrivit necesităților strict 
determinate de procesele tehnologice;

e) desfășurarea ritmică a activității 
pe toate șantierele de construcții- 
montaj ; extinderea mecanizării și 
industrializării lucrărilor de con- 
strucții-montaj și a tehnologiilor 
moderne de execuție, urmărindu-se 
folosirea, în tot cursul anului, a for
ței de muncă, a utilajelor de con
strucții și a mijloacelor de transport; 
intensificarea colaborării între bene
ficiarii de investiții. unitățile de 
proiectare, de construcții-montaj și 
furnizorii de utilaje.

Art. 16. — în domeniul cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic, planul 
pe anul 1982 cuprinde 2 300 obiective 
principale, care vor contribui la 
creșterea gradului de valorificare a 
materiilor prime, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, prin 
aplicarea de tehnologii noi și perfec
ționate și extinderea mecanizării și 
automatizării proceselor de fabrica
ție, la reducerea consumurilor ma
teriale și creșterea mai rapidă a efi
cientei generale a producției-

Se vor asimila noi produse și ma
teriale, astfel ca în anul 1982 pro
ducția marfă din ramurile prelucră
toare ale industriei republicane să 
fie realizată în proporție de 16,5 la 
sută pe seama produselor noi și mo
dernizate introduse in fabricație în 
anul 1981 și a celor ce vor fi asimi
late in 1982.

Art. 17. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, centralele 
și întreprinderile împreună cu in
stitutele centrale și academiile de 
profil, unitățile de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică, sub 
coordonarea unitară a Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. în colaborare cu Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi B'ondurilor 
Fixe, Consiliul de coordonare a pro
filării, specializării și cooperării în 
ramurile industriei construcțiilor de 
mașini și industriei metalurgice să 
asigure :

a) dezvoltarea accentuată a bazei 
de materii prime si de combustibili, 
perfecționarea tehnologiilor de ex
tragere a substanțelor utile cu ran
damente superioare si costuri reduse, 
reducerea consumului de combusti
bili superiori ca adaos la termocen
tralele pe cărbuni și extinderea re
țelei de microhidrocentrale :

b) extinderea valorificării surselor 
noi de energie pe bază de ape ter
male. vînt. căldură solară, biogaz 
etc., precum și a tuturor categoriilor 
de resurse energetice recuperabile si 

refolosibile ; reducerea consumurilor 
specifice de energie și combustibili 
în toate sectoarele de activitate ; 
realizarea de echipamente si mate
riale specifice programelor de valo
rificare a noilor surse de energie și 
a resurselor de energie recuperabile 
și refolosibile ;

c) introducerea și extinderea teh
nologiilor avansate, de mare randa
ment. care asigură creșterea gradului 
de valorificare a materiilor prime, 
înnoirea și modernizarea producției ; 
perfecționarea tehnologiilor existente 
in vederea reducerii consumurilor 
materiale și creșterii randamentului 
mașinilor. utilajelor, instalațiilor ; 
elaborarea și aplicarea tehnologiilor 
de redare in circuitul economic a 
materialelor refolosibile. recuperate 
din procesele de producție și consum ;

d) asimilarea în fabricație de pro
duse noi și modernizate cu consum 
redus de combustibili si materii pri
me, precum si de materiale pentru 
electronică, energetica nucleară, avia
ție și alte domenii, de noi tipuri 
superioare de mașini, utilaje, aparate 
și instalații cu randamente și fiabi
litate sporite, cu consumuri energe
tice și greutate proprie reduse, cu 
performanțe tehnico-economice și 
funcționale la nivelul realizărilor din 
țările industriale dezvoltate ; un 
accent deosebit se va pune pe asimi
larea și introducerea în fabricație a 
produselor, care contribuie Ia redu
cerea substanțială a importurilor ;

e) valorificarea în producție a cer
cetărilor încheiate și accelerarea va
lorificării licențelor achiziționate ; 
dezvoltarea tehnologiilor si produse
lor asimilate pe bază de licențe :

f) creșterea contribuției cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice la 
organizarea și programarea pe baze 
științifice a producției, optimizarea 
activităților de întreținere și reparare 
a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
extinderea mecanizării și automati
zării producției, creșterea productivi
tății muncii, reducerea costurilor și 
creșterea eficientei economice în 
toate d.omeniile.

Art. 18. — Baza materială a pla
nului va fi asigurată. în anul 1982, 
în măsură sporită din resurse pro
prii, urmărindu-se gospodărirea ra
țională și eficientă a acestor resurse. 
In acest scop. Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri ca întreprinderile, cen
tralele, ministerele, celelalte organe 
centrale, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene si al 
municipiului București. împreună cu 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. Comitetul de Stat 
al Planificării. Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Ministe
rul Finanțelor, Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor și băn
cile să asigure ;

a) utilizarea pe scară largă a re
surselor de materii prime si mate
rialelor din producția internă :

b) stabilirea necesarului pe bază de 
norme și normative, fundamentate 
tehnic ; încadrarea strictă în consu
murile aprobate prin plan ; reali
zarea de produse valoroase cu con
sumuri cît mai reduse de materii 
prime și energie ;

c) gospodărirea rațională a stocu
rilor de materii prime, materiale, 
combustibili și semifabricate, intro
ducerea rapidă în circuitul economic 
a tuturor imobilizărilor de resurse 
materiale ;

d) aplicarea strictă a tipizării pro
duselor și perfecționarea standarde
lor corespunzător cerințelor progresu
lui tehnic ; reducerea la strictul ne
cesar a numărului de tipodimensiuni 
de materiale, subansamble. mașini, 
instalații și utilaje, precum și a ti
purilor de linii de fabricație și de 
construcții industriale și civile ce se 
realizează în țară. în condițiile sta
bilite de lege ;

e) respectarea programelor de coo
perare între întreprinderi, centrale 
și județe ;

fi perfecționarea procesului de a- 
provizionare în vederea asigurării rit
mice a întreprinderilor cu materii 
prime, materiale și alte produse pre
văzute în plan ; asigurarea respec
tării stricte a contractelor economice 
încheiate.

Art. 19. — în vederea folosirii la 
maximum a materialelor recupe
rabile și refolosibile prevăzute in 
balanțe — îndeosebi fier și fontă, 
oțeluri aliate și feroaliaje, nichel, 
cupru, aluminiu și alte metale ne
feroase, produse chimice, uleiuri mi
nerale, cauciuc, mase plastice, lemn, 
hîrtie, textile, pielărie, sticlă —. a 
depozitelor miniere, zgurilor meta
lurgice, cenușilor de termocentrale, 
a subproduselor din agricultură si 
industria alimentară. Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri pentru or
ganizarea colectării și valorificării 
integrale a produselor uzate, prin 
folosirea ca atare și prin reconditio- 
narea materialelor recuperabile, pre
cum și a pieselor, reperelor, suban- 
samblelor. echipamentelor si agrega
telor componente.

Art. 20. — în anul 1982, producti
vitatea muncii calculată pe baza 
valorii producției nete pe o per
soană va crește astfel :

a) în industria republicană 7%
b) în activitatea de construcții-

montaj 6°,'o
Art. 21. — Numărul de personal 

muncitor pe total economie va fi. in 
anul 1982, de 7 485 mii.

Prin învătămîntul profesional si 
liceal de specialitate, precum și prin 
cursuri de calificare de scurtă du

rată vor fi pregătiți 300 mii munci
tori calificați, care vor intra in pro
ducție în anul 1982.

Art. 22. — în vederea realizării sar
cinilor de creștere a productivității 
muncii, Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele împreună cu 
Ministerul Muncii, Comitetul de Stat 
al Planificării, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Ministe
rul Educației și învățămîntului să 
asigure :

a) perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii in întreprinderi, 
secții și ateliere, sporirea gradului de 
mecanizare și automatizare a produc
ției, îmbunătățirea normelor de 
muncă în toate ramurile corespunză
tor dotării tehnice, reducerea perso
nalului indirect productiv, generali
zarea acordului global în toate do
meniile de activitate, întărirea ordi
nii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă ;

b) înfăptuirea prevederilor progra
melor de recrutare, pregătire și per
fecționare profesională a forței de 
muncă, astfel /ca învățămîntul, între
gul sistem de pregătire si reciclare 
să răspundă cerințelor dezvoltării 
economico-sociale a țării.

Art. 23. — în anul 1982, cheltuielile 
la 1 000 lei producție sau venituri 
brute se vor reduce cu :

— în industria .republicană 15,5 lei
— în agricultura de stat 62,9 lei
— în construcții-montaj

(antrepriză) 10,0 lei
— în activitatea de transport 7,2 lei 
Consiliul de Miniștri va lua măsuri

ca Ministerul Finanțelor, Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Comitetul de Stat 
pentru Prețuri, Consiliul Financiar 
Bancar, împreună cu ministerele, ce
lelalte organe centrale, centralele, în
treprinderile, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București să asigure 
îndeplinirea programelor de reducere 
a costurilor de producție, realizarea 
veniturilor din bugetele de venituri 
și cheltuieli ale întreprinderilor și 
centralelor în strînsă corelare cu pla
nul național unic și bugetul de stat, 
în acest școp se va acționa pentru 
respectarea" strictă a prevederilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, luîndu-se măsuri ca fiecare uni
tate economică să aplice cu fermitate 
principiile autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare si să asigure în cadrul bu
getului propriu de venituri și cheltu
ieli acoperirea cheltuielilor din re
surse proprii și realizarea de beneficii 
maxime.

Art. 24. — Volumul comerțului ex
terior, în anul 1982, va crește cu 14 
la sută față de anul 1981.

Art. 25. — în vederea realizării sar
cinilor de creștere a exporturilor în 
condiții de eficiență sporită. Consi
liul de Miniștri va asigura ca mi
nisterele, împreună cu Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Ministerul Finanțelor, Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
Banca Română de Comerț Exterior, 
să ia măsuri pentru :

a) intensificarea prospectării pieței 
externe și încheierea contractelor cu 
partenerii externi pentru întregul vo
lum de export și import ; diversifi
carea formelor de comercializare și 
lărgire a piețelor de desfacere ;

b) realizarea fondului de marfă 
prevăzut la export, prin specializarea 
de capacități și întreprinderi și prin 
lansarea din timp în fabricație a pro
ducției, în structura sortimentală și 
de calitate solicitată de beneficiari, 
așigurîndu-se sporirea continuă a 
aportului valutar al produselor ce se 
livrează pe . piața externă ;

c) gospodărirea cu exigență maxi
mă a fondurilor de import prin redu
cerea consumurilor specifice, utiliza
rea in cît mai mare măsură a resur
selor interne, recuperarea și refolosi- 
rea integrală a materiilor prime și 
materialelor, în vederea diminuării 
efortului valutar al țării ;

dl asigurarea forței de muncă si a 
dotărilor necesare executării la timp 
și în condiții competitive a lucrărilor 
de construcții-montaj in străinătate și 
a exportului de proiecte, documenta
ții și asistență tehnică ;

e) realizarea integrală a acțiunilor 
de cooperare economică și tehnică 
internațională ; intensificarea tratati
velor cu oartenerii externi si inițierea 
de noi acțiuni in vederea extinderii 
și sporirii eficienței cooperării și co
laborării economice internaționale ; 
creșterea rentabilității societăților 
mixte.

Pentru realizarea echilibrului pla
nificat al balanței comerciale și de 
plăți externe, Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri pentru creșterea exportu
rilor și raționalizarea importurilor. 
Importurile stabilite prin plan, atit 
cele pentru producție (materii prime, 
materiale de bază, alte materiale, 
piese și subansamble), cît și cele pen
tru investiții sint maxime. în execu
ție, fondurile prevăzute la import vor 
fi reduse în cazul în care nu vor fi 
realizate sarcinile de export. De ase
menea, cererile pentru majorarea 
importului vor putea fi aprobate nu
mai în situația realizării de expor

turi suplimentare acoperite cu con
tracte ferme.

Art.26. — Venitul național, în anul 
1982, va crește cu 5,5 la sută față de
1981. asigurînd resursele necesare 
pentru fondul național de dezvoltare 
economico-socială și pentru îmbună
tățirea, în continuare, a nivelului de 
trai al populației.

Art. 27. — Volumul total al desfa
cerilor de mărfuri cu amănuntul prin 
comerțul socialist, în anul 1982, va fi 
de 232,7 miliarde lei, iar cel al prestă
rilor de servicii, de 26,9 miliarde lei.

Pentru satisfacerea în condiții mai 
bune a solicitărilor populației, Con
siliul de Miniștri va asigura ca Con
siliul de coordonare a producției bu
nurilor de larg consum, Consiliul 
pentru conducerea și îndrumarea ac
tivității de aprovizionare și prestare 
de servicii către populație. Minis
terul .Comerțului Interior. Comite
tul de Stat al Planificării, consiliile 
populare județene și al municipiului 
București, împreună cu ceilalți titu
lari de plan să ia măsuri pentru :

a) întărirea autoconducerii și auto
aprovizionării teritoriale pentru asi
gurarea populației cu produse agri
cole prin sporirea producției vegetale 
și animale în toate unitățile de stat 
și cooperatiste și valorificarea în mai 
mare măsură a resurselor din gospo
dăriile 'populației ;

b) înfăptuirea riguroasă a prevede
rilor programelor privind producția 
și asigurarea aprovizionării teritoriale 
a populației cu bunuri de larg con
sum, livrarea integrală și ritmică a 
mărfurilor către fondul pieței, într-o 
structură sortimentală diversificată 
și de calitate, în vederea asigurării 
în condiții cît mai bune a aprovizio- 
nării populației ;

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

d) dezvoltarea și îmbunătățirea, în 
continuare, a funcționării rețelei co
merciale și a unităților de prestări 
de servicii, asigurindu-se repartizarea 
judicioasă a acestora pe teritoriu ;

e) perfecționarea și dezvoltarea, în 
continuare, a activității de prestări de 
servicii, îmbunătățirea calității aces
tora în concordanță cu cerințele 
populației, folosirea eficientă a ca
pacităților existente și a forței de 
muncă locale.

Art. 28. — Fondul de retribuire a 
personalului muncitor va fi de 232,9 
miliarde lei, asigurîndu-se o creștere 
a retribuției reale de 1,5 la sută față 
de anul 1981.

Veniturile reale ale țărănimii pro
venite din munca în cooperativele 
agricole de producție și din gospodă
riile personale, calculate pe o per
soană activă, vor crește în anul 1982, 
față de 1981, cu 3,2 la sută.

Art. 29. — Baza materială a învă
țămîntului va continua să se dezvolte 
în anul 1982, în scopul lărgirii și îm
bunătățirii formelor de integrare a 
învățămîntului cu producția și cer
cetarea.

Se vor da în folosință, pînă la sfîr- 
șitul anului, 7 835 locuri în grădinițe. 
Pentru învățămintul primar, gimna
zial și tehnic profesional se vor reali
za 1 455 săli de clasă, 18 430 locuri in 
internate, 6 000 locuri de muncă în 
ateliere școlare.

învățămîntul superior va fi dotat 
cu noi ateliere, laboratoare și alte 
spații de învățămint cu o suprafață 
de 92 975 mp. De asemenea, se vor 
da în folosință 1 680 locuri în cămine 
studențești.

Art. 30. — în domeniul ocrotirii 
sănătății, asistenței sociale, culturii 
și artei se va extinde baza materială ; 
vor fi date în folosință 1 550 locuri 
în creșe, 13 dispensare-policlinici, un 
număr de 6 315 paturi de spital ; 
5150 locuri în cinematografe stabile 
cu ecran normal și 4 200 locuri în case 
de cultură și cluburi.

Art. 31. —.în anul 1982 se vor da 
în folosință 190 mii locuințe ; din fon
durile statului vor fi construite 170 
mii apartamente. Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri pentru stimulareș con
strucției de locuințe în orașe și co
mune în regie proprie a populației, 
cu sprijinul statului în credite și ma
teriale.

Se vor extinde în mod corespunză
tor rețeaua de distribuție a apei, de 
canalizare, parcul de mijloace pentru 
transportul urban în comun.

Art. 32. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și celelalte 
organe centrale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București să realizeze integral preve
derile de plan pe anul 1982 și creș
terea eficienței în toate domeniile 
de activitate.

Art. 33. — Indicatorii Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1982 vor fi desfășurați pe 
titulari de plan prin decret al Con
siliului de Stat.

Art. 34. — Se aprobă execuția Pla
nului național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1980, adoptat prin 
Legea nr. 17/1979, potrivit Comunica
tului Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, Comite
tului de Stat al Planificării și Direc
ției Centrale, de Statistică cu privire 
la îndeplinirea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1980, publicat în Buletinul Oficial, 
Partea a IlI-a, nr. 17 din 30 ianua
rie . 1981.

Lucrările sesiunii Marii Adunări
(Urmare din pag. I)
tarea Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe 
anul 1982.

3. Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 1982.

4. Programul privind autoconduee- 
rea și autoaprovizionarea teritorială 
pentru asigurarea populației cu pro
duse agricole, animale și vegetale pe 
oerioada 1982—1985.

5. Programul privind aproviziona
ta populației cu produse agroali- 
nentare și bunuri industriale de 
cinsum pe trimestrul IV/1981 și se
mestrul 1/1982.

Proiectul de lege privind obliga
ția activiștilor de partid, de stat și 
ai organizațiilor de masă si obștești, 
a cadrelor din conducerea unităților 
socialiste, a specialiștilor din agricul- 
ură și a medicilor de a locui în lo- 
**Jitătile in care își desfășoară acti- 
vlatea.

• Proiectul de lege pentru modi- 
**c&ea Legii nr. 30/197Î privind 

Congresul consiliilor oamenilor mun
cii și Consiliul național al oameni
lor muncii din industrie, construcții 
și transporturi.

8. Proiectul dc lege pentru modi
ficarea și completarea Legii nr.5/1978 
cu privire la organizarea și conduce
rea unităților socialiste de stat.

9. Proiectul de lege privind impo
zitele și taxele locale.

10. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere dc lege 
emise de Consiliul de Stat.

11. Modificări in componenta unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Din împuternicirea guvernului, to
varășul Emilian Dobrescu. viceorim- 
ministru al guvernului, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a prezentat expunerea 
la Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1982. tovarășul Ion Teșu, 
ministrul agriculturii si industriei 
alimentare, a prezentat expunerea la 

Proiectul de lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe anul 1932, 
iar tovarășul Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege pentru adoptarea 
Bugetului de stat pe anul 1982, Cora- 
portul Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice si Sociale a Româ
niei a fost prezentat de tovarășul 
loan Totu, secretar al consiliului, iar 
raportul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale a fost pre
zentat de tovarășul Gheorghe Du- 
mitrache, vicepreședinte al Comisiei 
pentru industrie si activitatea econo- 
mico-financiară a M.A.N.

La discuția generală comună asu
pra proiectelor de lege prezentate 
au luat cuvîntul deputății : Gheorghe 
Pană. Sabin Faur, Gheorghe Petrescu, 
Ștefania lonescu, Gheorghe Poto- 
cean. Ion Ursu. Elena Verona Burtea, 
Iacob Olar, Emilia Andrunache, 
Gheorghe Dobre.

La încheierea ședinței de diminea
ță, Marea Adunare Națională a apro-

Naționale
bat în unanimitate cererile de renun
țare la calitatea de deputat ale tovară
șilor Trofin Virgil și Ogherlaci Vasile. 

în ședința de după-amiază a con
tinuat dezbaterea pe marginea celor 
trei proiecte de legi. Au luat cuvîn
tul deputății Trandafir Cocărlă, 
Nicolae Hurbean. Doina Florea. Nicu 
Ceaușescu, Ion Aslan. Petru Lăcă- 
tușu, Vasile Bulucea, Csaba Jakabos, 
Ileana Tașcău. Traian Garbă. Dumi
tru Popa, Maria lonescu, Vasile Mi- 
lea, Anghel Valentin Popescu. Ri
chard Winter, Natalia Jipa. Alexan
dru Mărgăritescu, Ion C. Petre.

A urinat apoi discuția pe articole 
a proiectelor de lege, după care 
Marea Adunare Națională a votat in 
unanimitate Legea pentru adoptarea 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României pe 
anul 1982, Legea pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe anul 1982 
și Legea pentru adoptarea Bugetului 
de stat pe anul 1982.

Lucrările sesiunii continuă.
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Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României 

la proiectele de legi privind Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială, Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei 

alimentare și Bugetul de stat pe anul 1982
Vă rog să-mi permi

teți ca, din însărcinarea 
Eiroului Permanent al 
Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și
Sociale a României, să prezint Ma
rii Adunări Naționale coraportul re
feritor la proiectele de legi privind 
Planul national unic de dezvoltare 
economică și socială a țării. Planul 
de dezvoltare a agriculturii si indus
triei alimentare și Bugetul de stat pe 
anul 1982,

Prevederile celor două planuri și 
ale bugetului sint elaborate pe baza 
orientărilor și sarcinilor rezultate 
din hotăririle Congresului al XII-lea 
al P.C.R. și se încadrează în direc
țiile de dezvoltare economico-socia
lă a tării, cuprinse in planul dincinal 
1981—1985. Totodată, in dimensiona
rea sarcinilor s-a ținut seama de 
rezultatele obținute în acest an. de 
propunerile oamenilor muncii expri
mate cu prilejul dezbaterii proiectu
lui de plan in adunările generale din 
unitățile economice, precum și în re
centele plenare ale consiliilor oame
nilor muncii din industrie, construc
ții. transporturi și agricultură.

Cu deosebită stimă și recunoștință. 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale acordă o înaltă 
apreciere activității desfășurate de 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a asigurat elaborarea 
proiectelor de plan și de buget pe 
baza unor opțiuni realiste și soluții 
fundamentate științific în vederea 
dezvoltării susținute și echilibrate a 
economiei naționale, lărgirii bazei 
proprii de materii prime și energe
tice, dezvoltării intensive a agricul
turii, creșterii în continuare a nive
lului de trai al poporului, transfor
mării României socialiste în țară cu 
nivel economic mediu de dezvoltare.

Trăsătura definitorie a proiectului 
de plan pe anul 1982, care sintetizea
ză necesitatea dar și posibilitatea 
unor profunde transformări calitati
ve în întreaga viață economico-so
cială. o constituie creșterea rolului 
factorilor intensivi in toate dome
niile de activitate. Această trăsătură 
rezultă nu numai din nivelurile ri
dicate ale indicatorilor de eficientă

prezentat de IOAN TOTU, 
secretar al Consiliului Suprem

economică, dar și din corelațiile 
principale din cadrul sistemului de 
indicatori, dintre care menționăm : 
creșterea mai rapidă a venitului na
țional față de produsul social, a pro
ducției nete industriale față de pro
ducția marfă, a productivității mun
cii in industrie față de pro
ducția netă și marfă, a exportului 
față de venitul național și producția 
industrială marfă, a producției in
dustriale nete față de volumul in
vestițiilor și altele. Semnificativ este 
și faptul că circa 80 la sută din spo
rul producției nete se prevede a se 
realiza pe seama creșterii producti
vității muncii, iar întreaga creștere 
a producției, atît în industrie, cit și 
în agricultură, se va realiza in con
dițiile unei creșteri minime de sub 
1 la sută a personalului muncitor. 
Totodată, Consiliul Suprem consi
deră ca deosebit de important fap
tul că la stabilirea nivelurilor pentru 
anul viitor, s-a urmărit mobilizarea 
tuturor rezervelor existente in ce 
privește lărgirea bazei proprii de 
materii prime și energie, creșterea 
indicelui de utilizare a parcului de 
mașini-uneite, folosirea deplină a 
capacităților și spațiilor industriale 
intrarea in funcțiune la termenele 
și parametrii planificați a noilor 
obiective, astfel incit întregul poten
țial productiv al națiunii să-și gă
sească o valorificare maximă.

Pentru înfăptuirea tuturor indica
torilor de eficientă si a obiectivelor 
din plan, este necesar ca atit condu
cerile ministerelor, cit și consiliile 
oamenilor muncii din unitățile eco
nomice să acționeze ferm, in spiritul 
orientărilor și indicațiilor cuprinse in 
magistrala expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta Plena
ră comună a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, privind reali
zarea integrală a producției de petrol 
și cărbune, dezvoltarea noilor surse 
de energie, buna gospodărire a sur
selor de care dispunem, aprovizio
narea ritmică și în structurile nece

sare a unităților cu 
materii prime si mate
riale, întreținerea exem
plară a mașinilor și uti
lajelor. asigurarea asis

tenței de specialitate in toate schim
burile. întărirea ordinii și disciplinei 
la fiecare Ioc de muncă.

Consiliul Suprem consideră că pro
iectul de plan privind dezvoltarea 
agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1982 asigură punerea în va
loare a marilor rezerve existente in 
această ramură de bază a economiei 
naționale, dezvoltarea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale pentru 
realizarea nivelurilor prevăzute la 
producția vegetală și animală, pre
cum și satisfacerea la un nivel supe
rior a nevoilor de materii prime ale 
industriei bunurilor de consum si a 
cerințelor populației de produse agro- 
alimentare. Aceste procese sint preg
nant ilustrate de ritmul de creștere 
a valorii producției nete în agricul
tură. care este mai mare deciț cel al 
producției nete industriale si de rit
mul creșterii investițiilor destinate 
acestei ramuri, care este superior ce
lui proiectat pentru investițiile pe 
total economie.

Prin proiectul de plan pe anul 1982 
sint create condiții pentru dezvol
tarea in continuare. în funcție de 
nevoile și posibilitățile existente, a 
celorlalte ramuri ale economiei, pen
tru modernizarea bazei lor materia
le in scopul sporirii contribuției aces
tora la creșterea producției materiale 
și a venitului național.

Consiliul Suprem apreciază ca deo
sebit de important faptul că la fun
damentarea proiectelor de Plan pe 
anul 1982 s-a luat în considerare, mai 
mult decît în anii anteriori, creșterea 
contribuției cercetării științifice si 
dezvoltării tehnologice la valorifi
carea superioară a resurselor de 
energie, materii prime si materiale, 
a materialelor secundare de toate 
categoriile, la reducerea consumuri
lor materiale, de combustibili si ener
gie. la sporirea productivității muncii 
în toate sectoarele producției mate
riale și creșterea nivelului calitativ 
al produselor și a competitivității lor 
pe piața mondială. Astfel. în planul 
pe anul viitor, din 2 300 de obiective 
de cercetare nominalizate. 90 la sută 
sint destinate dezvoltării și perfec

ționării producției materiale. Se pre
vede asimilarea in fabricație a 450 
produse și grupe de produse noi si 
modernizate, din care 300 .mașini, 
utilaje, aparate și instalații, precum 
și aplicarea in producție a HO teh
nologii noi și extinderea a 190 teh
nologii introduse anterior Prin apli
carea acestor prevederi. în anul 
1982 se va ajunge ca peste 16,5 la 
sută din valoarea totală a producției- 
marfă din ramurile prelucrătoare ale 
industriei să o reprezinte ponderea 
produselor noi și modernizate, iar în 
ramurile de virf peste 28 la sută.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României 
consideră că prevederile din planul 
pe anul 1982 pentru comerțul exte
rior reflectă posibilitățile reale ale 
economiei naționale privind lărgirea 
exportului și reducerea importurilor 
la strictul necesar, creșterea gradului 
de valorificare a produselor româ
nești pe piețele internaționale, dez
voltarea în continuare a schimburi
lor economice cu toate țările socia
liste. cu țările in curs de dezvoltare, 
cu celelalte țări în spiritul politicii 
externe promovate de statul nostru, 
înfăptuirea prevederilor din plan va 
asigura creșterea eficientei comerțu
lui exterior, realizarea unei balanțe

văzute în plan asigură sporirea in 
continuare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al populației, resur
sele necesare dezvoltării învătămîn-

de plăți echilibrate și trecerea îa
lichidarea treptată a datoriei ex-
terne.

Consiliul Suprem apreciază că
dezvoltarea producției materiale si a
venitului național în ritmurile ore-

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
Planul național 

unic de dezvolta
re economico-so
cială a Republicii Socialiste România 
pe 1982. elaborat cu contribuția direc
tă și sub îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, conține prevederi corespun
zătoare necesităților și' posibilităților 
dezvoltării în continuare a patriei 
noastre, punînd accentul pe impera
tivul realizării unei reproducții de tip 
intensiv, în vederea înfăptuirii obiec
tivului strategic de trecere a Româ
niei la un nou stadiu, acela de țară 
socialistă mediu dezvoltată.

Comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale constată că prin 
olan se asigură o amolă mobilizare 
de eforturi si resurse în toate sec
toarele vieții economice si sociale, 
reflectîndu-se opțiunile fundamentale 
hotărîte de Congresul al XII-lea al 
partidului. îndeosebi cele referitoare 
la accentuarea laturilor calitative, ale 
dezvoltării economice si ia realizarea 

ttilui, culturii, ocrotirii sănătății, 
sportului, asistentei si asigurărilor 
sociale, precum și îmbunătățirii con
dițiilor de locuit. Pentru creșterea 
nivelului de trai al oamenilor muncii 
din tara noastră corespunzător in
dicatorilor prevăzut! în planul pe 
1982, un rol hotăritor îl are îndepli
nirea integrală a programului de în
tărire a autoconducerii si autoapro- 
vizionării teritoriale care, prin intre- 
gul său conținut reprezintă o nouă 
contribuție a președintelui tării noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
dezvoltarea gindirii și practicii con
temporane privind înfăptuirea scopu
lui suprem al socialismului — bună
starea întregii societăți si dezvol
tarea multilaterală a omului.

Consiliul Suprem consideră că pre
vederile proiectului de lege privind 
bugetul de stat pe anul 1982 sint in 
concordanță - cu cele din proiectul 
planului national unic și asigură re
sursele financiare pentru dezvoltarea 
planificată a industriei și agricultu
rii. a tuturor ramurilor economiei 
naționale și ridicarea nivelului de 
trai al populației, echilibrul buge
tar. financiar-monetar și valutar, 
accentuarea eficienței economice in 
toate domeniile de activitate si apli
carea fermă a principiilor noului me
canism economico-financiar. La capi
tolul venituri, sursa principală o 
constituie acumulările bănești ale 
unităților economice, sociale, iar la 
cheltuieli principala destinație o re
prezintă finanțarea economiei na
ționale. îndeosebi pentru investiții, 
mijloace circulante, prospecțiuni si 
lucrări geologice, știință. Totodată.

prezentat de deputatul GHEORGHE DUMITRACHE
unei eficiente sporite în toate ramu
rile economiei naționale, urmârin- 
du-se aplicarea riguroasă a prevede
rilor noului mecanism economico- 
financiar. Planul concretizează, tot
odată. orientările stabilite pentru 
noua etapă privind intensificarea 
prospecțiunilor geologice, dezvoltarea 
accelerată a industriei extractive, a- 
sigurarea. in condiții mai bune, a re
surselor energetice din tară, valori
ficarea superioară a materiilor pri
me si materialelor, intensificarea re
cuperării si refolosirii materialelor 
rezultate din procesele de producție 
si de consum, punerea în valoare 
declină a tuturor resurselor existente 
ir. toate domeniile de activitate.

Comisiile subliniază importanta 
prevederilor proiectului referitoare la 
dezvoltarea în continuare a indus
triei. orientarea sa fermă snre sub- 
ramurile de înaltă tehnicitate șt efi
cientă. care să asigure modernizarea 
rapidă a economiei naționale si a 

s-a urmărit creșterea gradului de 
autofinanțare al comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor. Conform 
proiectului bugetului de stat pe anul 
1982, cea mai mare parte din cheltu
ielile cuprinse in bugetele locale se 
acoperă cu venituri proprii. întreaga 
construcție a bugetului de stat pe 
anul 1982 este orientată spre creș
terea eficienței utilizării fondurilor 
financiare și a creditului, accelera
rea vitezei de rotație a mijloacelor 
circulante, dimensionarea riguroasă 
a tuturor cheltuielilor care se efec
tuează in economie, creșterea auto
finanțării unităților economice, spo
rirea rentabilității.

Concepția sl dimensiunile preve
derilor din proiectele de olan si de 
buget pentru anul 1982 sint axate pe 
încrederea deplină in forțele crea
toare ale clasei muncitoare. ale 
poporului nostru, pe spiritul revolu
ționar promovat de președintele Re
publicii Socialiste România. to
varășul Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat, militant consecvent pen
tru prosperitatea poporului nostru pe 
calea socialismului și comunismului.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
apreciind că proiectele de plan si de 
buget pentru anul 1982 reflectă 
obiectivele înscrise în Programul 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, precum si ne
cesitățile și posibilitățile reale ale 
economiei noastre în etapa actuală, 
susține adoptarea acestora de către 
Marea Adunare Națională.

întregii vieți so
ciale. valorifica
rea superioară a 

bogatului potențial material și de 
muncă de care dispune țara noastră, 
în îndeplinirea acestor, obiective 
întreprinderilor, centralelor industria
le, ministerelor le revine o largă res
ponsabilitate ; ele au datoria de a 
aplica ferm și consecvent indicațiile 
secretarului general al partidului, de 
a se angaja permanent, cu toate for
țele. și a-și aduce întreaga contribu
ție in lupta pentru introducerea ra
pidă a progresului tehnic în ansam
blul ramurilor de activitate, pentru 
obținerea unor produse superioare, 
pentru o calitate mereu mai bună a 
activității productive.

Dezvoltarea economică. îmbunătă
țirea structurii producției la export, 
ridicarea calității mărfurilor expor
tate si a gradului de adaptabilitate 
Ia condițiile si cerințele pieței exter
ne creează condițiile centru creșterea 
volumuiui exportului si a competi
tivității comerțului nostru exterior. 

pentru extinderea si intensificarea 
acțiunilor de cooperare.

înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului de ridicare permanentă a 
nivelului bunăstării materiale si spi
rituale a întregului popor îsi găsește 
expresia in prevederile de olan pri
vitoare la creșterea veniturilor în
tregului personal muncitor si. tot
odată. a volumului mărfurilor si al 
serviciilor puse la dispoziția popu
lației.

Examinind Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de dezvoltare a 
agriculturii si industriei alimentare 
ne anul 1982. comisiile constată că 
prevederile lui au ca obiectiv accen
tuarea rolului agriculturii în econo
mie. prin creșterea bazei tehnico- 
materiale. ca urmare a continuării 
dotării cu mașini si utilaie de înalt 
randament, prin intensificarea lucră
rilor de îmbunătățiri funciare si de 
folosire rațională a întregului fond 
funciar.

Prevederile planului reflectă grija 
permanentă a conducerii de partid si 
de stat, personal a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru înfăptuirea unei 
noi revoluții in agricultură, asigurînd 
condițiile pentru creșterea produc
ției. a productivității muncii, a nive
lului tehnic si a eficientei economice. 
Folosirea cu randament sporit a mij
loacelor tehnice de care dispune a- 
gricultura. a importantului potential 
de forță de muncă, utilizarea unor 
soiuri de semințe de înalt randament, 
sporirea efectivelor de animale asi
gură. în cadrul aplicării principiilor 
autoconducerii si autoanrovizionării 
teritoriale, ne lingă o satisfacere din 
ce in ce mai bună a nevoilor de con
sum ale populației, importanțe can
tități de materii prime pentru indus
trie si disponibilități sporite pentru 
export.

Avind la bază dezvoltarea armo
nioasă a economiei naționale. în Bu
getul de stat ne anul 1982 sint pre
văzut! indicatori vizind consolidarea 
echilibrului monetar, financiar si 
economic. Mobilizarea tuturor facto
rilor care concură la punerea In apli
care a prevederilor Bugetului de 
stat. întărirea controlului financiar, 
în special preventiv, instaurarea unei 
severe discipline financiare, promo
varea fermă si exigentă a princi
piilor noului mecanism economico- 
financiar vor asigura realizarea inte
grală a veniturilor prevăzute, utili
zarea rațională a fondurilor încredin
țate. în strînsă concordantă cu nor
mele lesale si sarcinile de olan.

Tinind seama de toate aceste con
siderente. comisiile avizează favora
bil. în unanimitate, proiectele de leal 
aflate in dezbatere si propun Marii 
Adunări Naționale adoptarea lor in 
forma in care au fost prezentate.

L E G E A
pentru adoptarea Pianului de dezvoltare a agriculturii 

și industriei alimentare pe anul 1982
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptă Planul de dez
— în procente, calculate pe 
baza preturilor anului 1981

Creștere fatăIndicatorul crt. de anul 1981

1. Producția globală agricolă 6,0-7,9
2. Producția netă agricolă 6,8
3. Volumul lucrărilor executate de stațiunile

pentru mecanizarea agriculturii 12.0
4. Producția netă industrială 9.1
5. Producția marfă industrială 5,0
6. Productivitatea muncii în industrie, calculată

pe baza valorii producției nete 6.6
7. Investiții totale din fondurile statului

si ale organizațiilor cooperatiste
— miliarde lei 42.8.

8. Livrări de mărfuri către fondul pieței 3,8
9. Reducerea cheltuielilor la 1 009 lei

producție marfă
— in agricultura de stat 6,6
— in industrie 1,2

10. Prestări de servicii pentru populație 15.2
11. Veniturile reale ale țărănimii provenite

din munca in cooperativele agricole
de producție si gospodăriile personale
(ne o persoană activă) 3.2 .

Art. 2. — Suprafața arabilă în cui- Art. 3. — Efectivele de animale vor
tură va fi. in anul 1982. de cel puțin ajunge la sfirsitul anului 1982 la ur-
9 895 mii hectare. mâtoarele niveluri :

U.M. 1982

Bovine mii oapete 6 780
din care :
— vad mii capete 2 735
— juninci gestante mii capete 610

Porcine mii capete 13 750
Ovine si caprine mii capete 17 580
Păsări ouătoare mii capete 60 440

Art. 4. — In anul 1982 — în condi- obține următoarele niveluri de pro-
țiile unui an agricol normal — la
principalele produse agricole se vor ductie :

— în fizic —

U.M. 1982

Cereale pentru boabe — total mii tone 24 000
— griu-secară mii tone 6 645
— porumb mii tone 13 295
— orz-orzoaică mii tone 3 775

Soia mii tone 746
Fasole mii tone 195
Floarea-soarelui si răpită mii tone 1 170
In pentru ulei mii tone 108
Sfeclă de zahăr mii tone 8 960
In si cinepâ pentru fibră mii tone 563
Cartofi de toamnă mii tone 5 850
Legume de eimp mii tone 6 000
Fructe mii tone 2 424
Struguri mii tone 2 020
Carne in viu mii tone 2 774
Lapte de vacă mii hl 57 870
Lină tone 40 100
Ouă mii. buc. 7 373

Nivelurile prevăzute la producția Art. 5. — Pe baza producțiilor ore-
agricolă sint minime, urmind ca văzute, livrările la fondul de stat laMinisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare si organele județene să principalele produse agricole vor Ii
■acționeze pentru depășirea acestora. următoarele :

U.M. 1982

Griu-secară mii tone 4 600
Porumb mii tone 3 900
Orz-orzoaică mii tone 555
Soia . mii tone 660
Fasole mii tone 100

voltare a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1982.

Principalii indicatori ai dezvoltării 
agriculturii și industriei alimentare 
sin.t :

Floarea-soarelui si răpită mii tone 1 104
In oentru ulei mii tone 92
Sfeclă de zahăr mii tone 8 900
In si cineoă Dentru fibră mii tone 519
Cartofi de toamnă mii tone 2 000
Legume de cimp mii tone 3 160
Fructe mii tone 1 525
Struguri mii tone 1 330
Carne în viu mii tone 1 896
Lapte de vacă mii hl 32 550
Lină tone 36 700
Ouă mii. buc. J 3 775

Art. 6. — în anul 1982, producția principalelor produse industriale va
atinge următoarele niveluri :

U.M. 1982

Carne tăiată, organe, grăsimi si sub-
produse comestibile

— total mii tone 2 100,0
din care :

— carne tăiată, din fondul de stat.
in abatoare mii tone 1 145,0

Conserve din carne mii tone 75,0
Peste — total mii tone 300,0
Lapte de consum mii hl 21 750
Unt mii tone 80.0
Brinzeturi mii tone 120,0
Ulei comestibil mii tone 311.0
Zahăr mii tone 844.0
Legume si fructe conservate mii tone 517.5
Vin brut mii hl 7 295,0
Bere mii hl 11 730

Art. 7. — în scopul realizării obiec
tivelor prevăzute în olan privind ac
celerarea procesului de dezvoltare 
intensivă si de modernizare a agri
culturii. a aplicării ferme a princi
piului autoconducerii si autoaprovi- 
zionării teritoriale a populației de la 
orașe si sate cu produse aaroalimen- 
tare, Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Uniunea Na
țională a Cooperativelor de Produc
ție. Academia de Stiinte Agricole și 
Silvice, organele agricole județene si 
al municipiului București, consiliile 
unice agroindustriale de stat si coo
peratiste să asigure :

a) folosirea rațională a întregii su
prafețe agricole si arabile ; utilizarea 
declină a suprafețelor amenaiate 
centru irigații, aplicarea de asola- 
mente oe raza fiecărui consiliu agro
industrial ;

b) sporirea capacității Productive a 
terenului agricol prin executarea lu
crărilor ameliorative, eliminarea ex
cesului de umiditate, combaterea fe
nomenelor de eroziune si sărăturare 
a solului : aplicarea udărilor oe în
treaga suprafață amenajată centru 
irigare ;

c) asigurarea semințelor si mate
rialului săditor de calitate centru 
toate culturile, adactate condițiilor 
pedoclimatice din fiecare zonă ; efec
tuarea lucrărilor agricole in timpul 
octim. cu resoectarea riguroasă a 
tehnologiilor scecifice fiecărei cul
turi. urmărindu-se folosirea din plin 
a tractoarelor si mașinilor agricole ;

dl folosirea îngrășămintelor orga
nice si chimice oe baza cartării agro- 
chimice a solurilor, diferențiat în 
funcție de natura culturii, urmărin- 
du-se maximum de eficientă a aces
tora. Substanțele chimice pentru 
combaterea dăunătorilor si a buruie
nilor vor fi folosite corespunzător 
prin o mai bună corelare intre com
baterea chimică si cea mecanică :

el generalizarea mecanizării tuturor 
lucrărilor agricole, efectuarea acesto

ra in perioadele optime. în scopul 
creșterii producției agricole, evitării 
Pierderilor si reducerii consumului 
de combustibili, carburanți si energie:

f) dezvoltarea producției legumicole 
si de cartofi într-o structură cores
punzătoare nevoilor de consum din 
fiecare iudet. pentru industrializare 
si export, asigurind consumul în sta
re proaspătă o perioadă cit mai lun
gă din an ;

g) executarea lucrărilor de întreți
nere a plantațiilor Vitinomicole. mo
dernizarea si crearea de noi plantații 
in sistem intensiv și superintensiv ; 
totodată se vor aulica tehnologiile 
corespunzătoare fiecărei specii in ve
derea sporirii producțiilor de fructe 
si .struguri :

h) dezvoltarea efectivelor de ani
male si creșterea producțiilor medii 
si totale de produse animaliere. în 
condițiile îmbunătățirii selecției, re
producției si ameliorării raselor în
deosebi la bovine si ovine, creșterea 
aradului de natalitate si diminuarea 
mortalității animalelor : dezvoltarea 
si modernizarea complexelor zooteh
nice de tio industrial, precum si a 
fermelor zootehnice si a celor pisci
cole : o preocupare mai sustjnută va 
fi acordată sericiculturii, apiculturii 
și creșterii animalelor de blană ;

i) sporirea producției de furaie 
prin creșterea randamentelor la hec
tar. atit la olante de nutret cultivate, 
cit si oe oaiistile naturale : extinde
rea culturilor duble si valorificarea 
declină a tuturor produselor secun
dare din industria alimentară si agri
cultură ;

îl recoltarea în perioadele optime 
si la termenele stabilite oentru fie
care cultură, fără pierderi, depozi
tarea. Păstrarea si conditionarea tu
turor produselor agricole în vederea 
asigurării unei calități corespunză
toare a acestora :

k) perfecționarea organizării pro
ducției si a muncii în toate unitățile 
agricole, asigurindu-se întărirea ordi
nii si disciplinei, creșterea răspunde

rii in muncă la toate nivelurile, res
pectarea riguroasă a tehnologiilor do 
producție, executarea la timp si la 
un nivel calitativ superior a tuturor 
lucrărilor agricole :

l) in industria alimentară se vor 
lua măsuri oentru folosirea comple
tă a materiilor crime agricole si va
lorificarea superioară a acestora : 
utilizarea integrală a capacităților de 
producție existente, diversificarea 
Droductiei în fiecare unitate, asigu
rarea in cit mai mare măsură a pro
duselor necesare consumatorilor lo
cali ;

m) sporirea eficienței activității în 
toate unitățile agricole și de industrie 
alimentară, reducerea cheltuielilor 
materiale, diminuarea consumurilor 
de materii prime, materiale, combus
tibili și energie.

Art. 8. — în scopul realizării nive
lurilor prevăzute la producția agrico
lă. baza tehnico-materială a agricul
turii se va dezvolta astfel :

a) agricultura va fi dotată în anul 
1982 cu 18 400 tractoare. 4 500 combi
ne autopropulsate de recoltat cerea
le. multifuncționale si de mare ca
pacitate. combine de recoltat sfeclă, 
mașini de recoltat cartofi, precum si 
alte mașini si utilaie agricole :

bl se va amenaia oentru irigații o 
suprafață de 139 mii ha. astfel incit 
la sfîrsitul anului 1982 suprafața to
tală amenajată oentru irigații să 
ajungă la 2 565 mii hectare :

c) se vor executa lucrări de dese
cări oe o suorafată de 260 mii ha și 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului ne o suprafață de 105 mii hec
tare :

dl se vor livra agriculturii 1 802 mii 
tone îngrășăminte chimice cu azot, 
fosfor si potasiu si 51.6 mii tone 
pesticide. în substanță activă.

Art. 9. — Ministerul Agriculturii st 
Industriei Alimentare. consiliile 
Donulare iudetene si al municipiului 
București, direcțiile generale iudete
ne pentru agricultură si industrie 
alimentară si comisiile producătorilor 
agricoli vor soriiini gospodăriile in
dividuale cu semințe, material sădi
tor. reproducători de valoare, asis
tentă si îndrumare tehnică, in vede
rea obținerii unor producții agricole 
vegetale si animale cit mai mari.

Consiliile unice agroindustriale si 
stațiunile oentru mecanizarea agri
culturii vor râsounde de activitatea 
de oroductie agricolă desfășurată oe 
terenurile atribuite in folosință mem
brilor coooeratori.

Art. 10. — Volumul total al inves
tițiilor oentru Ministerul Agriculturii 
si Industriei Alimentare. în anul
1982. va fi de 42,8 miliarde lei. desti
nate in orincioal oentru extinderea 
mecanizării lucrărilor agricole, mo
dernizarea unor caoacităti. executa
rea lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare. punerea în funcțiune de noi 
caoacităti in industria alimentară.

In vederea realizării investițiilor 
planificate vor fi luate măsuri oen
tru :

a) punerea în funcțiune la terme
nele stabilite orin olan a obiectivelor 
din listele de investiții ale Ministe
rului Agriculturii si Industriei Ali
mentare. actionînd pentru asigurarea 
documentațiilor tehnico-economice si 
de execuție, precum și pentru desfă
șurarea ritmică și susținută a activi
tății pe șantiere ;

bl respectarea cu strictete a preve
derilor din graficele de atingere a 
parametrilor proiectat!, luîndu-se mă

suri. încă din perioada de realizare 
a obiectivelor de investiții, pentru 
executarea lucrărilor de constructii- 
montai si asigurarea livrării utilaje
lor în concordantă cu termenele de 
execuție planificate, resoectarea pe
rioadelor de orobe mecanice si teh
nologice prevăzute : pregătirea forței 
de muncă oentru exoloatarea în bune 
condiții a obiectivelor puse in func
țiune ;

c) realizarea în cele mai bune con
diții a lucrărilor de investiții De bază 
de tehnologii si proiecte tioizate. re
ducerea continuă a consumurilor de 
metal, ciment si alte materiale ener- 
go-intensive. folosirea ne seară largă 
a materialelor locale si utilizarea 
celor recuperabile.

Art. 11. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Ministerul Agriculturii 
si Industriei Alimentare. Academia 
de Stiinte Agricole si Silvice, insti
tutele si unitățile de cercetare știin
țifică să-si orienteze cu precădere 
activitatea de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică si introducere 
a progresului tehnic în următoarele 
direcții :

a) elaborarea de noi tehnologii 
oentru ameliorarea solurilor slab 
productive, exploatarea cu eficientă 
a terenurilor amenaiate Dentru iriga
ții. utilizarea rațională a îngrășămin
telor si oesticidelor. zonarea cores
punzătoare a soiurilor si hibrizilor, 
efectuarea de asoJamente si rotatii 
judicioase ale culturilor :

b) crearea de noi soiuri si hibrizi 
de semințe si material săditor cu 
caracteristici superioare, de mare po
tential productiv, rezistente la tem
peraturi scăzute. Ia secetă si la alte 
condiții nefavorabile de mediu, la 
boli si dăunători, cu conținut ridicat 
de substanță utilă :

c) ameliorarea si crearea de noi 
rase de animale cu potential produc
tiv mai ridicat, elaborarea de noi 
tehnologii, urmărindu-se valorificarea 
superioară a bazei furaiere. inclusiv 
utilizarea de noi resurse, reducerea 
consumului specific de furaie. spo
rirea accentuată a producției oe pă
șunile si fînetele naturale, stabilirea 
de metode mai eficiente de profila
xie. diagnostic și tratament a bo
lilor :

dl valorificarea integrală a mate
riilor prime agricole, realizarea de 
produse si preparate cu conținut 
nutritiv care să asigure o alimenta
ție rațională, corespunzătoare norme
lor fundamentate științific :

e) se va urmări utilizarea de noi 
resurse de materii prime agricole si 
de biosinteză. realizarea de produse 
bogate în proteine, vitamine, săruri 
minerale, in concordantă cu cerințele 
diferențiate ale populației, produce
rea de conserve si preparate alimen
tare. care să conțină in cit mai mare 
măsură calitățile naturale ale produ
selor din care au fost pregătite :

f) creșterea randamentelor de ex
tracție la sfecla de zahăr si la alte 
materii prime agricole si a conținu
tului in ulei la floarea-soarelui si 
soia.

Art. 12. — în vederea creșterii efi
cientei întregii activități de comerț 
exterior si cooperare economică in
ternațională in domeniul agriculturii 
si industriei alimentare se va acțio
na pentru :

a) realizarea fondului de marfă 
prevăzut la export, orin specializarea 
de caoacităti si întreprinderi, care să

asigure în exclusivitate sau în cea 
mai mare parte mărfuri oentru ex
port. in structura sortimentală si de 
calitatea solicitată de beneficiari, 
asiaurîndu-se sporirea continuă a 
aportului valutar al produselor :

b) folosirea cu maximum de efi
cientă a fondurilor valutare alocate 
prin plan oentru import, actionin- 
du-se pentru utilizarea cu prioritate 
a materiilor prime, materialelor, 
combustibililor, mașinilor si utjilaier 
lor din resurse interne. Drer ‘in si 
pentru reducerea cheltuielilor valu
tare privind transportul mărfurilor.

Art. 13. — Pentru înfăptuirea prin
cipiului autoaprovizionării teritoriale 
a populației din fiecare localitate 
administrativ-teritorială cu cereale, 
cartofi, legume, fructe, carne, lapte, 
ouă si alte produse ce se not obține 
în mod economic în condițiile pedo
climatice specifice, consiliile populare 
vor elabora programe de creștere a 
producției vegetale si animale in fie
care unitate agricolă socialistă, cit și 
in gospodăriile populației, care să 
cuprindă măsuri pentru folosirea de
plină a potențialului productiv al în
tregii suprafețe agricole, utilizarea 
cu maximă eficientă a mijloacelor de 
mecanizare, a irigațiilor si celorlalți 
lucrări de îmbunătățiri funciare, e 
totalitătii forței de muncă, nentr- 
intărirea economico-organizatorică . 
tuturor unităților, sprijinirea gospo
dăriilor populației in valorificarea 
integrală a resurselor de care dispun.

Art. 14. — în anul 1982 se va pune 
un accent deosebit oe creșterea efi
cientei economice. De aplicarea fer
mă a noului ,mecanism economico- 
financiar. oe întărirea autoconducerii 
muncitorești si autogestiunii ncono- 
mico-financiare. oe utilizarea cu 
maximum de randament a tuturor 
resurselor.

Art. 15. — în anul 1982, nivelul 
costurilor la 1 600 lei producție se 
va reduce, fată de 1981. în agricul
tura de stat cu 62.9 lei și în unită
țile industriale ale Ministerului Agri
culturii si Industriei Alimentare cil 
10.1 lei. în acest scop, fiecare uni
tate economică va trebui să-si asi
gure in cadrul bugetului de venituri 
si cheltuieli acoperirea cheltuielilor 
din resurse proprii si realizarea de 
beneficii superioare.

Art. 16. — Volumul ■"■-’niturilor rea
le ale țărănimii provenite din mun
ca în cooperativele agricole de pro
ducție si din gospodăriile personale, 
calculate pe o persoană activă, va 
creste in 1982 cu 3,2 la sută față de
1981.

Art. 17. — Indicatorii planului de 
dezvoltare a agriculturii si industriei 
alimentare ne anul 1932 vor fi des- 
făsurati De titulari de plan prin 
decret al Consiliului de Stat.

Art. 18. — Consiliul de Miniștri, 
Ministerul Agriculturii si Industrii 
Alimentare, departamentele. dirF- 
tiile generale economice, centralele 
si întreprinderile, comitetele execu
tive ale consiliilor populare iudewne 
si al municipiului București răspund 
de îndeplinirea integrală a prevede
rilor olanului de dezvoltare a agri
culturii si industriei alimentare ne 
anul 1982. în acest scop, vor Iu» mă
suri pentru realizarea in cele m> 
bune condiții a sarcinilor de olan/1 
creșterea eficientei economice ,n 
toate domeniile de activitate “in 
agricultură si industria alimevară.
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LEGE
ugetului

A 
de stat pe anul 1982

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

Art. 1. — Bugetul de stat pe anul 
1982 cuprinde veniturile centralizate 
ale statului și repartizarea acestora 
în concordanță cu obiectivele planu
lui național unic, adoptat de Marea 
Adunare Națională, pentru finan
țarea dezvoltării economiei națio
nale, acțiunilor social-culturale, apă
rării țării și altor nevoi ale socie
tății, în condiții de eficientă sporită 
și de asigurare a echilibrului finan
ciar și monetar.

Bugetul de stat se stabilește la 
venituri în sumă de 288 511,3 mili
oane lei și la cheltuieli în sumă de 
288 511,3 milioane lei.

Art. 2. — Repartizarea veniturilor 
și cheltuielilor bugetului de stat pe 
anul 1982 este următoarea :

— în milioane Iei —

Venituri Cheltuieli

Bugetul republican 236 869,0 236 869,0
Bugetele locale 51 642.3 51 642,3

în volumul total al cheltuielilor 
se cuprind fonduri de rezervă in 
sumă de 22 740,7 milioane lei, din 
care : *

— 22 429,7 milioane lei rezervă bu
getară la dispoziția Consiliului de 
Stat ;

— 311,0 milioane lei rezervă buge
tară la dispoziția comitetelor execu
tive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București.

Art. 3. — Veniturile înscrise în 
bugetul de stat din prelevarea pen
tru societate a unei părți din va
loarea producției nete, vărsămintele 
din beneficiile unităților economice 
de stat, impozitul pe circulația măr
furilor și taxa pentru folosirea te
renurilor proprietate de stat se sta
bilesc in sumă de 190 118,4 milioane 
lei.

Consiliul de Miniștri va lua mă- 
șuri ca ministerele, celelalte organe 
centrale și locale, Consiliile oameni
lor muncii din centrale și întreprin
deri, Ministerul Finanțelor, Comite
tul de Stat a! Planificării, Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe. Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, băncile, precum și 
organele financiar-con .abile de la 
toate nivelurile să asigure reali
zarea veniturilor înscrise in bugetul 
de stat și în bugetele de venituri și 
cheltuieli ale unităților prin :

a) îndeplinirea integrală a sarci
nilor de producție netă, a producției 
fizice și sortimentale și asigurarea 
desfacerii acestora pe bază de con
tracte sau comenzi ferme ;

b) ' încadrarea în nivelul planificat 
al cheltuielilor de prpducție mate
riale și tJtale prin intensificarea 
acțiunilor de economisire a mate
riilor ps .mc, materialelor, combus
tibililor și energiei, recuperarea și 
utilizarea materialelor refolosibile. 
reducerea cheltuielilor indirecte și a 
celor administrativ-gospodărești, în
deplinirea sarcinilor de asimilare de 
noi produse și tehnologii cu consu
muri reduse ; creșterea mai accen
tuată a productivității muncii ;

c) realizarea de către fiecare uni
tate economică a sarcinilor de be
neficii, respectiv a vărsămintelor la 
buget din beneficii, prelevarea pen
tru societate a unei părți din va
loarea producției nete și a celorlalte 
vărsăminte stabilite de lege ; înde
plinirea integrală a resurselor pla
ni? n-te pentru restituirea fonduri
lor rimite de la societate, consti
tuire». fondurilor proprii pentru 
dezvoltare și pentru cointeresare 
materială ; asigurarea permanentă a 
unui echilibru între încasări și plăți;

d) creșterea eficienței activității 
de export-import prin îndeplinirea 
planului de export și valorificarea

superioară a produselor românești 
pe piața externă, obținerea de pre
țuri externe eficiente la export și 
import. îmbunătățirea cursurilor de 
revenire ;

e) încadrarea în normele de stoc 
și normativele mijloacelor circulante 
stabilite, lichidarea și prevenirea 
imobilizărilor de fonduri in stocuri 
de materii prime, materiale și pro
duse finite, reducerea volumului de 
credite nerestituite la termen ; acce
lerarea vitezei de rotație a mijloa
celor circulante ;

f) exercitarea unui control finan
ciar exigent si permanent, cu deo
sebire preventiv, în toate sectoarele 
de activitate economico-socială. în 
vederea gospodăririi .judicioase a 
mijloacelor materiale și bănești, 
prevenirii unor cheltuieli neopor
tune sau neeficiente ; respectarea 
disciplinei de plan, contractuale și 
financiare.

Art. 4. — Veniturile asigurărilor 
sociale de stat, pe anul 1982, se sta
bilesc la suma de 35 980,0 milioane 
lei.

Art. 5. — Veniturile prevăzute în 
bugetul de stat din impozitul pe 
fondul total de retribuire se stabi
lesc in sumă de 38 600.0 milioane lei, 
cele din impozitul agricol de la coo
perativele agricole de producție in 
sumă de 1 385.0 milioane lei. iar ve
niturile din impozite și taxe de la 
populație în sumă de 3 868.6 mili
oane lei.

Art. 6. — Cheltuielile pentru fi
nanțarea economiei naționale se 
acoperă din fondurile proprii ale 
unităților economice, alocații de la 
bugetul de stat și credite bancare, 
potrivit legii. Cheltuielile cu această 
destinație de la bugetul de stat, pe 
anul 1982, se stabilesc în sumă de 
161 492.7 milioane lei.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca ministerele și celelalte or
gane centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, centralele 
și întreprinderile. Consiliul de coor
donare a activității de investiții.

Comitetul de Stat al Planificării. 
Ministerul Finanțelor, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe și băncile să acționeze pentru :

a) realizarea obiectivelor de inves
tiții planificate și asigurarea condi
țiilor pentru punerea in funcțiune 
la termen, reducerea Costului lucră
rilor și scurtarea duratelor de exe
cuție ;

b) asigurarea constituirii integrale 
a fondurilor proprii destinate inves
tițiilor. precum și a condițiilor pen
tru finanțarea și creditarea obiecti
velor de investiții planificate : ram
bursarea la termenele stabilite a 
creditelor acordate pentru investiții ;

c) reducerea și prevenirea imobi
lizărilor de fonduri in investiții ne
terminate și in utilaje cu durate 
depășite de staționare pe șantiere ;

d) utilizarea cu eficientă sporită a 
fondurilor destinate investițiilor, asi- 
gurîndu-se dimensionarea judicioasă 
a cheltuielilor, reducerea investiției 
specifice ; urmărirea cu rigurozitate 
ca realizarea obiectivelor productive 
și social-culturale să se facă in ca
drul normelor și normativelor rezul
tate din acțiunea de tipizare a con
strucțiilor ;

e) întărirea ordinii și disciplinei 
în gospodărirea mijloacelor materia
le și bănești pe șantiere, în folosirea 
utilajelor de construcții și utilizarea 
rațională a forței de muncă.

Totodată. Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și celelalte 
organe centrale și locale, cu spriji
nul organelor financiar-bancare. să 
asigure utilizarea cu eficiență spori
tă a fondurilor alocate pentru finan
țarea cheltuielilor de prospecțiuni și 
lucrări geologice, agrozooveterinare. 
întreținere și reparare a drumurilor 
și podurilor, gospodărie comunală și 
alte obiective sau acțiuni cu caracter 
economic, prevăzute prin dispoziții 
legale.

Art. 7. — Cheltuielile pentru fi
nanțarea acțiunilor social-culturale 
se stabilesc în sumă de 76 874,9 mi
lioane lei, din care pentru :

— in milioane Iei

a) invățămînt 18 918.5
b) cultură și artă 1 310.0
c) sănătate 15 820,0
d) educație fizică și sport 361.0
e) alocația de stat și alte ajutoare pentru copii 11 235,0
f) pensii și ajutoare IOVR. militari și alte persoane,

precum și pentru asistență socială 2 265.4
g) asigurări sociale de stat 26 965.0

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca ministerele, celelalte organe 
centrale, comitetele și birourile exe
cutive ale consiliilor populare, insti
tuțiile social-culturale, în colaborare 
cu organele financiar-bancare. să 
asigure utilizarea cu spirit gospodă
resc a bazei materiale existente. în
deplinirea sarcinilor de plan in con
dițiile aplicării unui regim sever de 
economii, exercitarea unui control 
sistematic și exigent asupra folosirii 
fondurilor materiale și bănești, creș
terea veniturilor proprii ale unități
lor social-culturale.

Art. 8. — Cheltuielile pentru orga
nele puterii și administrației de stat 
și pentru organele judecătorești și 
ale procuraturii se stabilesc în sumă 
de 3 806.0 milioane lei.

în cadrul acestor cheltuieli, pentru 
Marea Adunare Națională se stabi
lește suma de 3.0 milioane lei.

Art. 9. — Cheltuielile pentru apă

rarea țării se stabilesc la suma de 
10 773.0 milioane lei.

Art. 10. — Evaluările prevăzute în 
bugetul de stat la venituri reprezin
tă sarcini minime de realizat, iar 
prevederile la cheltuieli, limite ma
xime care nu pot fi depășite.

Ministerele, celelalte organe cen
trale și locale, în colaborare cu or
ganele financiar-bancare, trebuie să 
acționeze în toate unitățile pentru 
îndeplinirea integrală și la termen 
a sarcinilor de vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat, efectuarea chel
tuielilor cu spirit de economie și îrt 
raport cu nivelul de realizare a in
dicatorilor de plan, gospodărirea ju
dicioasă a fondurilor materiale și 
bănești pe care le au în administrare.

Art. 11. — Corespunzător atribuții
lor și sarcinilor ce revin consiliilor 
populare, volumul bugetelor județe
lor și al municipiului București, pe 
anul 1982, se stabilește astfel :

— în mii lei —

Venituri

Județul Total
din care : 
venituri 
proprii

Cheltuieli

1. Alba 988 313 501 297 988 313
2. Arad 1 058 850 744 305 1 058 850
3. Argeș 1 366 392 839 276 1 366 392
4. Bacău 1 515 289 803 289 1 515 289
5. Bihor 1 645 930 872 764 1 645 930
6. Bistrița-Năsăud 864 004 294 262 864 004

7.
8.
9.

Botoșani
Brașov 
Brăila

1 138 808
1 283 431

945 061

425 205
1 032 942

560 684

1 138 808
1 283 431

945 061
10. Buzău 1 038 956 604 904 1 033 956
11. Caraș-Severin 1 016 503 485 765 1 016 503
12. Călărași 854 046 379 382 j 854 046
13. Cluj 1 735 117 1 149 625 1 735 117
14. Constanta 1 745 037 1 150 771 1 1 745 037
15. Covasna 619 740 328 499 f 619 740
16. Dimbovița 1 069 525 580 649 • 1 069 525
17. Dolj 1 456 024 917 638 1 456 024
18. Galați 1 301 046 768 355 1 301 046
19. Giurgiu 725 260 385 103 725 260
20. Gorj 975 066 430 519 975 066
21. Harghita 954 131 494 156 954 131
22. Hunedoara 1 430 893 674 400 1 430 893
23. Ialomița 722 375 397 318 722 375
24. Iași 1 883 643 787 297 1 883 643
25. Maramureș 1 348 138 598 865 1 348 138
26. Mehedinți 962 874 329 324 962 874
27. Mureș 1 449 356 919 320 1 449 356
28. Neamț 1 136 055 705 810 1 136 055
29. Olt 1 169 203 536 268 1 169 203
30. Prahova 1 489 842 1 209 555 . 1 489 842
31. Satu Mare 984 722 539 539 934 722
32. Sălaj 759 049 261 246 . 759 049
33. Sibiu 1 036 570 762 928 1 1 036 570
34. Suceava 1 306 085 685 692 . 1 306 085
35. Teleorman 975 075 511 653 975 075
36. Timiș 1 788 745 1 176 354 1 788 745
37. Tulcea 664 198 347 977 664 198
38. Vaslui 1 000 169 398 999 1 000 169
39. Vilcea 960 959 492 522 960 959
40. Vrancea 936 117 381 000 936 117
41. Municipiul București 5 341 757 4 629 533 5 341 757

TOTAL 51 642 354 30 097 990 51 642 354

Art. 12. — Sumele defalcate din donare republicană. destinate ca ve-
impozitul pe fondul total 
buire și impozitul pe

de retri- 
circulația nituri bugetelor locale, se stabilesc

mărfurilor de la unitățile de subor- după cum urmează :

Județul

Bistrița-Năsăud
Botoșani
Călărași
Mehedinți
Sălaj
Vaslui
Vilcea
Vrancea

TOTAL

— în mii lei —

Suma

214 000
393 000

84 000 
273 000 
221 000 
213 000

45 000
97 000

1 540 000

— în mii lei —

Județul ,

Sume defalcate din :
■

T

•f*

Impozitul 
pe fondul 
total de 

retribuire

Impozitul 
pe circulația 
mărfurilor

1. Alba 487 016 _
2. Arad 314 545 — ■. 1
3. Argeș 527 116 —
4. Bacău 712 000 _
5. Bihor 673 166 100 000
6. Bistrița-Năsăud 214 712 141 000
7. Botoșani 218 603 102 000
8. Brașov 250 489 —
9. Brăila 384 377 —

10. Buzău 434 052 —
11. Caraș-Severin 530 738 —
12. Călărași 290 664 100 000
13. Clu j 585 492
14. Constanta 594 266 —
15. Covasna 235 241 56 000
16. Dimbovița 488 876 —
17. Dolj 538 386 —
18. Galați 532 691 —-
19. Giurgiu 220157 120 000
20. Gorj 407 547 137 000
21. Harghita 366 975 93 000
22. Hunedoara 756 493 —
23. Ialomița 234 057 91 000
24. Iași 750 346 346 000
25. Maramureș 559 273 190 000
26. Mehedinți 268 550 92 000
27. Mureș 530 036 —
28. Neamț 430 245 —
29. Olt 400 935 232 000 l
30. Prahova 280 287 —
31. Satu Mare 350 183 95 000
32. Sălaj 180 803 96 000
33. Sibiu 273 642 —
34. Suceava 550 393 70 000
35. Teleorman 325 422 135 000
36. Timiș 612 391 —
37. Tulcea 285 221 31 000
38. Vaslui 268 170 120 000
39. Vilcea 318 437 105 000
40. Vrancea 228 117 230 000
41. Municipiul București 712 224 —

TOTAL 17 322 364 2 682 000

Comitetele executive ale consilii- telor locale se va face în limitele
lor populare județene și al munici- aprobate, in raport cu nivelul de
piului Bucurhsti vor acționa pentru- realizare a planului la veniturile
realizarea sarcinilor de plan privind proprii și de efectuare a cheltuieli-
sursele de venit din care se defalcă p,r P® ansamblul județului. respec-
sume pentru bugetele locale de pe tiv municipiului București.
teritoriile județelor respective și mu- Art. 13. — Subvențiile ce :se acor-
nicipiului București. Alocarea sume- dă din bugetul republican pentru
lor defalcate din veniturile bugetului echilibrarea bugetelor locale, în anul
republican pentru echilibrarea buge- 1982, se stabilesc astfel :

i Comitetele executive ale consilii- 
Ibr populare județene planificate a 
primi, in anul 1982. subvenții de la 
bugetul republican vor întreprinde 
acțiuni și măsuri pentru reducerea 
sau eliminarea acestor subvenții.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri să se acționeze de către Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, celelalte organe centrale 
interesate. împreună cu comitetele 
și birourile executive ale consiliilor 
populare, pentru dezvoltarea și lăr
girea activității unităților din econo
mia locală, dezvoltarea continuă a 
industriei mici, a prestărilor de ser
vicii și a altor activități economice, 
efectuarea unor lucrări de interes 
obștesc prin contribuția populației, 
buna întreținere și gospodărire a lo
calităților. în vederea creșterii veni
turilor proprii și. pe această cale, 
înfăptuirea treptată a autofinanțării 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor.

Art. 14. — Execuția bugetului de 
stat se realizează sub îndrumarea 
și controlul Consiliului de Miniștri.

în exercitarea atribuțiilor sale. 
Consiliul de Miniștri va examina, 
periodic, execuția planului financiar 
centralizat, bugetului de stat și a ce
lorlalte planuri financiare. !n acest 
scop, va stabili măsuri pentru rea
lizarea veniturilor înscrise în buge
tul de stat și în celelalte planuri fi
nanciare. efectuarea cheltuielilor in 
raport cu nivelul de realizare a sar
cinilor de plan, menținerea echili
brului financiar, monetar și valutar, 
întărirea, continuă a rolului finan
țelor și creditului în economie, pre
cum și pentru creșterea eficienței 
economice în toate sectoarele de ac
tivitate.

Consiliul de Miniștri va raporta 
Marii Adunări Naționale asupra 
execuției bugetului de stat.

Art. 15. — Ministerele. celelalte 
organe centrale și locale, centralele 
și întreprinderile, cu sprijinul orga
nelor financiar-bancare. vor lua mă
suri pentru realizarea integrală și la 
termen a veniturilor înscrise în bu
getul de stat și bugetele de venituri 
și cheltuieli pe anul 1982, utilizarea 
fondurilor aprobate numai In concor
danță cu prevederile de plan și cu 
respectarea unui regim sever de eco
nomii. folosirea cu eficiență ridicată 
a bazei tehnico-materiale existente, 
desfășurarea activității unităților 
economice in condiții de echilibru 
financiar, respectarea disciplinei de 
plan, contractuale și financiare.

Art. 16. — Ministerul Finanțelor, 
băncile, ministerele șl celelalte or
gane centrale și locale. întregul apa
rat financiar vor acționa pentru :

a) realizarea integrală de către fie
care unitate in parte a beneficiilor și 
a celorlalte acumulări bănești plani
ficate. a resurselor pentru finanța
rea investițiilor, îndeplinirea la timp 
și în proporțiile stabilite prin plan a 
obligațiilor privind restituirea către 
societate a sumelor primite pentru 
investiții și mijloace circulante, pre
cum șl a obligațiilor privind vărsă
mintele la bugetul statului ; menți
nerea permanentă a capacității de 
plată ;

b) constituirea. în condițiile legii, 
a fondului de dezvoltare. fondului 
mijloacelor circulante, fondului de 
participare a oamenilor muncii la 
beneficii, precum și a celorlalte fon
duri proprii ale unităților economi
ce ; întărirea răspunderii in gestio
narea mijloacelor- materiale și bă
nești, efectuarea cheltuielilor în

limita Și conform destinației stabilite 
prin plan, reducerea și eliminarea 
cheltuielilor neeconomicoase ;

c) încadrarea in normele de stoc și 
normativele mijloacelor circulante 
stabilite, prevenirea cauzelor care 
provoacă imobilizări de valori mate
riale. accelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante, reducerea Și 
eliminarea creditelor nerestituite la 
termen ;

d) realizarea de către fiecare uni
tate eu activitate de comerț exterior 
a planului de export in cantitățile și 
cu respectarea condițiilor de calitate 
stabilite prin contracte, creșterea efi
cienței produselor exportate, lucră
rilor executate și serviciilor externe 
prestate : încasarea drepturilor in lei 
și in valută ale statului și efectuarea 
cu maximum de economie a cheltu
ielilor in valută ; înfăptuirea in con
diții de eficiență a acțiunilor de coo
perare economică și tehnico-științifi- » 
că internațională ; ii

e) întărirea controlului preventiv ;■ 
asupra utilizării mijloacelor mate- cj 
riale și bănești, a plăților in valută ș 
și a creditelor bancare acorolate.

Art. 17. — Ministerul Comerțului i 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. Ministerul Finanțelor, 
Comitelui de Stat al Planificării, mi
nisterele, centralele și întreprinde
rile producătoare de mărfuri pentru 
export, precum și intreprinderile de 
comerț exterior vor lua măsuri pen
tru valorificarea superioară a produ
selor românești pe piața externă, 
obținerea unor prețuri externe avan
tajoase. încasarea de la partenerii 
externi a tuturor drepturilor in va
lută ; asigurarea echilibrului stabilit 
al balanței comerciale și de plăți ex
terne. reducerea treptată a datoriei 
externe.

Art. 18. — Ministerul Finanțelor, 
băncile, ministerele și celelalte or
gane centrale și locale vor lua mă
suri pentru aplicarea fermă de către 
toate unitățile economice a mecanis
mului economico-fin anei ar, întărirea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare.

Art. 19. — Curtea Superioară de 
Control Financiar'. Consiliul Finan
ciar Bancar, Ministerul Finanțelor și 
băncile vor acționa, împreună cu mi
nisterele și celelalte organe centrale 
și locale., pentru exercitarea in eco
nomie a unui control financiar pre
ventiv exigent, gospodărirea judici
oasă și eficientă a mijloacelor 
materiale și bănești, respectarea 
disciplinei de plan și financiare, pre
cum și pentru apărarea proprietății 
socialiste.

Ari.. 20. — Comisia pentru indus
trie și activitatea econ-omico-finan- 
ciară a Marii Adunări Naționale va 
analiza, potrivit legii, activitatea 
desfășurată de ministere și celelalte 
organe centrale Și locale pentru în
deplinirea bugetului de stat și va 
dezbate, în plenul comisiei, conclu
ziile rezultate din analizele efectuate, 
măsurile și soluțiile propuse. Ra
poartele comisiei cuprinzind rezulta
tele analizei, precum și concluziile și 
propunerile reieșite din dezbateri vor 
fi înaintate Consiliului de Stat.

Art. 21. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1980 la venituri în sumă 
de 298 004 196 699 lei, iar la cheltuieli 
in sumă de 296 787 278 623 lei. cu un 
excedent in sumă de 1 216 918 076 lei, 
din care la bugetul republican 
65 003 626 lei. iar la bugetele locale 
1 151 909 450 lei.

r

Din cuvintul participantilor la dezbateri....... ..... —
In cuvintul său, deputatul GhsOt** 

ghe Pană a spus : Dind ° înaltă 
apreciere spiritului combativ, pro- 
und novator pe care-l promovează 
t consecventă secretarul general al 
irtidului în conducerea întregii vieți 
■onomico-sociale, oamenii muncii 
in Capitală acționează cu hotărîre 

pentru îndeplinirea sarcinilor și an
gajamentelor asumate, pentru creș
terea eficienței ' în toate domeniile. 
Rezultatele obținute pe 10 luni și mă
surile luate la nivelul fiecărei unități 
asigură condiții ca, pină la sfirșitul 
anului, să realizăm și să depășim 
planul la producția-marfă și netă, la 
export, precum și la principalii in
dicatori de eficiență.

Deși rezultatele din primul an al 
cincinalului marchează o îmbunătă
țire cantitativă și calitativă față de 
perioada anterioară. totuși, sîntem 
nemulțumiți că in munca noastră 
continuă să se manifeste o serie de 
lipsuri. în primul rînd avem în ve
dere nerealizarea în totalitate a pro
ducției fizice planificate la un nu
măr important de produse. Concen- 
trindu-ne eforturile pentru înlătura
rea acestor neajunsuri, acționăm cu 
hotărîre în vederea recuperării ră- 
minerilor in urmă și îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan pe acest an. 

în domeniul agriculturii prelimi
năm că vom realiza sarcinile pla
nificate pentru acest an la producția 
ie legume, lapte, carne, ouă. precum 
:i achizițiile de la populație în struc- 
ura stabilită. 

Ne dăm seama însă că, în pers- 
jecliva programului autoconducerii 
ș autoaprovizionării teritoriale, ne 
nvin importante sarcini pentru spo
irea producției la toate culturile și 
1 toate produsele animaliere. In 
aest scop acționăm pentru crește
re producției legumicole, astfel în- 
ci in 1982 să asigurăm cel puțin 50 
la sută din necesarul pentru aprovi- 
ziînarea Capitalei.

Referindu-se apoi la proiectul pla- 
nulu. de stat pe anul 1982 și la pro
iectul de buget, vorbitorul a arătat 
că dai fiind că in 1982 principala 
carachristică a planului o constituie 
ientru Capitală realizarea unor rit
muri superioare de creștere la pro- 
°*gția netă și export, se va acționa 
cu mai multă hotărîre pentru mo- 
derlizarea produselor și creșterea

mai accentuată a productivității 
muncii. Răspunzînd însuflețitoarelor 
îndemnuri adresate comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii de tovarășul 
Nicolae ’ Ceaușescu, sîntem hotăriți, a 
subliniat vorbitorul, ca in viața fie
cărui colectiv de muncă să promo
văm un autentic spirit novator, de 
combativitate revoluționară impotpiva 
manifestărilor de rutină și formalism, 
să combatem orice manifestare de 
indisciplină și dezordine șl să valo
rificăm mai bine potențialul de crea
ție tehnico-științifică. Vom mobiliza 
specialiștii, cadrele de conducere din 
întreprinderi și unitățile de cerceta- 
re-proiectare și invățâmipt pentru 
înnoirea și modernizarea rapidă a 
produselor și tehnologiilor, pentru 
creșterea substanțială a productivită
ții muncii, îndeosebi in. unitățile in 
care înregistrăm încă un volum ridi
cat de muncă manuală. Vom lua mă
suri de punere în. valoare a tuturor 
posibilităților de care dispunem in 
vederea reducerii importurilor și su
plimentării exportului.

Declarîndu-se intru totul de acord 
cu proiectele de legi supuse spre 
aprobare, vorbitorul a spus in în
cheiere : Asigurăm conducerea par
tidului, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
Capitală vor acționa cu întreaga lor 
pricepere și energie pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a par
tidului și statului, a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului.

La realizările din acest an, care 
constituie fundamentul ne care ne 
propunem noi obiective în 1982, oa
menii muncii din Centrala indus
trială siderurgică Hunedoara au adus 
o contribuție de seamă — a subliniat, 
în cuvintul său, deputatul 5abin

Faur.
Menționez, totodată, că deși zestrea 

tehnică a unităților noastre s-a îm
bogățit, în ultimul timp, cu impor
tante agregate siderurgice, mai ales 
la întreprinderea „Victoria" din Că- 
lan. am înregistrat, totuși, unele în- 
tîrzieri în punerea în funcțiune a 
unor agregate, ceea ce ne-a deter
minat să acționăm cu hotărîre pen
tru recuperarea restanțelor și reali
zarea integrală a planului.

Realizarea, în viitorul an, a celor 

aproape 4 milioane tone de oțel im
pune din partea noastră eforturi și 
măsuri tot mai insistente pentru asi
gurarea bazei tehnico-materiale. îm
bunătățirea utilizării capacității 
agregatelor, organizarea superioară a 
producției și a muncii. Colectivul de 
oameni ai muncii din Combinatul si
derurgic Hunedoara se angajează să 
muncească cu pasiune, abnegație și 
fermitate muncitorească pentru în
făptuirea sarcinilor ce îi revin din 
planul pe anul 1982.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Vă rog să-mi permiteți să exprim 
înalta apreciere a celor 30 mii side- 
rurgiști din Hunedoara și Călan față 
de strălucita inițiativă a conducăto
rului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de pace 
și dezarmare, în primul rind împo
triva înarmărilor nucleare. Această 
inițiativă corespunde oe deplin inte
reselor națiunii noastre și popoare
lor întregii lumi, fapt ce ne face s-o 
aprobăm și s-o susținem din toată 
inima pentru că numai trăind in 
pace și într-o lume eliberată de coș
marul armelor nucleare ne putem 
dedica plenar înfăptuirii marilor 
obiective ale construcției socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României.

Proiectele de legi prezentate spre 
dezbatere și adoptare Marii Adunări 
Naționale — a spus în cuvintul său 
deputatul Gheorghe Petrescu 
— reflectă orientările rezultate din 
analiza aprofundată, de inaltă exi
gență comunistă, asupra întregii ac
tivități economice și sociale din 
acest prim an al planului cincinal, 
cuprinse în expunerea strălucită a 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la lucrările recentei plenare comune 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Oamenii muncii din unitățile in
dustriei de mașini unelte, electroteh
nică si electronică, ca urmare a efor
turilor depuse, au realizat pe pri
mele 10 luni, comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
creșteri importante ale producției în 
subramurile de virf — mecanică fină, 
optică, mașinile unelte și electronică. 
Se realizează integral volumul de 
investiții prevăzut si sarcina de plan 
la cheltuielile materiale. Prevederi

le de plan pe acest an la producția 
marfă și productivitatea muncii nu 
s-au realizat integral, iar la unele 
sortimente fizice si la planul de asi
milare produse noi înregistrăm 
restante.

Cauza acestor neajunsuri rezidă în 
insuficienta preocupare a conducerii 
ministerului, -centralelor industriale 
șl a unor întreprinderi industriale 
pentru asigurarea cooperărilor, per
fecționarea tehnologiilor de fabrica
ție și de . control al calității, elimina
rea locurilor înguste, utilizarea co
respunzătoare a specialiștilor de care 
dispunem, pentru introducerea in 
ritm rapid a progresului tehnic, pen
tru întărirea ordinii si disciplinei in 
toate unitățile. In perioada scurtă 
care a mai rămas pînă la sfirșitul 
acestui an vom mobiliza toate for
țele pentru a obține realizări cit mai 
mari și a pregăti temeinic produc
ția anului viitor.

Arătind că planul pe anul 1982, 
prezentat spre adoptare Marii Adu
nări Naționale, prevede pentru in
dustria de mașini unelte, electroteh
nică și electronică creșteri importan
te la producția marfă, producția netă 
și la export, vorbitorul s-a referit la 
măsurile întreprinse de conducerea 
ministerului pentru realizarea aces
tor prevederi și care vizează accen
tuarea procesului de modernizare a 
structurii producției prin creșterea 
prioritară a producției de mecanică 
fină, electronică profesională și mi
croelectronică. a mașinilor unelte 
specializate și de precizie, a motoa
relor electrice speciale ș.a.

în tot ce ne-am oropus să reali
zăm am avut in vedere în primul 
rind resursele interne de materii 
prime, materiale și energie, economi
sirea maximă a acestora, pentru a 
reduce importurile si costurile de 
fabricație.

Pentru înfăptuirea în bune condi
ții a sarcinilor ce ne revin — a spus 
vorbitorul — ne vom ocupa in con
tinuare de perfectionarea activității 
organelor colective de conducere ale 
ministerului, centralelor si întreprin
derilor industriale în vederea culti
vării. cu sprijinul organizațiilor de 
partid și obștești, a unei atitudini 
responsabile, de mare exigentă pen
tru economisirea materiilor prime, 
materialelor si energiei. reducerea 
importurilor, respectarea termenelor 
contractuale la export si intern, asi
gurarea calității producției. întări

rea ordinii și disciplinei in toate do
meniile de activitate, aplicarea oe o 
treaptă superioară a noului meca
nism economico-financiar. a auto
conducerii și autogestiunii.

Oamenii muncii din industria de 
mașini unelte, electrotehnică si elec
tronică — a spus in încheiere vorbi
torul — își exprimă totala adeziune 
la întreaga politică a partidului și a 
statului și vor lupta fără preget 
pentru înfăptuirea ei neabătută.

La rindul său, deputata Ștefania
lonescil a spus : Pen^ru c& lucrez 
in agricultură, vă rog să-mi permi
teți să mă refer, cu deosebire, la 
problemele ce privesc dezvoltarea 
acestei ramuri de bază a economiei 
noastre naționale. Experiența înde-, 
lungatâ în cultivarea pămintului și 
în creșterea animalelor, producțiile 
obținute, baza materială care ne-a 
fost pusă la dispoziție stau chezășie 
înfăptuirii prevederilor de plan ne 
anul viitor. Noi, cei de la C.A.P. Pu- 
tlneiu, județul Teleorman, ne-am 
propus ca. in anul 1982. să realizăm 
cel puțin 5 000 kg griu. 10 000 kg po
rumb boabe și 3 000 kg floarea-soa- 
relui la hectar și să depășim 3 000 
litri lapte pe cap de vacă furajată, 
în stabilirea unor asemenea niveluri 
de producție s-au avut în vedere re
zultatele acestui an. cind la porumb, 
de exemplu, am depășit producția 
planificată, realizînd 8 100 kg porumb 
boabe la hectar oe 1 100 ha. livrind 
la fondul de stat 7 500 tone. Produc
ții bune am obtinut și la celelalte 
culturi și in zootehnie.

Noi insă nu ne declarăm mulțumiți 
cu producțiile realizate, avind con
vingerea că pămintul poate produce 
și mai mult, dacă-1 muncim bine și 
la timp. Iată de ce. în această toam
nă, griul l-am insămînțat în condiții 
optime, creînd premise bune recol
tei anului viitor.

Cei care lucrăm în agricultură — 
a relevat apoi vorbitoarea — sintem 
profund recunoscători partidului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru măsurile luate de 
majorare a investițiilor destinate 
agriculturii în anul viitor, de îmbu
nătățire a prețurilor de achiziție la 
unele produse agricole.

Dind glas sentimentelor de dragos
te și vie recunoștință față de secreta
rul general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, aprobăm, din 
toată inima, noua inițiativa de pace 
a președintelui țării, a României so
cialiste. Vrem să se știe că sintem 
un neam iubitor de pace, că nu vrem 
nicăieri pe planetă bombe și răz
boaie. Pămintul este lung și lat, cum 
spune poetul, și încape pe el întreaga 
omenire și toate popoarele trebuie 
să trăiască în pace, in colaborare și 
libertate.

Deputatul Gheorghe Poto- 
Cean a spus : Minerii din județul 
Caraș-Severin mi-au încredințat 
mandatul să aduc, in numele lor. de 
la această inaltă tribună, a parla
mentului țării, cele mai vii mulțumiri 
conducerii partidului și statului nos
tru, dumneavoastră personal. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru statornica si ge
neroasa grijă pe care ne-o purtați 
nouă, tuturor minerilor tării-, pentru 
creșterea continuă a nivelului nostru 
de viață, pentru ca munca noastră in 
subteran să devină mereu mai rodni
că, mai plină de satisfacții. Cu adincâ 
recunoștință pentru tot ceea ce s-a 
făcut și se face pentru noi si pentru 
familiile noastre. ne angajăm să 
răspundem, cu dragoste și elan re
voluționar. la toate chemările adre
sate de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin.

Referindu-se la prevederile pro
iectului Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1982. vorbitorul a arătat: 
Și in județul Caraș-Severin a'vem de 
realizat, in anul viitor. un amplu 
program de dezvoltare, bazat oe va
lorificarea mai bună a resurselor 
existente.

In strălucita sa expunere la re
centa plenară a Comitetului Central 
al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat. în mod deo
sebit. necesitatea de a situa, ne prim 
plan, asigurarea bazei de materii 
prime și resurse energetice a tării. 
Doresc să informez că. în lumina a- 
cestor orientări, industria extractivă a 
județului nostru se va dezvolta. în 
acest cincinal, intr-un ritm mediu 
anual de circa 29 la sută, urmînd ca 
producția de cărbune să crească de 

3 ori, să identificăm noi rezerve de 
minereuri feroase și neferoase, 
precum și alie substanțe utile. 
Vă încredințăm. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că minerii Caras-Seve- 
rinului vor face totul pentru a spori 
producția de cărbune, pentru a da 
în exploatare zăcămintele carbonife
re de la Camenița. Rusca Montană 
și Lupac. a șisturilor bituminoase de 
Ia Anina. Doman, a rezervelor de 
minereuri sărace de la Moldova 
Nouă.

Animați de cele mai înflăcărate 
sentimente de mîndrie patriotică pen
tru noile si strălucitele initiative de 
pace și dezarmare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ne exprimăm 
totala noastră adeziune la Apelul 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste și. știm, că votind documen
tele supuse dezbaterii in actuala se
siune a Marii Adunări Naționale, 
votăm in favoarea păcii in lume, in 
favoarea înfloririi scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă România.

In cuvintul său, deputatul |on 
UrSU, după ce a relevat importanța 
documentelor supuse dezbaterii, a 
evidențiat rolul deosebit al tovară
șului Nicolae Ceaușescu in elabora
rea acestora, în fundamentarea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru. Ingăduiti-mi să 
exprim — a spus vorbitorul — atașa
mentul profund al tuturor celor ce 
muncesc pe tărimul științei si teh
nologiei in patria noastră fată de 
nobilele idealuri ce călăuzesc 
mersul înainte al tării, hotărîrea lor 
nestrămutată de a-și mobiliza în
treaga pricepere și putere de muncă 
pentru infăptuirea obiectivelor stra
tegice ale etapei de mare efort și 
cutezanță pe care o parcurgem.

Referindu-se la sarcinile cercetării 
pe anul 1982. elaborate analitic pe 
ramuri și domenii și integrate intr-o 
concepție unitară în ansamblul pla
nului național unic de către condu
cerea Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, vorbitorul a 
arătat că ele pun un accent deosebit 
pe satisfacerea nevoilor concrete ale 
economiei, in primul rind oe baza 
efortului. inteligentei si celorlalte
(Continuare în pag. a Vl-a)
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resurse proprii. Reflectînd priorități 
obiective ale economiei sublinia
te de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
obiectivele nominalizate în secțiunea 
de plan privesc realizarea de pro
duse noi, destinate inlocuirii impor
turilor ; introducerea și valorificarea 
superioară în circuitul economic a 
noi surse de materii prime, elabora
rea de noi tehnologii pentru refolo- 
sirea materialelor recuperabile, eco
nomisirea mai accentuată a energiei 
și combustibilului și valorificarea 
energiei din surse noi și recuperabile.

Planul cercetării științifice, pe 
care îl avem în față, reprezintă re
zultatul unei analize exigente și res
ponsabile cu institutele centrale de 
cercetare, desfășurat din inițiativa 
și sub conducerea directă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui National pentru Știință și Tehno
logie. Prin grija și sprijinul statornic 
al partidului și statului, precum și 
Drintr-o aplicare mai hotărîtă a nou
lui mecanism economico-financiar in 
cercetare, avem toate condițiile să 
îndeplinim sarcinile de plan stabili
te. Sîntem conștienți că acest anga
jament necesită lichidarea hotărîtă 
a lipsurilor ce se manifestă în cer
cetare, în legăturile ei cu producția, 
îmbunătățirea substanțială a stilului 
de muncă la toate nivelurile, de la 
cercetători pînă la consiliile științi
fice ale institutelor centrale și or
ganele de lucru ale Consiliului Na
tional pentru Știință și Tehnologie.

Ecoul internațional al Simpozionu
lui „Oamenii de știință si nacea", 
desfășurat recent la București, stră
lucitele initiative de pace ale pre
ședintelui țării noastre — a spus vor
bitorul — reprezintă pentru lumea 
de azi un izvor de speranță, de în
credere in capacitatea tuturor po
poarelor de a-și asigura liniștea si 
vigoarea necesare dezvoltării, de a 
impune pacea și progresul. Angajîn- 
du-ne să facem totul spre a îndrep
tăți, printr-o îndeplinire exemplară 
a sarcinilor ce ne revin pe anul 
1982, inalta încredere și sprijinul ce 
ni se acordă, cei ce muncim pe 
tărîmul științei și tehnologiei ne ex
primăm adeziunea deplină fată de 
politica internă și externă a parti
dului nostru, caldul atașament, din 
toată inima, fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exponentul și apărătorul 
cel mal fidel al năzuințelor întregu
lui nostru popor.

Luînd cuvîntul, deputata Elena 
Verona Burtea a spus : In pre
vederile proiectului de lege se regă
sesc și sarcinile mobilizatoare ce stau 
în fața oamenilor muncii din indus
tria ușoară, a celor care lucrăm în 
Întreprinderea de confecții si tricota
je București: aceste sarcini le-am 
dezbătut exigent și responsabil în re
centele adunări generale ale oameni
lor muncii, prilej cu care au fost fă
cute numeroase propuneri, s-au a- 
doptat măsuri pentru pregătirea con
dițiilor de realizare a planului pe 
anul viitor.

Pornind de la premisa că sarcinile 
anului 1982 sînt strins legate de re
zultatele obținute in acest an, infor
mez că, pe primele 10 luni ale anului 
1981. colectivul nostru a îndeplinit 
prevederile de plan la principalii in
dicatori economico-financiari.

Vă raportăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că, avînd la bază indica
țiile dumneavoastră, am acționat pen
tru creșterea fondului de marfă des
tinat pieței interne, realizind sorti
mente noi de confecții pe clase de 
calitate. Totodată, acționăm pentru 
creșterea nivelului tehnic și calitativ 
al întregii producții, a competitivită
ții acesteia, tinind seama de faptul 
că 80 la sută din produsele noastre 
se exportă.

Trebuie să arătăm însă că rezulta
tele obținute nu reflectă posibilitățile 
reale ale colectivului nostru de mun
că. Cunoscind sarcinile de plan pen
tru 1982, precum și neajunsurile ce 
s-au manifestat în activitatea eco
nomică a întreprinderii în acest an. 
consiliul oamenilor muncii își propu
ne o îmbunătățire substanțială a sti
lului său de muncă in ce privește 
pregătirea și realizarea ritmică a 
producției, sporirea calității și mai 
buna desfacere a acesteia. încadra
rea in consumurile normate.

în numele oamenilor muncii din în
treprinderea noastră exprim adeziu
nea unanimă si votez pentru aproba
rea proiectelor de plan și a bugetului 
de stat pe anul 1982.

Obiectivele majore înscrise în pro
iectul Planului național unic al dez
voltării economico-sociale și al bu
getului de stat pe anul 1982, celelalte 
documente aflate pe ordinea de zi, 
elaborate sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
spus în cuvîntul său deputatul |q_
cob Olar °Slinde®c consecvența 
cu ' care partidul conduce destinele 
națiunii noastre socialiste, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
XII-Iea Congres al partidului.

în spiritul largului democratism ce 
caracterizează orinduirea noastră so
cialistă, oamenii muncii din județul 
Mureș au dezbătut în adunări ge
nerale speciale proiectul planului pe 
anul 1982, plan care prevede crește
rea producției nete industriale cu 8,2 
la sută, a producției de mecanică 
fină cu 40 la sută și cu 11 la sută la 
produsele macromoleculare de bază.

în acest context, evidențiind preo
cuparea colectivului întreprinderii 
„Electrocentrale" Iernut pentru 
crearea condițiilor de îndeplinire _a 
planului pe anul 1982, colectiv in 
cadrul căruia își desfășoară activita
tea, vorbitorul a spus : Avem in ve
dere măsuri care să conducă la îm
bunătățirea activității de întreținere 
și reparații a agregatelor și instala
țiilor și asimilarea în fabricație a 
unor piese de schimb pe care le 
procuram pină acum din import. 
asigurând astfel creșterea randamen
telor și a siguranței în funcționare, 
precum și reducerea consumurilor 
proprii.

Declarindu-mă întrutotul de acord 
cu proiectele de legi supuse dezba
terii, vă rog să-mi permiteți să ex
prim totala adeziune a colectivului 
de energeticieni din care fac parte, 
a tuturor locuitorilor județului Mu
reș, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, față de Apelul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, adoptat din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele României socialiste, pentru 
pace și dezarmare, pentru asigurarea 
condițiilor de liniște și securitate, 
necesare dezvoltării, în continuare.
a potențialului economic și social al 
patriei noastre, al tuturor .țărilor
lumii.

Din cuvîntul participantelor la dezbateri
în cuvîntul său, deputata Emilia 

Andrunache a spus '• Va rog 
să-mi permiteți ca, de la inalta tri
bună a Marii Adunări Naționale, să 
exprim adinca recunoștință față de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru con
cepția clarvăzătoare și profund știin
țifică în care se asigură dezvoltarea 
economică, creșterea avuției naționa
le și, pe această bază, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

Prevederile documentelor supuse 
dezbaterii actualei sesiuni, la elabo
rarea cărora conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ă adus o contribuție 
esențială, și pe care le voi vota cu 
toată încrederea, accentuează rolul 
consiliilor populare în buna gospo
dărire a resurselor locale și valori
ficarea superioară a materiilor pri
me. materialelor, energiei și com
bustibilului.

Proiectul bugetului de stat pe 
anul viitor la care doresc să, mă re
fer reflectă concret concepția parti
dului nostru privind așezarea între
gii activități pe criterii strict econo
mice, afirmarea plenară a autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare.

Alături de milioanele de femei din 
patria noastră, a subliniat vorbi
toarea în continuare, aduc vii mul
țumiri conducerii de partid și de 
stat pentru consecventa cu care sînt 
sporite an de an fondurile sociale, 
pentru a putea fi satisfăcute, în con
diții tot mai bune, necesitățile de în- 
vățămînt, ocrotire a sănătății, cul
tură și artă, precum și de asigurări 
sociale. în acest sens, în bugetul de 
stat pentru anul viitor se prevăd 
cheltuieli pentru finanțarea acțiuni
lor social-culturale de circa 77 mid. 
lei, cu 2.5 la sută mai mult decît în 
anul 1981.

Apreciez în mod deosebit măsu
rile luate de conducerea partidului 
și statului nostru pentru menținerea 
la un nivel scăzut a cheltuielilor ad
ministrative.

Permiteti-mi să vă asigur că oa
menii muncii din municipiul Tecuci, 
alături de întregul popor, vor face 
totul pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a României, planul de dez
voltare a agriculturii și industriei 
alimentare și din bugetul pe anul 
1982, adueîndu-ne astfel contribuția 
la înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

în cuvîntul său deputatul QbeOT* 
ghe Dobre a spus ■ studiind cu 
deosebit interes prevederile din pro
iectele Planului național unic de dez
voltare economico-socială a României 
pe anul 1982 și bugetul de stat, pe 
care le dezbatem astăzi, trăiești sen
timentul de profundă mîndrie patrio
tică. de recunoștință fată de partid, 
față de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care ne con
duce cu mină sigură către înfăptui
rea obiectivelor stabilite la cel de-al 
XII-Iea Congres al partidului.

Luînd cunoștință de fiecare dintre 
prevederile planului pe 1982, am ana
lizat cu exigentă modul de aplicare 
a acestor cerințe la Combinatul pen
tru lianți din Cimpulung-Muscel, 
unde îmi desfășor activitatea. Sîntem 
conștienti că in activitatea noastră 
mai sint și neajunsuri.^ că realizarea 
nivelurilor de eficiență stabilite în 
planul pe 1982 impune din partea 
noastră — așa cum a indicat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară comună — acțiuni hotărâte 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și creșterea productivității 
muncii, folosind deplin și eficient 
capacitățile de producție prin micșo
rarea întreruperilor și opririlor acci
dentale. reducerea la strictul necesar 
a duratei reparațiilor și ridicarea ca
lității acestora, precum și a lucrări
lor de revizii periodice și de între
ținere. asigurarea din timp a piese
lor de schimb necesare.

Exprimîndu-și acordul deplin cu 
proiectele de acte normative supuse 
dezbaterii actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, deputatul Tran
dafir Cocârlă a apreciat in mo<1 
deosebit prevederile cu privire la 
dimensionarea consumurilor energe
tice si materiilor prime, prevederi 
care țin seama de necesitatea obiec
tivă a unei gospodăriri judicioase, 
de asigurarea unei proporții cores
punzătoare intre creșterea producției 
industriale si creșterea producției de 
energie electrică.

în proiectul initial al planului pe 
1982 — a spus vorbitorul — se pre
vedea o creștere de 4,4 la sută a 
consumului de energie electrică, fată 
de realizările anului 1981. aceasta 
fiind aproape egală cu creșterea pro
ducției globale industriale. Pornind 
de la observația critică făcută la re
centa plenară de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la această pro
blemă, pe baza unei reanalizări pro
funde. am prevăzut ca la creșterea 
producției industriale să-i cores
pundă o creștere a producției de e- 
nergle electrică de 2,5 pînă la cel 
mult 3 la sută.

Pentru a realiza prevederile pla
nului la energia electrică si termică 
va trebui să ne ocupăm cu mai 
multă răspundere de creșterea gra
dului de utilizare a potențialului 
hidroenergetic, intensificarea folosirii 
combustibililor solizi — lignit și Șis
turi bituminoase — producerea com
binată a energiei electrice și termi
ce, extinderea pe această cale a ter- 
moficării, trecerea pe scară tot mai 
largă la utilizarea noilor surse de e- 
nergie. aplicarea unui regim sever 
de economisire a combustibilului și 
energiei in toate ramurile economiei 
naționale.

Prin proiectul de plan pe anul 
1982, Ministerul Energiei Electrice 
trebuie să asigure cu energie elec
trică întreaga activitate economico- 
socială din patria noastră printr-o 
producție mult sporită în termocen
tralele pe cărbune și în hidrocen
trale. O atenție deosebită vom acor
da organizării mai bune a activității 
de întreținere și reparații a instala
țiilor și îmbunătățirii disponibilității 
grupurilor prin realizarea, în colabo
rare cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Ministerul 
Industriei de Mașini Unelte. Elec
trotehnică și Electronică, a tuturor 
lucrărilor care se impun moderni
zării.

O atenție mult mai mare decît pînă 
acum, a spus el în încheiere, o vom 
acorda reducerii consumurilor de e- 
nergie electrică si termică în toate 
procesele tehnologice, energointensi- 

ve și folosirii rationale a energiei 
de către toti consumatorii, creșterii 
siguranței în funcționarea sistemului 
energetic national. întăririi ordinii 
și disciplinei în toate sectoarele sis
temului nostru energetic.

în cuvîntul său, deputatul Ni
colae Hurbean a spus: De la în" 
ceput doresc să remarc faptul că pro
iectul Planului național unic de dez
voltare economico-socială a României 
pe anul 1982, la a cărui fundamentare 
științifică tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu are o contribuție 
hotărîtoare, asigură, prin realismul 
prevederilor sale. în deplin acord cu 
orientările date dc Congresul al XII- 
lea al partidului, dezvoltarea pe mai 
departe a forțelor de producție, valo
rificarea resurselor materiale, tehni
ce și. umane ale țării, creșterea efici
entei economice și creșterea bună
stării poporului.

Exigențelp planului pe 1982. așa 
cum sînt cuprinse în proiectul pe 
care îl examinăm, sînt caracteristice 
și sarcinilor planului în profil teri
torial ce revine județului Alta. Este 
semnificativ în acest sens faptul că 
proiectul de plan, urmărind valori
ficarea mai deplină a potențialului 
productiv creat, prevede ca peste 90 
la sută din sporul prevăzut la pro
ducția marfă să se realizeze pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
Sarcini importante sînt prevăzute la 
producția netă si la export. în con
cordantă cu potențialul de care dis
pune economia județului. Fondurile 
pentru investițiile alocate în anul
1982. în valoare de aproape un mi
liard lei. vor fi folosite la continua
rea lucrărilor de la Combinatul mi
nier ar cuprului de la Roșia Poieni, 
pentru realizarea salbei de hidrocen
trale de pe râul Sebeș. Așa cum ne-a 
îndemnat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea rostită la Plenara C.C. 
al partidului, vom acționa cu toată 
hotărârea pentru sporirea producției 
de minereuri si de energie electrică, 
pentru a îndeplini obligațiile ce re
vin județului Alba.

Sîntem pe deplin conștienti. a sub
liniat vorbitorul, că putem realiza 
mai mult, că rezultatele dobîndite in 
1981 puteau fi mai însemnate dacă în 
activitatea noastră nu s-ar fi mani
festat o serie de lipsuri si neajunsuri.

Exprimînd deplina aprobare fată 
de proiectele de lege supuse dezba
terii. asigur conducerea partidului si 
statului nostru, pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu personal, că oamenii mun
cii din județul Alba vor acționa cu 
toată răspunderea pentru îndeplini
rea integrală a planului pe 1982.

Deputata Doina Florea a spus: 
Planul de dezvoltare economico-so
cială ne anul viitor prevede ca în iu- 
detul Cluj producția netă industrială 
să crească cu 9 la sută, iar exportul 
cu peste 30 la sută față de realiză
rile preliminate pe acest an. Aceste 
creșteri la indicatorii cantitativi și 
de eficiență necesită o mobilizare 
puternică a tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii, așa cum ne-a în
demnat secretarul general al parti
dului, în expunerea la Plenara C.C. 
al P.C.R., de a realiza cel puțin ni- 

' velurile de producție planificate, de a 
ne concentra eforturile spre valori
ficarea tuturor posibilităților și, prin
tr-o organizare mai bună a produc
ției și a muncii, să obținem o pro
ducție superioară prevederilor de 
plan.

Colectivul de oameni ai muncii al 
Combinatului de încălțăminte „Clu
jeana". unde lucrez, are de îndeplinit, 
de asemenea, sarcini importante în 
anul 1982, cînd productia-marfă va 
crește, față de acest an, cu 8 la sută, 
iar exportul cu peste 20 la sută. Pen
tru realizarea acestor obiective am 
stabilit un program de măsuri pri
vind folosirea la parametrii superiori 
a mașinilor și utilajelor din dotare, 
economisirea materiilor prime, mate
rialelor. energiei și forței de muncă, 
asigurând astfel o reducere a costu
rilor de producție și creșterea efi
cientei activității noastre.

în numele celor aproape 9 000 de 
oameni ai muncii de la combinatul 
nostru, vă încredințăm pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, că sîntem hotăriți să ne 
facem cu cinste datoria de muncitori, 
de revoluționari, înțelegind că atașa
mentul la politica partidului și sta
tului nostru ni-1 dovedim prin rezul
tatele muncii, că vom face tot ce de
pinde de noi pentru a contribui la 
crearea resurselor valutare necesare 
economiei noastre socialiste.

în cuvîntul său, deputatul NiCU 
Ceaușescu a spus: Actionînd sub 
conducerea partidului. Uniunea Ti
neretului Comunist s-a străduit 
să asigure unirea eforturilor între
gului tineret în direcția creșterii 
contribuției sale la înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al XII-Iea al 
partidului, a programului de dezvol
tare economico-socială a patriei.

în continuare, referindu-se la pla
nul anual de muncă patriotică al 
Uniunii Tineretului Comunist, vorbi
torul a arătat că în prezent el este 
realizat in proporție de 94 la sută, 
ceea ce dă garanția realizării și de
pășirii lui pînă la sfîrșitul anului. 
Cei aproape 50 000 de tineri munci
tori și 113 000 elevi și studenți — a 
subliniat vorbitorul — au adus si 
aduc o contribuție activă la realiza
rea unor însemnate obiective de in
vestiții pentru economia națională pe 
cele 9 șantiere naționale si 259 șan
tiere județene și locale ale tineretu
lui. valoarea totală a lucrărilor reali
zate ridicindu-se în acest an la 2 
miliarde lei.

Relevînd aceste preocupări și rea
lizări ale tineretului, ale organizației 
sale revoluționare, vorbitorul a ară
tat. totodată, că potențialul de care 
dispunem nu a fost folosit integral. 
Din acest punct de vedere, sublinie
rile privind activitatea Uniunii Tine
retului Comunist făcute de secre
tarul general al partidului la recenta 
plenară, corespunzînd întru totul 
realităților, implică o perfecționare 
substanțială a stilului si metodelor 
noastre de muncă.

Planul pe 1982 pune în evidentă în 
mod pregnant preocuparea de a asi
gura tineretului condiții cît mai bune 
de instruire, de muncă și viată. Iată 
de ce este normal să dăm expresie 
sentimentelor de gratitudine ale ti
neretului. odată cu hotărirea de a 
face totul pentru creșterea contribu
ției sale la efortul creator al întregu
lui popor.

Aș dori să subliniez, în acest ca
dru, un adevăr cunoscut și anume 
acela că preocupările și rezultatele 
muncii tineretului depind în măsură 
esențială, dar nu exclusiv, de Uniunea 
Tineretului Comunist. Cu alte cuvin
te. din experiența de pînă acum. 

sîntem de părere că. odată cu noul 
an de plan, este necesar să se înlă
ture o serie de neajunsuri care se 
mai manifestă în preocuparea unor 
ministere și consilii populare fată de 
tineret. Am în vedere în mod concret 
următoarele :

— și în prezent se mențin un nu
măr de absolvenți ai treptelor I si 
a Il-a de liceu neîncadrati în pro
ducție. Iată de ce se impune ca Mi
nisterul Educației și învătămîntului. 
Ministerul Muncii și ministerele eco
nomice să asigure, împreună cu noi. 
încadrarea lor cît mai rapidă într-o 
activitate socială utilă :

— in ce privește realizarea cămine
lor muncitorești ■ cu toate măsurile 
de impulsionare luate de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist. din cele 215 cămine planificate 
s-au dat în folosință pînă la 1 noiem
brie numai 50. Situația este necores
punzătoare îndeosebi în județele Bra
șov. Dolj, Covasna și municipiul 
București :

— potrivit hotărârii noastre, vom 
lărgi sfera de cuprindere a acțiunilor 
de muncă patriotică ale tineretului, 
urmînd ca planul pe 1982 să fie cu 
30 la sută mai mare decît în acest 
an. Este necesar însă ca ministerele 
economice, si îndeosebi Ministerul 
Agriculturii, să se preocupe de 
crearea unor condiții normale pentru 
activitatea tinerilor, deoarece numai 
în acest fel se poate asigura o efi
cientă ridicată a muncii lor. aitît sub 
aspect economic, cît si educativ.

După ce s-a referit la participarea 
masivă a tineretului patriei noastre 
la recentul marș pentru pace si la 
alte demonstrații de masă, vorbitorul 
a spus în încheiere : Declarindu-mă 
de acord cu proiectele de legi supuse 
dezbaterii, reafirm hotărârea Uniunii 
Tineretului Comunist, a tinerei ge
nerații, de a fi — sub conducerea 
partidului — în primele rânduri pen
tru înfăptuirea planului pe anul 1982, 
pentru realizarea neabătută a hotărâ
rilor Congresului al XII-Iea al parti
dului, a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

Asemenea întregului popor — a 
spus deputatul Aslan — oame
nii muncii din județul Vîlcea au pri
mit cu adîncă satisfacție și vibrantă 
mindrie patriotică apelul pentru pace 
și dezarmare al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, elaborat din 
inițiativa președintelui României. Ac- 
ționînd neabătut în spiritul orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din agricultura jude
țului Vîlcea, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, s-au 
înscris, în acest an, cu lucrările agri
cole in perioadele cele mai scurte, 
iar prin aplicarea tehnologiilor reco
mandate am obținut producții de ce
reale, fructe, struguri și legume su
perioare față de anii precedenți și am 
livrat suplimentar la fondul de stat 
unele cantități de grâu, porumb și 
alte produse agroalimentare.

Măsurile ce vor fi luate în conti
nuare, pe baza indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cu- 
vîntarea rostită la Plenara Consiliu
lui Național al Agriculturii, pe linia 
îmbunătățirii muncii în agricultură, 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, ca și la Plenara C.C. al 
P.C.R., vor stimula și mai mult creș
terea răspunderii și exigentei in pro
ducția agricolă.

Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la buna experiență a întreprinderii 
agricole de stat Drăgășani, unde își 
desfășoară activitatea, subliniind că, 
în spiritul proiectului de lege pentru 
adoptarea planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1982, se va acționa într-o mai 
mare măsură pentru creșterea pro
ducțiilor de fructe și struguri, pentru 
sporirea substanțială a veniturilor pe 
hectar, a eficienței economice în agri
cultură. V

în cuvîntul său, deputatul Petrii
LăcătUȘU a spus: Cu deosebită sa
tisfacție și mîndrie patriotică con
statăm că toate documentele supuse 
dezbaterii sesiunii și care prefigu
rează dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei noastre socialiste în viitorul 
an poartă puternica amprentă a per
sonalității secretarului general al 
partidului, sub îndrumarea căruia au 
fost elaborate. Asemenea întregii 
țări, și județul Iași, potrivit preve
derilor pe anul 1982, va cunoaște o 
dezvoltare continuă, pe seama alo
cării unor importante fonduri.

Referindu-se, în continuare, la 
munca colectivului de la întreprin
derea mecanică „Nicolina" din Iași, 
unde își desfășoară activitatea, vor
bitorul a spus : Doresc să men
ționez faptul că datorită înfăptuirii 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de 
lucru pe care le-a efectuat în Iași, 
unitatea noastră a cunoscut. în ulti
ma vreme, o puternică dezvoltare și 
modernizare.

Prin darea în funcțiune a unor 
obiective, ca si prin completarea do
tării tehnice, s-au asigurat cele mai 
bune condiții de înnoire a produc
ției, de diversificare și ridicare a 
gradului de tehnicitate și complexi
tate a acesteia, concomitent cu îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale întregului personal 
muncitor.

însușindu-ne, cu întreaga noastră 
răspundere de comuniști, criticile 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea la Plenara 
Comitetului Central al partidului, la 
adresa industriei constructoare de 
mașini, îndeosebi cele referitoare la 
nerealizarea la timp a programelor 
de asimilare și introducere în pro
ducție a noilor mașini și utilaje, vom 
acționa neîntîrziat pentru stabilirea 
celor mai eficiente măsuri tehnice 
și organizatorice, care să asigure 
realizarea integrală, la toți indicato
rii. a sarcinilor prevăzute pentru
1982.

Relevînd bunele rezultate obținute 
de oamenii muncii din transporturi 
și telecomunicații în realizarea prin
cipalilor indicatori ai planului pe 
anul în curs, precum și unele neajun
suri semnalate în activitatea de an
samblu a transporturilor, deputatul 
Vasile Bulucea a spus '■ In con‘ 
cordanță cu dimensiunile și cerințele 
dezvoltării economice și sociale a tă
rii, prevăzute pentru anul viitor, au 
fost stabilite și sarcinile în ramura 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
Doresc să vă informez că, urmărind 
criteriul maximei eficiente si al mai 
bunei folosiri a resurselor energetice, 
în defalcarea pe sectoare a volumu
lui de transport s-a dat prioritate 
transporturilor fluviale, al căror tra

fic urmează să sporească cu 12 la 
sută. O dezvoltare deosebită o va cu
noaște transportul maritim, al cărui 
volum de mărfuri transportate va 
trebui să crească cu aproape 16 la 
sută față de acest an.

în legătură cu producția industria
lă pe care trebuie s-o realizeze Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor și la ^ceilalți indicatori 
prevăzuți în plan, trebuie să afirm că 
aceștia sînt corelați cu cerințele re
parațiilor mijloacelor de transport și 
cu structura producției.

Investițiile alocate prevăd spo
rirea ritmului de execuție la obiecti
vele prioritare, cum sînt lucrările de 
la Canalul Dunăre—Marea Neagră, 
de la cele două poduri dunărene, 
precum și Ia liniile de cale ferată 
care vor asigura transportul mai ra
pid și mai ieftin al cărbunelui din 
bazinul Olteniei.

Vom acționa mai hotărît pentru 
adîncirea raionării și optimizării 
transporturilor, creșterea tonajelor 
trenurilor și convoaielor fluviale și 
reducerea imobilizării mijloacelor la 
încărcare-descărcare și în reparații. 
Vom acorda, în continuare, prioritate 
absolută transporturilor pentru ex
port-import, aprovizionării ramurilor 
economiei naționale și aprovizionă
rilor destinate populației. O mai 
mare atenție va fi îndreptată sporirii 
gradului de confort în transporturile 
de călători și creșterii calității servi
ciilor asigurate populației în activi
tatea de poștă și telecomunicații.

în încheiere, vorbitorul, exprimîn- 
du-și acordul deplin față de proiec
tele de plan și de buget pe anul 1982, 
a arătat că oamenii muncii din trans
porturi și telecomunicații, împreună 
cu întregul popor, își reafirmă spri
jinul unanim și nelimitat fată de 
nobilele si generoasele initiative 
de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De la început doresc să-mi exprim 
acordul deplin față de cele trei pro
iecte de lege puse în dezbaterea se
siunii Marii Adunări Naționale, a 
arătat deputatul Jakabos Csaba. 
Informez înaltul forum legislativ al 
țării că proiectul de plan pe 1982 al 
unităților economice din județul Co
vasna, dezbătut și aprobat în adu
nările generale ale oamenilor muncii 
din septembrie si octombrie a.c., 
asigură în continuare dezvoltarea ac
celerată a economiei județului nos
tru, creșterea producției nete și a 
producției marfă industrială, fiind cu 
13 la sută mai mare decît în acest 
an, creșterea producției de mecanică 
fină cu 20 la sută și de mașini-unelte 
de prelucrarea metalului cu 17 la 
sută.

Sîntem pe deplin conștienti că pla
nul anului 1982, caracterizat prin ac
centuarea trecerii de la dezvoltarea 
extensivă la cea intensivă, ne impu
ne nouă tuturor, asa cum arăta 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în expu
nerea la Plenara C.C. al P.C.R. ne
cesitatea de a găsi cele mai eficiente 
măsuri pentru folosirea deplină a în
tregii capacități productive de care 
dispunem, punind accentul pe valori
ficarea superioară a materiilor prime 
și materialelor, gospodărirea judici
oasă a resurselor de energie, pe rea
lizarea unei producții de un nivel 
calitativ superior.

Referindu-se la sarcinile ce revin 
colectivului întreprinderii mecanice 
Tg. Secuiesc. în mijlocul căruia își 
desfășoară activitatea, vorbitorul a 
arătat că planul pe anul viitor pre
vede sarcini mobilizatoare privind 
diversificarea producției, creșterea 
gradului de utilizare a metalului, 
creșterea producției nete cu circa 15 
la sută, dublarea exportului, în care 
scop în adunarea generală a oame
nilor muncii s-au adoptat măsuri 
privind folosirea intensivă a capaci
tăților de producție, mărirea gradu
lui de mecanizare și automatizare a 
producției, ridicarea nivelului tehnic 
calitativ al produselor executate.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
înaltul for legislativ, pe președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceausescu, că 
oamenii muncii, români și maghiari 
din județul Covasna. asemenea tutu
ror fiilor patriei, nu vor precupeți 
nici un efort pentru traducerea in 
viață a noilor prevederi, sporindu-ș_i 
astfel contribuția la măreața operă 
de înălțare a României socialiste pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Prevederile de plan pe anul viitor 
— a spus în cuvîntul său deputata 
Ileana Tașcău - elaborate sub 
îndrumarea nemijlocită a președinte
lui tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. constituie rodul gîndirii 
creatoare a maselor largi de oameni 
ai muncii care, in recentele adunări 
generale din întreprinderi, au adop
tat măsuri pentru realizarea integra
lă a sarcinilor înscrise în aceste pla
nuri.

Folosesc acest prilej pentru ia rele
va că. în spiritul exigențelor cu care 
au fost dezbătute proiectele de legi 
în Plenara Comitetului Central al 
partidului nostru, al indicațiilor și 
criticilor îndreptățite aduse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea 
dezvoltării economico-sociale. prevă
zută pe anul viitor pentru județul 
Timiș, ne obligă pe toti oamenii 
muncii din acest județ la o reexami
nare profundă a stilului si metodelor 
de muncă, la întărirea răspunderii 
cadrelor, a tuturor specialiștilor.

Pentru înfăptuirea sarcinilor de 
plan pe anul viitor, așa cum a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. vom a- 
sigura și în întreprinderea de produ
se ceramice Lugoj. în care îmi des
fășor activitatea, o mai bună orga
nizare a producției și a muncii, pro
movarea mai rapidă a progresului 
tehnic, accentuarea reducerii consu
murilor de materii prime, materiale 
și energie, îmbunătățirea continuă a 
calității produselor.

In încheiere, vorbitoarea a spus : 
Vă rog să-mi permiteți ca. in numele 
femeilor din județul Timiș, să ex
prim recunoștința ' noastră profundă 
pentru noua si strălucita inițiativă de 
pace si dezarmare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, oare are drept tel 
asigurarea liniștii noastre și a fami
liilor noastre, pentru a ne putea făuri 
o viată liberă și independentă, fără 
teama de războaiele distrugătoare.

Doresc să-mi exprim acordul de
plin fată de toate documentele si 
întreaga problematică ce figurează 
pe ordinea de zi a sesiunii Marii 
Adunări Naționale, a spus in cuvin- 
tui său deputatul Țraian Gârbă, 
Proiectele legilor ce ne sînt supuse 
sore aprobare încornorează. în esența 
lor. geniala capacitate de cunoaștere 
a realităților din România socialistă 
si ne nlan international, sintetizate 
în mod strălucit de eminentul nos

tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în strinsă corelare cu 
condițiile si nosibilitătile reale, efec
tive. cu cerințele imediate si de ner- 
snectivă. în sniritul istoricelor hotă
râri ale Congresului al XII-Iea al 
partidului.

în fiecare din prevederile acestor 
documente se regăsește si județul 
Suceava. Planul de dezvoltare eco
nomico-socială a județului nostru pe 
1982 înscrie sarcini deosebit de mo
bilizatoare în toate domeniile de ac
tivitate. Realizările pe care le-am 
înregistrat, pină în prezent. în înde
plinirea olanului pe acest an în in
dustrie. cît si în alte sectoare ale 
economiei județului, acțiunile politice 
si tehnico-organizatorice întreprinse 
ne dau garanția încheierii cu rezul
tate bune a anului 1981 si intrării în 
1982 mult mai bine pregătiți.

Am desprins multe si prețioase 
învățăminte din expunerea secreta
rului general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. din În
treaga desfășurare a lucrărilor ple
narei Comitetului Central al parti
dului si ale celorlalte forumuri poli
tice care au avut loc în aceste zile, 
fiind conștienti de sarcinile si răs
punderile mari care ne revin în con
tinuare. în primul rând, avem dato
ria să depunem eforturi mult mai 
stăruitoare pentru întărirea autocon
ducerii muncitorești, autogestiunii și 
aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar în toate unitățile 
economiei județului, să ne ocupăm 
cu toată răspunderea de economisirea 
resurselor energetice ca sarcină 
prioritară. îndeplinirea în întregime 
a planului de export în condiții de 
calitate si parametri competitivi cu 
cele mai bune produse existente pe 
Diata externă.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți să îndeplinesc mandatul încre
dințat de locuitorii județului nostru, 
de a transmite angajamentul suceve
nilor că nu vor < precupeți nici un 
efort pentru a transpune în viată ho
tărârile si legile adoptate în aceste 
zile. în condiții calitativ superioare 
si de eficientă sporită, asa cum e 
cere conducerea partidului si statu
lui. personal conducătorul iubit al 
națiunii române, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

în cuvîntul său, deputatul Du
mitru Popa a menționat că pre
vederile cuprinse în proiectul planu
lui pe anul 1982 asigură dezvoltarea 
armonioasă, pe mai departe, a tutu
ror ramurilor și sectoarelor de acti
vitate ale economiei naționale, a tu
turor județelor țării, valorificarea in
tensivă a resurselor materiale și 
umane de care dispune societatea 
noastră, creșterea continuă a eficien
tei economice și, pe această bază, 
ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. în acest scop, 
a fost prevăzută realizarea. în con
tinuare. a unui volum important de 
investiții, care asigură punerea în 
funcțiune a 800 capacități de produc
ție industriale și agrozootehnice im
portante, modernizarea potențialului 
existent și eliminarea locurilor în
guste în unele sectoare.

Referindu-se la realizările din pri
mele 10 luni ale oamenilor muncii 
din Ministerul Construcțiilor Indus
triale. împreună cu beneficiarii și 
furnizorii de utilaje, vorbitorul a 
arătat că aceștia au terminat lucră
rile de constructii-montaj la un nu
măr de 387 capacități de producție 
și obiective industriale și agrozooteh
nice importante. din care 258 sînt 
puse în funcțiune.

Trebuie să arătăm însă că nu am 
reușit să asigurăm pe toate șantie
rele ordinea și disciplina : ne-am 
confruntat cu o serie de lipsuri în 
asigurarea ritmică a documentației 
de execuție. în aprovizionarea cu 
unele materiale și în livrarea cu în- 
tîrziere sau dezasortate a unor utilaje 
tehnologice. Acționăm cu energie 
pentru înlăturarea acestor neajunsuri, 
concentrând forțele și mijloacele de 
care dispunem pentru finalizarea și 
punerea în funcțiune pînă la sfîrși
tul acestui an a încă 240 capacități si 
obiective care au condiții asigurate 
și să montăm un volum de 1,8 mi
liarde lei utilaje tehnologice.

Realizarea programului de investi- 
ții-construcții pe anul 1982 pune în 
fața ministerului nostru sarcini im
portante. Am retinut indicațiile date 
în Plenara Comitetului Central cu 
privire la prioritatea pe care trebuie 
să o acordăm sectoarelor care asi
gură baza energetică și de materii 
prime, programelor speciale din ra
mura construcțiilor de mașini si din 
industria alimentară și doresc să asi
gur Marea Adunare Națională, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom con
centra toate forțele pentru realizarea 
cu precădere a lucrărilor ce ne revin 
în aceste sectoare. Vom acționa cu 
toată hotărârea pentru accelerarea rit
mului de execuție a obiectivelor de 
investiții, pentru reducerea. în conti
nuare, a costului lucrărilor si creș
terea productivității, muncii.

Mă angajez, a spus în încheiere 
vorbitorul, ca împreună cu Consiliul 
de conducere al ministerului să mi
lităm cu hotărîre pentru lichidarea 
lipsurilor, pentru creșterea răspunde
rii și fermității revoluționare în în
treaga noastră activitate, pentru în
tărirea ordinii si disciplinei de la 
ministru pînă jos la șantiere. în ve
derea îndeplinirii sarcinilor ce ne 
revin.

Actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale dezbate probleme de cea 
mai mare însemnătate pentru- dez
voltarea. în continuare, a patriei 
noastre, pentru înfăptuirea neabătu
tă a programului stabilit de Congre
sul al XII-Iea al partidului, de ri
dicare continuă a nivelului de trai al 
întregului popor — a spus in cuvin- 
tui său deputata Maria lones- 
ț-y Documentele supuse dezbate
rii poartă, prin conținutul și orienta
rea lor revoluționară, puternica am
prentă a personalității secretarului 
general al partidului nostru, sub în
drumarea căruia au fost elaborate și 
ele vor asigura cadrul juridic optim 
de înfăptuire a sarcinilor economico- 
sociale pe anul viitor.

Integrîndu-se organic în prevede
rile de plan pe'anul 1982. cercetarea 
științifică și tehnologică este dirijată 
spre rezolvarea problemelor majore 
ale economiei, pe corelarea activității 
tuturor ramurilor, si aceasta pe baza 
indicațiilor prețioase, de valoros con
ținut științific, ale tovarășului secre
tar general Nicolae Ceaușescu.

Programele de activitate ale unită
ților de cercetare-proiectare si pro
ducție din componenta Institutului 
central de chimie pentru perioa
da 1981—1985 au fost elaborate cu 
contribuția esențială și sub coordo

narea directă a tovarășei academi
cian dr. ing. Elena Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului National pentru 
Știință și Tehnologie. Aceste progra
me se încadrează în totalitate în ori-

partidului. în orien- 
la deschiderea lucră- 
de-al II-lea Congres 

Chimie din septem- 
în concluziile a-

entările stabilite de Congresul al 
XII-Iea al --------
țările date 
rilor celui
Național de 
brie a.c., cît și __ _ 
doptate la încheierea congresului. In 
acest sens, tematica planului unități
lor Institutului central de, chimie pe 
anul 1982 este concentrată spre 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale si energie, 
obținerea de produse de înaltă cali
tate si diversificate, 
subproduselor si recuperarea 
produse utile, reducerea 
lor. Realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1982 ale unităților 
central de chimie impune 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. — o acti
vitate susținută si o conlucrare cît 
mai bine organizată în cadrul colec
tivelor complexe. în vederea scurtă
rii ciclului de cercetare-proiectare- 
productie si trecerea cît mai rapida 
la aplicarea în practică a rezultatelor.

valorificarea 
unor 

importuri-

Institutuiui 
— așa cum

Deputatul Vasile Mîlea a ară’
tat în cuvîntul său : Documentele 
supuse dezbaterii actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, elaborate 
sub directa conducere și cu contri
buția hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ilustrează cu putere preo- . 
cuparea constantă a tariidului nostru 
pentru dezvoltarea armonioasă a tu
turor sectoarelor economiei naționale, 
creșterea calității și eficientei întregii 
activități.

Folosesc acest prilej pentru ă da 
glas sentimentelor de aleasă prețuire, 
recunoștință și profundă admirație 
pe care, asemenea întregului popor, 
toți cei ce slujim patria sub drapel 
le nutrim fată de comandantul nos
tru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru contribuția sa ho
tărâtoare la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a tării, 
pentru cutezanța revoluționară și 
clarviziunea științifică cu care con
duce destinele poporului român.

Potrivit cerințelor doctrinei milita
re naționale, prevederilor Directivei 
comandantului suprem — document 
politico-militar de excepțională în
semnătate, elaborat pentru prima 
dată în istoria armatei noastre socia
liste — în comandamentele și unită
țile militare se depun eforturi susți
nute pentru ridicarea capacității de 
luptă a armatei în vederea îndepli
nirii misiunilor ce-i revin.

Concomitent cu pregătirea de luptă 
și politică, armata patriei, armonios 
integrrâă în viata social-politică a tă
rii, își rorează și în primul an al 
actualului cincinal sarcinile încre
dințate pe luările șantiere ale tării, 
lucrînd în pre’ent la construirea a 103 
obiective ecou mice importante.

Asemenea in egului popor, milita
rii nutresc conv. 'erea că prevede
rile documentelor 2 care le dezba
tem vor permite îi b’inătătirea sub
stanțială a laturilor 'itative. spo
rirea eficientei pr< ritiei sociale, 
creșterea forței ec» mice a tării, 
ceea ce reprezintă ten lia trainică a 
întăririi capacității de . parare a pa
triei.

Fondurile prevăzute pt ru apăra
rea națională ilustrează j tetea po
liticii partidului și statulu nostru 
privind menținerea cheltuie ir mi
litare în limite rationale. înc, șă nu 
fie împovărată economia națională, 
să nu se afecteze înfăptuirea pi ./gra
mului de ridicare continuă a nivelu
lui de trai al poporului.

Puternic mobilizați de orientărae 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a Comitetului 
Central, de înflăcăratele sale în
demnuri. militarii armatei noast 
sînt hotăriți ca și pe viitor să nu- , 
precupețească eforturile pentru a în 
deplini la înalți parametri calitativ, 
obiectivele stabilite prin Directiva co
mandantului suprem, pentru realiza
rea unei calități noi. superioare. în 
întreaga activitate de pregătiirâ de 
luptă și politică.

în încheiere, permiteti-mi si... vâ a- 
sigur, mult stimate tovarășe co
mandant suprem, că organele și or
ganizațiile de partid și cele ale 
U.T.C., întregul, personal, vor face 
totul ca armata să-și onoreze cu 
cinste misiunea de a apăra. împreună 
cu întregul popor, integritatea, inde
pendența și suveranitatea scumpei 
noastre patrii și. în același timp, de 
a-și îndeplini exemplar sarcinile în
credințate în economia națională.

deputatul An-Luînd cuvîntul,

ghel Valentin Popescu • 
spus : Am studiat cu multă atenție 
proiectele de legi supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale, documente 
elaborate pe baza unei analiz 
profund științifice sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care se dă expresie actualelor ce
rințe ale economiei. Prevederile sta
bilite sînt pe deplin realizabile și de 
aceea le voi vota cu toată încrederea. 
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, în expunerea la Plenara 
C.C. al P.C.R., trebuie să conside
răm ca minime nivelurile stabilite la 
producția de petrol și de aceea vom 
acționa și pe mai departe cu toate 
forțele pentru a da țării o producție 
suplimentară de țiței.

Sprijiniți de comitetele județene de 
partid pe teritoriul cărora se află 
schelele Trustului petrolului Bolintin 
și mobilizînd tot mai puternic resur
sele materiale și umane, am reușit 
să obținem în ultima vreme rezulta
te mai bune.

în spiritul chemării adresate de 
secretarul general al partidului, co
lectivele noastre acționează cu toată 
răspunderea în direcțiile esențiale 
ale activității noastre, respectiv pen
tru creșterea eficienței lucrărilor de 
foraj, reducerea timpului neproduc
tiv, scurtarea ciclului de montaj- 
transport-montaj al instalațiilor și 
creșterea volumului de metri forați 
pe o instalație. în domeniul extrac
ției țițeiului, preocupările noastre 
sînt îndreptate spre creșterea gradu
lui de utilizare a fondului de sonde 
optimizarea regimului tehnologic, rej 
ducerea duratei de punere în pro
ducție a sondelor. Promovăm, de ai 
semenea, pe scară tot mai largă telr 
nologiile moderne de exploatare.

în încheiere, vă rog să-mi pernj- 
teți să fac cunoscut de la aceasă 
înaltă tribună a Sfatului țării mesa
jul petroliștilor noștri care, în cțh- 
sens cu voința și fapta întregii noas
tre națiuni, dau o înaltă apreciere 
strălucitei inițiative de pace a Româ
niei, a președintelui ei. spunind un 
NU hotărât cursei înarmărilor, războ
iului, armamentelor atomice de tot 
felul, pentru a se instaura o pac< 
trainică pe planeta noastră.

(Continuare în pag. a Vil-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII Plecarea delegației Partidului Socialist Unit

MARII ADUNARI NAȚIONALE
Din cuvîntul

participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. a Vl-a)

Luind cuvîntul, deputatul Rj_ 
chard Winter a spus: obiecti
vele. sarcinile și orientările cuprinse 
in magistrala expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in cadrul recen
tei Plenare comune a C.C. al P.C.R. 
și. Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale asigură 
continuarea și amplificarea în anul 
1982 a dezvoltării economico-sociale 
a României in conformitate cu ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului.

Unul din obiectivele fundamen
tale ale planului pe anul 1982. elabo
rat sub directa și permanenta îndru
mare a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
il constituie dezvoltarea mult mai 
intensă a bazei proprii energetice și 
de riiaterii prime, reducerea mai ac- 

>ată a consumurilor, creșterea 
gi „oului de valorificare a resurselor 
materiale, sporirea pe această bază 
a eficienței întregii activități econo
mice.

Baza mațjerială a planului este 
asigurată, iii condițiile realizării rit
mice a producțiilor prevăzute, în 
sortimentația contractată și cu res
pectarea strictă a normelor și nor
mativelor de consum. Printr-o con
lucrare mai strinsă cu institutele de 
cercetare va trebui să extindem in 
toate unitățile cele mai scăzute con
sumuri specifice realizate, să parti
cipăm direct la pregătirea temeini
că a adunărilor generale ale oame
nilor muncii de la începutul anului 
viitor, pentru a putea stabili împreu
nă măsuri tehnice și organizatorice 
in fiecare unitate, care să asigure 
reducerea în continuare a consumu
rilor materiale și energetice pe fie
care din produsele aflate în fabri
cația anului 1982.

O grijă deosebită vom acorda res
pectării in producție, în aprovizio
nare și in consum, a gamei de ma
teriale și repere tipizate, lichidării 
tendințelor care se mai manifestă 
de a folosi in mod nejustificat. în 
proiectare și în fabricație, unele 
sortimente netiipizate, care determină,, 
de fapt creșteri ale consumuri' 
materiale, de energie și de mar. 1,r 
peră. 1O"

Sintem pe deplin conștie1' .. ,
neajunsurile care persistă ir >'ntl . 
zionarea tehnico-materială- •* ®Pr0Vî' 
contractarea producției, c ,a. in 
lizarea și derularea ac- ,Ș1 ir!' r„ea* 
mez Marea Adunare 
vom lua toate măsv 
zarea in perioada ii 
a activității de înci 
telor economice int, 
vom acționa cu mas-----. ...
pentru întărirea d* 1 Pau}ta. fermitate 
ducție și în livră „„^fiplinei in pro- 
vom asigura liyr1 >rl- I*1 mod deosebit 
surselor planif.-'area prioritară a re
de export, în.' jcate pentru producția 
acesta se vo ' .Uucît numai în felul 
cele finan< r putea asigura mi.jloa- 
tuturor ma' -iare necesare aducerii 
lelor cuprii ceriilor prime și materia- 
materiale.

Ținind;.- 
ma terii 
reprezin 
vom anr 
rare și 
unități1 
popula

Von 
noasti 
ționa: 
întări 
ce pr

-uf

Națională că 
g pentru finali- 

' .cdiat următoare 
mere a contrac- 
irne pe 1982, că

îse în echilibrul balanțelor

seama că în balanțele de 
prime resursele refolosibile 

tă ponderi de 30—60 la sută, 
iplifiCa activitatea de recupe- 

valorificare a 
ie socialiste cit 

jjtie. .
.1 situa m centrul .
re menținerea în stare de func- 
re a fondurilor fixe productive, 
ind controlul și disciplina in ceea 
'iveși'i realizarea reviziilor și re
cilor lanificate, asigurarea pie

selor de schimb, atit din producție cit 
și prin creșterea substanțială a re- 
condiționării acestora în toate sec
toarele economiei.

Exprimînd acordul deplin cu pre
vederile proiectului de plan supus 
dezbaterii, doresc să asigur Marea 
Adunare Națională, pe dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom ține seama de 
criticile formulate de dumneavoastră 
și vom acționa cu toată răspunderea 
pentru utilizarea și gospodărirea cu 
maximă eficiență a resurselor mate
riale și a fondurilor fixe, pentru or
ganizarea și desfășurarea în bune 
condiții a procesului de aprovizio
nare tehnico-materială în vederea 
realizării și depășirii sarcinilor de 
plan pe anul 1982.

lor, atît din 
și de la

preocupărilor

Referindu-se la proiectele planului 
și bugetului, deputata Natalia jjpa 
a relevat că aceste documente pro
gramatice pun in evidență, încă o 
dată, grija conducerii partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, pentru dezvoltarea intensivă a 
agriculturii — ramură fundamentală 
a economiei naționale — înlăturarea 
neajunsurilor manifestate pînă acum 
in acest domeniu, aplicarea fermă a 
cerințelor noii revoluții agrare în 
România, realizarea de producții ve
getale și animale cit mai mari. în 
măsură să asigure cerințele econo
miei naționale și populației.

Prevederile Planului pe anul 1982 
asigură și pentru județul Neamț, a 
spus vorbitoarea, ca dealtfel pentru 
toate județele patriei. înscrierea în 
ritmurile de dezvoltare economico- 
socială prevăzute în documentele 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. Sarcinile ce revin 
județului nostru în domeniul agri
culturii. în anul —“
potențialului și 
care dispunem.

în continuare, 
țiat unele din 
muncii din județul Neamț în indus
trie și agricultură. Subliniez însă că, 
datorită unor lipsuri în organizarea 

- producției și a muncii, a spus depu
tata, județul nostru înregistrează 
ncă o serie de restanțe in îndepli

nirea planului, atît în industrie cit și 
în agricultură. Recentele adunări 
generale ale oamenilor muncii au 
adoptat măsuri pentru înlăturarea 
greutăților și deficiențelor ce s-au 
manifestat in unele unități și acțio
năm cu hotărîre pentru recuperarea 
restanțelor și îndeplinirea integrală a 
planului pe 1981, pentru buna pregă
tire a planului pe 1982.

Realizarea prevederilor documen
telor pe care le dezbatem impun, mai 
mult ca oricînd, instaurarea-unui cli
mat de pace, înțelegere și colaborare 
în Europa și în întreaga lume. De

1982, sînt pe măsura 
a posibilităților de

vorbitoarea a eviden- 
realizările oamenilor

din Berlinul
Vineri după-amiază. a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Socialist 
Urat din Berlinul occidental, condusă 
de Horst Schmitt, președintele parti
dului. care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
man a făcut o vizită de schimb de 
experiență in tara noastră.

occidental Sărbătoar^ națională a Republicii
La plecare, pe aeroportul 

oaspeții au fost salutați de _____
Virgil Caza,cu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Iosif Uglar și Ghizela Vass. 
membri ai C.C. al P.C.R.

Otopeni, 
tovarășii

(Agerpres)

Recepție cu prilejul Zilei naționale
s. F

ulare Socialiste Albania

aceea, susțin din toată inima, și în 
acest cadru, noua inițiativă de pace 
a celui mai iubit fiu ai poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și va_ asigurăm că noi. cei ce muncim 

în ’udetul Neamț, ne vom 
păcii, a dreptului la muncă*si" 
ța al nostru și al tuturor.

In cuvîntul său, deputatul yye, 
xandru Mărgăritescu a

adac.e in treaga contribuție Ia apărarea 
la via-

spus :
Implicat direct în activitatea de co
merț exterior, doresc să exprim în
treaga mea recunoștință și să aduc 
calde mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru orientările și sar
cinile deosebit de clare trasate în do
meniul cooperării internaționale, pre
cum și pentru tot ceea ce face pe 
plan extern în direcția lărgirii rela
țiilor economice externe ale Româ
niei. participării sale tot mai active 
la diviziunea internațională a mun
cii. Afirm în fața Marii Adunări Na
ționale că îmi însușesc pe deplin cri
ticile formulate la recenta Plenară a 
Comitetului Central al pa'tidului fă- 
euțe de tovarășul secretar general cu 
privire la activitatea de comerț ex
terior. și cooperare economică inter
națională și, in cadril sarcinilor ce 
mi-au fost încredințate pe linie de 
stat, voi acționa f§rm pentru înde
plinirea cu simț dg responsabilitate a 
prevederilor Legjj de comerț exteri
or, de aplicare, hotărîtă a principiilor 
autoconducețjf șj autogestiunii în ve
derea realigârii obiectivelor stabilite 
in proiectelg de lege pe care le dez
batem astițzj șj pentru înlăturarea și 
prevenirea factorilor negativi care, 
s-au nranjfesțat jn activitatea noas
tră. o

Pefi în activitatea de export pe 
P.ri™'31e 10 luni din acest an s-a înre- 
S'^’rat o creștere de peste 14 la sută, 

de perioada corespunzătoare din 
an.ul trecut, iar exportul realizat prin 
? ctivitatea de cooperare economică 
J nternațională a marcat un salt ca
litativ, totuși în îndeplinirea planu
lui sînt încă multe rămîneri în urmă. 
Această stare de lucruri este deter
minată in principal de lipsurile pro
priei noastre activități și de modul 
cum am acționat pentru dezvoltarea 
comerțului nostru exterior prin ac
țiuni de cooperare economică. Tre
buie să afirm că, deși pe această li
nie am obținut unele rezultate bune, 
nu am .valorificat in suficientă mă
sură cadrul politic și economic creat 
de întîlnirile la nivel înalt pentru 
realizarea a cit mai multe acțiuni de 
cooperare care să asigure într-o pro
porție sporită necesarul de materii 
prime.

Vom acorda o atenție sporită ex
portului de instalații complexe, lu
crări de construcții-montaj în străi
nătate, valorificării superioare a cit 
mai multe proiecte și licențe româ
nești, precum și acordării de asisten
ță tehnică în condiții cit mai efici
ente.

Neajunsurile menționate în dome
niul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale pot fi eli
minate, antrenind cu fermitate toate 
forțele de care dispune economia, 
astfel ca planul pe anul 1982 să fie 
realizat.

Arătînd că pentru anul 1982 planul 
de export marchează creșteri impor
tante, vorbitorul a spus : Doresc sa 
asigur conducerea partidului și sta
tului, Marea Adunare Națională că, 
împreună cu toți oamenii muncii 
care își desfășoară activitatea în do
meniul comerțului exterior și coope
rării ecbnomice internaționale, vom 
acționa ferm pentru realizarea, 
sarcinilor de plan pe anul 1982 și îmi 
exprim deplinul meu acord cu docu
mentele care sînt supuse dezbaterii.

Doresc să-mi exprim de la început 
— a spus deputatul |or| Petre ~ 
acordul deplin asupra prevederilor 
înscrise în proiectele planului națio
nal unic de dezvoltare economico-so
cială a tării, al planului de dezvol
tare a agriculturii si industriei ali
mentare. precum și al bugetului de 
stat pe anul 1982. Elaborate sub în
drumarea directă si cu contribuția 
decisivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. . aceste legi vor asigura 
dezvoltarea economiei noastre națio
nale in ritmurile si proporțiile sta
bilite de Congresul al XII-lea al par
tidului. aplicarea cu consecvență a 
principiilor mecanismului economico- 
financiar. realizarea programului de 
creștere a nivelului de trai al popu
lației.

Pe baza indicațiilor date de dum
neavoastră. mult stimate _ tovarășe 
secretar general, cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate in județul nostru, 
au fost elaborate studiile si progra
mele de creștere a gradului de utili
zare a capacităților de producție, a 
materiilor prime, materialelor, a re
surselor energetice secundare. De 
asemenea, a fost elaborat studiul de 
intensificare a valorificării resurselor 
naturale din Delta Dunării.

In anul 1982. colectivelor de oameni 
ai muncii din județul Tulcea le vor 
reveni sarcini sporite. Pentru asigu
rarea condițiilor de realizare a aces
tor sarcini, pe baza indicațiilor date 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general. în perioada de pregătire și 
de desfășurare a adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, s-a acționat 
împreună cu conducerile ministerelor 
si centralelor pentru fundamentarea 
și corelarea corespunzătoare a indi
catorilor de plan, nominalizarea 
contractarea producției la intern 
export, asigurarea capacităților 
producție, pregătirea investițiilor, 
sigurarea bazei tehnico-materiale 
a forței de muncă. Totodată. în cen
trul preocupărilor noastre se situează 
înfăptuirea prevederilor din planul 
de dezvoltare a agriculturii si indus
triei alimentare pe anul 1982. în con
dițiile valorificării la maximum a re
surselor si posibilităților de care dis
pune județul

Conștient! 
revin pentru 
bune condiții 
și pregătirea 
tru anul 1982, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
oamenii muncii din județul Tulcea 
vor milita cu fermitate pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor pri
vind dezvoltarea economico-socială a 
României socialiste.

si 
și 
de 
a-
și

nostru.
de răspunderile ce ne 
realizarea în cele mai 
a planului pe acest an 
condițiilor optime pen-

a R.
Cu ocazia Zilei naționale 

blicii Socialiste Federative 
via, ambasadorul ' acestei 
București, Trifun Nikolici. 
vineri, o recepție.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte ai Marii Adunări Naționale, 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, Trandi 
fir Cocârlă, Gheorghe Caranfil ș» J

Cu prilejul apropiatei săx^MLa 
Zilei naționale a Republici1 ooc ?hs7 
te Federative Iugosla, „ vineri 
după-amiază a avut lc in Capitala 
o manifestare cultura1* Organizata de 
Institutul român pe-‘ru relatiile cul.' 
turale cu străinăț—oh. Cu acest prilej, 
ziaristul George Marinescu a prezen
tat impresii de călătorie din această 
tară. în continuare a fost prezentat 
un film documentar iugoslav.

a Repu- 
Iugosla- 
târi la 

a oferit,

Iugoslavia
T .
LazaresCu. miniștri, Dumitru ri. al 
adjunct de șef de secție l-adjunct 
P.C.R., Constantin Oanoterne. ge- 
al ministrului afaceriloicolescu, ad- 
neral-colonel Marinapărării națio- 
junct al ministrujunct al ministru- 
nale. Ion Stoiamterior și cooperării 
lui comerțuluitemaționale. Aurel 
economice .eședinte al Consiliului 
Duca, vie Educației Socialiste, acti- 
Culțuri* partid, conducători ai unor 
yiStUțji centrale și organizații ob- 
i^-U. generali și ofițeri superiori, 
Smeni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di

plomatice acreditați in tara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Au participat reprezentanți ai Co

mitetului municipal București al 
P.C.R.. ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Co-nsiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. I.R.R.C.S.. 
de cultură și artă, 
blic.

Au fost prezenti 
ambasadorul R.S.F. 
București, și membri

oameni
un numeros pu-

Trifun Nikolici. 
Iugoslavia la 
ai ambasadei. 

(Agerpres)

Cronica
O delegație din U.R.S.S., condusă 

de N. F. Vasiliev, ministrul hidno- 
ameliorațiilor și gospodăririi apelor, 
a vizitat țara noastră in perioada 
23—28 noiembrie, la invitația pre
ședintelui Consiliului Național al 
Apelor, Ion Iliescu, și a avut convor
biri la Consiliul Național al Apelor 
și Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare în legătură cu pro
blemele de interes reciproc și căile 
de extindere a colaborării bilaterale. 
Delegația a vizitat Institutul de cer
cetări hidrotehnice, sistemul de iri
gații Olt — Călmățui din județul Te
leorman. obiective economice și lu
crări hidrotehnice din județele Argeș 
și Brașov.

★
La invitația Comitetului National 

pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat 
' țara o delegație a Consiliului catalan 

al păcii. Oaspeții au avut întrevederi 
la o serie de ministere și instituții și 
au vizitat obiective economice si 
social-culturale din Capitală și» din 
județul Prahova.

în cadrul convorbirilor s-a făcut 
un schimb de opinii, in special, asu
pra problemelor privind dezarmarea, 
securitatea europeană, colaborarea 
între popoare, mobilizarea opiniei 
publice, a popoarelor la lupta pentru 
asigurarea păcii în Europa și în în
treaga lume. Delegația a manifestat 
un viu interes pentru realitățile din 
România și a avut .cuvinte de apre
ciere fată de rezultatele obținute de 
poporul român în construcția internă.

A REALITĂIIIOR »
Se împlinesc 161 de ani de la 

nașterea lui Friedrich Engels, genial 
ginditor. teoretician si conducător ăl 
proletariatului international, făurito
rul. ’alături de Marx, al socialismului 
științific. Această aniversare prile
juiește comuniștilor români. întregu
lui nostru popor ca. alături de for
țele revoluționare si progresiste de 
pretutindeni, să-si exprime prețuirea 
fată de creația si activitatea lui En
gels. fată de contribuția sa la elabo
rarea dialecticii materialiste și la 
transformarea socialismului din uto
pie in stiintă. la generalizarea teore
tică a experienței mișcării muncito
rești internaționale. întreaga viată si 
activitate ale lui Fr. Engels reprezintă 
o pildă vie de consecventă revoluțio
nară. de exemplară dăruire pentru 
cauza eliberării clasei muncitoare, a 
tuturor celor exploatați si obidiți. 
Savant multilateral — filozof, econo
mist. istoric, cunoscător profund al 
științelor naturii — Engels a ajuns, 
independent de Marx. ca urmare a 
studiilor sale, la o serie de idei fun
damentale ale socialismului științific, 
cum ar fi cele privind rolul istoric 
al proletariatului, 
forță motrice a 
aceea, in deplină 
tuală cu Marx. și
nii muncii cu acesta, el a elaborat 
un sir de laturi importante ale ma
terialismului dialectic si istoric, a 
formulat o serie de legități, cerințe 
esențiale ale luptei proletariatului. 
Asa cum este firesc pentru un gin- 
ditor revoluționar. Engels nu a fost 
numai un teoretician, ci a îmbinat 
permanent si armonios activitatea 
teoretică cu cea practică de transfor
mare socială.. El s-a afirmat deopo
trivă si ca un strălucit organizator al 
clasei muncitoare 
militat cu pasiune 
organizații proprii 
tru înființarea de
apere si să-i promoveze 
pentru organizarea de congrese care 
să contribuie la întărirea unității de 
luptă si acțiune a proletariatului. Re- 
ferindu-se tocmai la această activita
te multilaterală, teoretică si practică. 
Lenin sublinia, ne drept cuvînt. că 
„marxismul nu poate fi înțeles si nu 
poate fi expus în deplinătatea lui 
fără 
rele

O 
gels 
ticii 
noastere si interpretare a realităților, 
respectării cerinței fundamentale a 
acestei metode — aceea de a cerceta 
fenomenele în conexiunile si inter- 
conditionările lor firești. Fie că s-au 
referit la aspecte din științele natu
rii sau din dezvoltarea socială. Marx 
si Engels au combătut cu asprime 
atît empirismul vechiului materia
lism. pentru care istoria apărea ca 
„o colecție de fante moarte**, cit si 
atitudinea speculativă a idealismului 
care violenta fantele pentru a le pu
tea încadra în diferite sisteme. Im
presionează si astăzi minuțiozitatea 
cu care cei doi gînditori cercetau 
munți întregi de fante pentru a pă
trunde la nivelul legităților reale, al 
factorilor care determinau sau con
diționau anaritia si evoluția diferite
lor procese. Această preocupare cen
trală a întemeietorilor concepției

lunta de clasă ca 
istoriei, iar după 
comuniune spiri- 
în cadrul diviziu-

internaționale, a 
pentru crearea de 
ale acesteia, pen- 
ziare care să-i 

interesele.

fi expus
a se tine seama de toate one- 

lui Engels".
deosebită atentie a acordat En- 
cristalizării si dezvoltării dialec- 
materialiste, ca metodă de cu-

zilei
consecventă afată de politica activă, 

statului nostru de apărare a 'păcii.
★

în zilele de 26 și 27 noiembrie au 
avut loc la București lucrările intil- 
nirii de lucru cu tema „Prognozarea 
cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și progresului tehnic în 
contextul trecerii la o nouă calitate 
în toate domeniile de activitate*', or
ganizată de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și Academia 
„Ștefan Gheorghiu".

★
Vineri la amiază, la Galeriile de 

artă „Eforie** din București a avut 
loc vernisajul expoziției de afiș cu 
tema „Pentru o lume fără arme**, 
organizată de Uniunea artiștilor plas
tici din Republica Socialistă Româ
nia. Sint prezentate cîteva zeci de 
afișe ce reflectă pregnant voința po
poarelor de a trăi într-o lume 
bună și mai dreaptă, o lume 
arme și războaie.

★
împlinirea a o sută de ani

nașterea criticului și istoricului 
artă George Oprescu a fost marcată 
printr-o expoziție omagială deschisă, 
vineri la amiază, la Bibliotecă “Aca
demiei Republicii Socialiste ROinânia. 
Expoziția reunește mărturii documen
tare — manuscrise, pagini de cores
pondență. fotografii ș.a. 
cariera prodigioasă a 
Oprescu, autor al unor 
sinteze ale istoriei artei 
universale.

mai 
fără

de la 
de

— ilustrînd 
lui .. George 
remarcabile 

românești si 
(Agerpres)

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste Albania 

economico-socială a țării, de pace și prosperitate poporului 
albanez.

Ne exprimăm convingerea 
colaborare dintre România și 
voltare continuă

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare So
cialiste Albania, in numele poporului român, al Consiliului 
de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, pre- 

adresăm sincere felicitări 
succese în dezvoltarea

cum și in numele nostru personal, 
și cele mai bune urări de noi

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ziuaSe împlinesc 37 de ani din 
cind poporul albanez. în frunte cu 
comuniștii, ridicindu-se la luptă 
împotriva ocupației străine, a fas
cismului italian, iar din 1943 a Ger
maniei hitleriste, a 
berarea teritoriului 
Victoria revoluției 
29 noiembrie 1944 a 
cotitură istorică în destinele țării, 
deschizind calea unor profunde 
prefaceri revoluționare, naționale 
și sociale, a făuririi unei vieți mai 
bune pentru oamenii muncii de la 
orașe și sate.

Retrospectiva drumului parcurs 
în acest răstimp înfățișează reali
zări de seamă in toate comparti
mentele activității sociale. Sub con
ducerea Partidului Muncii din 
Albania, a fost înlăturată exploa
tarea feudală și capitalistă. în
treaga tară cunoscînd prefaceri în
noitoare. Un succes de seamă il 
constituie crearea și dezvoltarea 
industriei naționale, pe baza valori
ficării resurselor naturale ale țării. 
Printr-un stăruitor efort, au fost 
depistate și puse în valoare aseme
nea bogății ca petrolul și gazele, 
huila, zăcăminte de crom, cupru și 
alte minereuri, care au stat la te
melia noii industrii albaneze. O 
mare însemnătate a avut-o intrarea 
în funcțiune, cu cițiva ani in urmă, 
a complexului siderurgic de la El- 
basan, care a devenit un puternic 
punct de sprijin pentru industria
lizarea țării, în special pentru dez
voltarea industriei constructoare 
de mașini. Această ramură, dotată 
cu echipament modem, și-a triplat 
producția în ultimii zece ani, iar în 
actualul cincinal este axată pe ri-

desăvirșit eli- 
patriei sale, 
populare la 
reprezentat o

dicarea gradului de mecanizare a 
industriei extractive, agriculturii, 
construcțiilor și a altor ramuri ale 
economiei. Concomitent, pe lingă 
numeroase termocentrale ridicate 
in anii puterii populare, pe princi
palele cursuri de apă au fost con
struite hidrocentrale — evidențiin- 
du-se prin puterea lor cele ce alcă
tuiesc salba de pe valea riului Drin 
— ceea ce a făcut posibil ca încă 
în urmă cu un deceniu să se în
cheie electrificarea tuturor locali
tăților. Dezvoltarea agriculturii pe 
baza irigațiilor, mecanizării și chi
mizării, precum și a producției de 
materii prime agricole au creat con
diții pentru întemeierea mai multor 
ramuri ale industriei ușoare și ali
mentare. în ansamblu, capacitatea 
industriei a crescut de peste cinci 
ori in ultimele două decenii, pro
ducția din 1938 fiind realizată în 
prezent în mai puțin de trei zile. 
Toate acestea au făcut posibilă tre
cerea Albaniei de la stadiul de 
țară agrară înapoiată — cum era 
înainte de 
tară cu o 
industrial, 
partidului 
nuare a forțelor de producție se 
materializează prin apariția a noi 
centrale electrice și fabrici, prin 
dezvoltarea generală a economiei 
naționale. Pe această bază, în con
dițiile specifice ale Albaniei, crește 
nivelul de trai, material și spiri
tual, al oamenilor muncii.

în spiritul sentimentelor de prie
tenie pe care le nutrește față de 
toate popoarele care construiesc 
noua orînduire. poporul român ur
mărește cu simpatie realizările po-

eliberare — la cel de 
economie de tip agrar- 
înfăptuirea programului 
de dezvoltare în conti-

în interesul

că relațiile de prietenie și 
Albania vor cunoaște o dez- 
popoarelor noastre.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

porului albanez in construcția eco
nomică și socială și nutrește con
vingerea că stă în puterea oame
nilor muncii din Albania să asi
gure progresul continuu al țării lor 
pe calea socialismului.

Intre popoarele român și albanez 
s-au statornicit, încă în trecutul is
toric, relații de prietenie și colabo
rare, care s-au dezvoltat in anii pu
terii populare pe baza respectării 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. O 
evoluție ascendentă a cunoscut co
laborarea economică. Astfel, in ul
timul cincinal, volumul schimburi
lor de bunuri materiale a crescut 
mai mult decît de două ori. față de 
perioada precedentă de cinci ani. 
Potrivit acordului pe 1981—1985, 
semnat între cele două țări, schim
burile reciproce de mărfuri vor cu
noaște un nou și important spor. 
România exportînd in Albania ma
șini și utilaje, produse ale indus
triei metalurgice și chimice, bunuri 
de consum industriale și alte 
mărfuri și primind din această tară 
minereu și concentrat de crom, bi
tum de petrol, concentrat de pirită, 
cărbune energetic și alte produse. 
Toate acestea evidențiază faptul că 
există posibilități largi pentru ex
tinderea și diversificarea în conti
nuare a conlucrării reciproc avan
tajoase dintre cele două țări și po
poare.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
de la 29 noiembrie, poporul român 
adresează calde felicitări poporului 
albanez și urarea de a dobindi noi 
succese in înfăptuirea aspirațiilor 
sale de progres și bunăstare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 noiembrie și 1 decembrie. In țară : 
Vreme în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare atît sub formă de ploaie, cit și 
sub formă de lapoviță și ninsoare în cea 
mal mare parte a țării. Vînt moderat, 
cu intensificări în zona de munte unde 
zăpada va fi spulberată. Temperaturile 
minime vor fi cupriwSC' Intre minus 5 
și plus 5 grade, cele maxime între mi
nus 2 și plus 8 grade. Ceață locală di
mineața și seara.

[SENIA CIMII REVOLUȚIONARE
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gels șl Lcnin și străduindu-ne să o 
aplicăm, să avem permanent in ve
dere condițiile concrete istorice, so
ciale, naționale, în care trăim. Nu
mai așa' vom putea trage concluzii 
juste teoretice și practice pentru 
lupta revoluționară, pentru făurirea 
noii orinduiri, numai așa vom putea 
acționa atit în concordanță cu legile 
generale ale dezvoltării sociale, cit Ș> 
cu viața**.

Filozofia materialist-dialectică are 
în centrul său omul, produs și fac
tor activ al dezvoltării naturii și so
cietății. Această filozofie nu se re
zumă însă doar la un imn închinat 
omului. Umanismul său intrinsec re
zidă tocmai, in dimensiunea sa acti
vă, practică. Dacă omul este .bogăția 
cea mai de preț a societății, ceea ce 
se impune este valorificarea, așa cum 
se cuvine, a imensului său potențial 
de gindire și inventivitate, înlătura
rea acelor opreliști care grevează a- 
supra dezvoltării personalității sale. 
Marx și Engels au indicat tocmai 
căile prin care se cere acționat pen
tru ca omul să devină intr-adevăr 
demiurgul propriei sale condiții. Con
cepția lor degajă încredere în capa
citatea transformatoare a omului, în 
forța sa de a edifica o societate cu 
adevărat umană, întemeiată pe echi
tate și dreptate socială.

La aniversarea nașterii lui Engels 
se cuvine să reliefăm adinca prețui
re de care s-a bucurat și se bucură 
opera iui in țara noastră. Traducerea 
și editarea în limba română a nu
meroase lucrări ale întemeietorilor 
materialismului dialectic și istoric, 
chiar la scurt timp de la apariția lor, 
au contribuit în mod substanțial la 
maturizarea mișcării noastre munci
torești, care s-a afirmat încă de la 
sfirșitul veacului trecut ca o impor
tantă forță politică, organic implan
tată în realitățile țării, ca un detașa
ment activ al mișcării muncitorești 
internaționale.

Ca și Marx, Engels s-a interesat în
deaproape de evoluția mișcării mun
citorești din România ; el a dat o 
înaltă apreciere activității socialiști
lor români pentru răspîndirea ideo
logiei marxiste, pentru organizarea 
luptei clasei muncitoare, a celorlalte 
forțe populare împotriva exploatării. 
Faptul că după moartea lui Marx, 
Engels a continuat să poarte un viu 
interes mișcării muncitorești din țara 
noastră, a întreținut o bogată cores
pondență cu fruntașii socialiști, avind 
și contacte personale cu 
aceștia, a început chiar 
limba română pentru a 
nemijlocit din ziarele pe 
mea din țară, ilustrează, 
mult, consecvența cu care el a slujit, 
ca și marele său prieten, ideile soli
darității militante a clasei munci
toare in lupta sa de eliberare.

Omagiul cel mai de preț pe care 
îl putem aduce lui Engels la aniver
sarea nașterii sale il constituie vasta 
activitate creatoare in care este an
gajat întregul popor pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al XII- 
lea al 
cietății 
tate în 
bilelor

despre lume si societate a clasei 
muncitoare de a deduce principiile 
din realitățile in continuă devenire 
explică vitalitatea teoriei pe care au 
elaborat-o. „întreaga concepție a lui 
Marx nu reRrezintă o doctrină, ci 
o metodă. Ea £u oferă dogme în for
me finite, ci puncte de plecare pen
tru cercetări ulterioare și metode 
pentru aceste cercetări**. Rindurile es
tate, scrise de Engels către sfirșitul 
vieții, reprezintă nu numai o con
cluzie fundamentală, o apreciere sin
tetică ce rezumă în fond esența vie 
a materialismului dialectic și istoric, 
ci și un îndemn stăruitor, adresat tu
turor celor chemați să ducă mai de
parte opera înfăptuită de Marx și 
Engels, de a aborda creator această 
teorie.

Pe deplin conștient că principiile 
și tezele teoriei marxiste se cereau

161 de ani de la nașterea
Engels

continuu dezvoltate și îmbogățite pe 
măsura evoluției lumii și societății, 
că însăși aplicarea acestor teze nece
sita luarea în considerare a condiții
lor și particularităților diferite de la 
o țară Ia alta, de la o epocă la alta, 
Engels sublinia fără echivoc necesi
tatea unei atitudini creatoare, a unei 
maxime receptivități față de cerințe
le vieții, ale practicii și avertiza îm
potriva celor care credeau că succe
sul luptei revoluționare ar fi garan
tat doar prin însușirea mecanică a 
acestor principii și teze. „Metoda ma
terialistă — sublinia el — se trans
formă in contrariul ei dacă este fo
losită nu ca un fir conducător pen
tru studiul istoriei, ci ca un șablon 
gata confecționat, după care se ajus
tează faptele, istoria**.

Tocmai un asemenea mod de a con
cepe fidelitatea față de marxism, ■ 
respingerea oricăror tendințe de în
chistare și osificare dogmatică, stu
dierea atentă a realităților în perma
nenta lor devenire au reprezentat 
unul din factorii esențiali ai succesu
lui politicii Partidului Comunist Ro
mân, ai marilor victorii repurtate sub 
conducerea sa în edificarea noii orîn- 
duiri sociale. Promovarea consecven
tă a spiritului creator este cu atît 
mai necesară în zilele noastre, cind 
amploarea, profunzimea, ritmul rapid 
al transformărilor petrecute în lume, 
diversitatea crescîndă a condițiilor în 
care acționează partidele comuniste 
și muncitorești, influența profundă, 
exercitată asupra tuturor domeniilor 
sociale de revoluția tehnico-științifi- 
că contemporană impun cercetarea 
atentă, fără reticențe și prejudecăți, 
a realităților economico-sociale, așa 
cum au procedat la rindul lor clasicii 
materialismului științific, care nu au 
ezitat să revadă și să modifice unele 
din propriile lor concluzii, atunci 
cind ele nu mai corespundeau unor 
fenomene și evoluții sociale. în spi
ritul acestei orientări sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu necesitatea 
ca „studiind învățătura lui Marx, En-

unii dintre 
să studieze 
se informa 
care le pri- 
o dată mai

P.C.R., pentru edificarea so- 
socialiste multilateral dezvol- 
România, pentru triumful no- 
idei ale socialismului și păcii.

Paul DOBRESCU
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PROGKAMUL 1

8,30 Program muzical
9,iu Teleșcoală
9,50 Telecinemateca (reluare)

11,25 “ '
12.00
13,00
13,05
18,30

Teleșcoală
Centre muzicale ale tării : Iași. 
Telex
La sfîrșlt de 
Noiembrie — 
lor politice " 
1001 de seri

săptămînă
cronica evenimente-

18,50
19,00 Telejurnal

19.30 Concursul cîntecului politic pentru 
tineret

19,45 Teleenciclopedia
20,20 Film artistic : „Răpirea fecioare

lor". O producție a studioului cine
matografic București

21,50 Meridianele cîntecului și dansului
22,35 Telejurnal a Sport

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,30 ' ‘
19,55 
20,40
20.50 
21,20
21.50 
22,35 Telejurnal o Sport

Almanah pionieresc
Formații românești de jaz 
Anunțuri și muzică 
Orizont tehnlco-ștlințifiC 
Vldeoteca muzicală
Meridianele cîntecului șl dansului

LOTO
EXTRASE LA TRAGEREA DIN 27 NOIEMBRIE 1981

15 24 63 56 76 48 60 35 21
NUMERELE
Extragerea I :
Extragerea a Il-a : 20 38 42 33 37 90 81 85 17
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 332 558 lei, din care 500 000 lei report 
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(Urmare din pag. I)

făcut in fapt dovada capacității 
partidului de a-si afirma in mod 
permanent rolul de forță politică 
conducătoare a societății, de a ca
naliza energiile întregii națiuni spre 
înfăptuirea programului de multi
laterală dezvoltare a patriei, a făcut 
dovada imensei încrederi în forța 
de creație a poporului nostru, a 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității. de a spori mereu îm
plinirile muncii creatoare, de a de
păși orice obstacole, de a învinge 
orice greutăți i-ar sta in cale. Toc
mai prin această neclintită încre
dere in popor, prin spiritul vizionar 
și realist cu care scrutează viitorul 
face partidul nostru dovada că este 
un cirmaci puternic și priceput, ca
pabil să poarte corabia înainte spre 
largul zării, să înfrunte curajos 
furtunile crizei economice mondia
le, să conducă națiunea spre împli
nirea năzuințelor sale 
făurirea socialismului și 
mului.

Pentru ca înaintarea 
noastre să fie fermă 
spornică, se cere ca fiecare om al 
muncii să pună mai presus de orice 
interesele obștești, înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor ce-i revin, 
să-și valorifice întregul potential de 
energie și gîndire creatoare, să fie el 
însuși, cu totul al țării. O aseme
nea „explozie** de creativitate poate 
avea loc numai repudiind energic 
anchilozata mentalitate de ploconire 
servilă in fata a tot ceea ce este 
străin. în afirmarea încrederii in 
capacitatea oamenilor de știintă. a 
muncitorilor, inginerilor si tehni
cienilor noștri — dovedite exem
plar în atitea si atîtea împrejurări. 
Creativitatea constituie solul mănos 
al dezvoltării noului — condiție 
indispensabilă pentru alinierea pro
duselor noastre la standardul teh
nic, mereu in schimbare, al pro
duselor realizate în țările avansate 
ale lumii. Tocmai din această per
spectivă s-a demonstrat cu forța de 
netăgăduit a argumentelor, a fap
telor. cit de păgubitoare este prac
tica de a se măsura înaintarea. în 
cîmpul mișcător al tehnicii noi. 
doar prin raportarea la tine însuti. 
Noua condiție economică spre care 
se îndreaptă tara noastră în actua
lul cincinal impune obligatoriu ali
nierea ștachetei calitative a produ
selor noastre la nivelul celor mai 
bune realizări existente pe Plan 
mondial. în lumina acestei exigente 
optici, tovarășul Nicolae 
a cerut întreprinderilor 
să asigure promovarea 
tehnică, să năzuiască nu

supreme, 
comunis-

economiei 
și cit mai

Ceaușescu 
industriale 
noului in 
spre orice

/

fel de nou, ci spre acel nou care 
ne asigură poziții de egalitate cu 
realizările din cele mai avansate 
țări ale lumii. A Îndrăzni, așadar, 
spre o viziune de largă anvergură 
în domeniul noului, eliberată 
orice complexe, de 
decăți.

Factorul dinamizator 
catalizatorul înaltului 
luționar patriotic trebuie să-l 
stituie organizațiile de .partid, ai 
căror rol conducător se cere mereu 
sporit, in deplin acord cu complexi
tatea proiectelor de construcție ce 
stau în fata națiunii noastre. Acest . 
rol sporit trebuie să izvorască îna
inte de toate din implicarea nemij
locită 
partid, 
vitatea 
tivelor 
a fi canalizate 
oamenilor muncii intr-o unică di
recție dictată de imperativele etapei 
actuale. Dreptul cel mare. unic, al 
comunistului, este să se afle întot
deauna acolo unde este mai greu, 
acolo unde vintul suflă mai tare 
și arșița este mai puternică, acolo 
unde alții incep să se clatine sub 
apăsarea greutăților purtate pe 
umeri. Alte privilegii nu pot avea 
comuniștii.

Un adevăr ce străbate puternic și 
mereu magistrala Expunere a se
cretarului general al partidului, a- 
cest document de excepțională în
semnătate la ale cărui idei, rapor- 
tîndu-se. fiecare organizație de 
partid, fiecare comunist, fiecare om 
al muncii va afla argumentele și 
căile de a se integra mai rodnic, 
mai responsabil, cu o atitudine cu 
adevărat înnoitoare și revoluționară 
în marele efort patriotic al tării, de 
a se inâlța pe sine in lumina unor 
viitoare și impunătoare împliniri 
ale muncii socialiste. Un adevăr de 
permanentă semnificație. pentru 
ziua de azi ca și pentru ziua de mii- 
ne. in lupta pentru progres, pentru 
continue transformări înnoitoare. Un 
adevăr care izvorăște din imensa 
responsabilitate socială pe care și-a 
asumat-o și și-o asumă partidul in 
fața poporului, a istoriei. Un adevăr 
pe care, slujindu-1 cu abnegație re
voluționară. cu încredere în forța 
creatoare inepuizabilă a poporului, 
vom face ca — așa cum a hotărît 
partidul, așa cum ne indeamnă cu 
înflăcărare comunistă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — obiectivele 
mărețe ale devenirilor socialiste să 
devină realitate vie. bun de preț, 
al nostru, al tuturor. Un adevăr 
pentru care merită să lupți, să 
muncești și să izbindești. Si așa 
va fi !

de
orice preiu-

al energiilor, 
spirit revo- 

con-

a fiecărei organizații de 
a fiecărui comunist în acti- 
practică de zi cu zi a colec- 
de muncă, din strădania de 

eforturile tuturor
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nucleare, pentru dezarmare și pace în E
• A A - .1și în întreaga Iume“

"\a
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 

Regele Carl al XVI-Iea Gustaf a 
Suediei l-a primit pe ambasadorul 
României la Stockholm, Teodor Va- 
siliu, în legătură cu încheierea mi
siunii sale in' această țară.

Cu acest prilej, din partea 
Varășului Nicolae Ceaușescu, _

Amplul ecou internațional al inițiativei de pace 
și pozițiilor constructive ale României socialiste

to- 
pre- 

redintele Republicii Socialiste. Roma- 
«. și a tovarășei Elena Ceaușescu 
X '■fost transmise regelui Cari al 
mesaj Gustaf și reginei Silvia un 
de sămaalut și cele mai bune urări 
urări de 
dez. S-a 
României

p, și fericire, precum și > 
subiîritate poporului sue- 
și tovdi că președintele 

_Elena Ceaușescu

îsi amintesc cu nlăcere de vizita de 
stat in Suedia si așteaptă cu viu in
teres vizita de răspuns a suverani
lor suedezi în România.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
regele Suediei a rugat ca. din partea 
sa și a reginei, să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un cald 
salut și urări de sănățate. iar po
porului român succese în dezvoltarea 
economică și socială a țării.

în cadrul întrevederii s-a apreciat 
pozitiv evoluția ascendentă a ra
porturilor româno-suedeze și ș-a ex
primat dorința ambelor părți de a 
dezvolta și diversifica colaborarea 
bilaterală pe multiple planuri.

Excelenței Sale Domnului It. colonel
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA

Președintele Comitetului Militar de Salvare 
al Republicii Islamice Mauritania

Națională

NOUAKCHOTT ,

an> z-ue. - --„-LE-li Islamice Mauritania; *
ă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune

n

1!

Izvorite din cea mai înaltă grijă și responsabilitate pentru interesele 
poporului nostru, pentru viața, libertatea și securitatea tuturor națiunilor, 
inițiativele conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in favoarea unei lumi fără arme și războaie se bucură de un 
puternic ecou internațional. Reliefind repetatele apeluri, de largă rezo
nanță mondială, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se face totul pen
tru a se împiedica noua escaladare a înarmărilor nucleare in Europa, ziare, 
reviste, posturi de radio și televiziune de peste hotare prezintă, totodată, 
pe larg ideile și aprecierile exprimate de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, in cuvîntarea programatică rostită la plenara co
mună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Abordînd problemele internaționale, 
la plenara comună a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, președintele 
Nicolae Ceaușescu — scrie agenția 
„CHINA NOUĂ" — a relevat că a- 
gravarea deosebită a relațiilor inter
naționale. „a mărit primejdia unor 
noi conflicte și confruntări militare, 
a unui război atomic". în context, 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie „China Nouă" — a arătat : „Sîn- 
tem deosebit de îngrijorați de situația 
gravă creată în Europa ca 
a acumulării 
de armament, 
„Tocmai de 
statul nostru

urmare 
unor uriașe cantități 

îndeosebi nuclear", 
aceea, partidul și 
s-au angajat cu 

toată fermitatea în acțiunea pen
tru oprirea amplasării și dezvoltării 
de noi rachete în Europa, pentru re
tragerea si înlăturarea completă a 
celor existente. Europa are ne
voie nu de rachete nucleare, fie ele 
cu rază medie, cu rază mică sau cu 
rază mare de acțiune". „Salutăm în
ceperea în aurind a negocierilor de 
la Geneva dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii în legă
tură cu oprirea amplasării și retrage
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune din Europa" — a subliniat șeful 
statului român.

„Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, apreciază că propunerile 
americane și sovietice in legătură cu 
dezarmarea nucleară trezesc speranțe 
într-o Europă fără arma nucleară" — 
scrie agenția „REUTER" intr-o rela
tare despre expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenară. Refe
rindu-se la apropiatele tratative de 
dezarmare americano-sovietice de la 
Geneva — relevă .,Reuter" — pre
ședintele Ceaușescu a spus că aces
tea trezesc speranța opiniei publice 
europene și mondiale că se va acțio
na pentru a se ajunge la un acord 
privind eliminarea atît a armamen
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune. cit și a oricărui fel de arma
mente nucleare din Europa.

„Propunerile de pace ale președin
telui Ceaușescu" — sub acest titlu 
săptămînalul grec „BUSINESS AND 
FINANCE" informează că. vorbind 
despre actuala situație internațională, 
„președintele Ceaușescu s-a referit 
la pericolele cursei înarmărilor" și a 
subliniat că este necesară o partici
pare cît mai largă a maselor la 
lupta pentru asigurarea cooperării 
și păcii. ~ 
Frontului Democrației 
Socialiste 
mân, 
cratice din Europa, America 
restul lumii, este un indemn 
la „unirea rindurilor și la 
pentru salvgardarea civilizației, a vie
ții viitoarelor generații, pentru li
bertate și dezvoltarea independentă a 
națiunilor lumii".

Cotidianele finlandeze de mare 
tiraj „HELSINGIN SANOMAT", 
„UUS SUOMI" și „KANSAN UUTI- 
SET“ au publicat comentarii, înso
țite de extrase din interviul acordat 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
postului olandez de televiziune 
„N.C.R.V.", subliniind în mod deose
bit ideile referitoare la necesitatea în
ceperii negocierilor în vederea opri-

Revista relevă că apelul 
și 

adresat poporului 
tuturor organizațiilor

Unității 
ro- 

demo- 
și din 
vibrant 
acțiune

rii amplasării de noi rachete nuclea
re pe continentul european si. luării 
în considerare a tuturor propunerilor 
existente pentru a se ajunge la înțe
legeri acceptabile pentru toate păr
țile, pentru ca Europa să nu mai aibă 
pe teritoriul ei nici un fel de rache
te. A fost subliniată, de 
ideea intereselor comune 
europene, indiferent de 
lor socială sau de zona în 
sesc. ceea ce trebuie să le determi
ne să acționeze unite pentru a asigu
ra bunăstarea popoarelor lor.

Ziarul „TURKISH DAILY NEWS", 
într-un comentariu însoțit de fotogra
fia președintelui Nicolae Ceaușescu, 
inserează pasaje din interviul acor
dat de șeful statului român postului 
olandez de televiziune N.C.R.V. Co
mentariul se oprește asupra ideii ex
primate de președintele României 
privind necesitatea de a se lua în 
considerare toate ideile si propune
rile privind dezarmarea.

De asemenea, se redă pasajul din 
interviul șefului statului român in 
care se arată că ar trebui să înceapă 
negocieri care să conducă la un acord 
acceptat de toate părțile, astfel oa pe 
continentul european să nu mai sta
ționeze nici o rachetă nucleară și să 
se realizeze o cooperare egală între 
toate țările europene.

Ziarele vest-germane „DIE WELT" 
și „FRANKFURTER ALLGEMEINE", 
precum și televiziunea din R.F.G. au 
relevat că președintele Nicolae 
Ceaușescu, in interviul acordat tele
viziunii olandeze, subliniază necesi
tatea de a fi luate in considerare si 
analizate în cadrul convorbirilor de 
pace toate propunerile ce pot declan
șa un proces de pace, 
cunoaște — au afirmat 
președintele Ceaușescu. 
în ultimul timp, de 
ori împotriva amplasării de 
rachete nucleare cu rază 
die de acțiune 
tru retragerea 
menționează, de 
nul Partidului 
ziarul „Scinteia". promovează opinia 
că in cadrul tratativelor trebuie să 
se depășească neîncrederea existentă 
pentru a se putea obține rezultate 
pozitive.

în interviul acordat televiziunii 
olandeze — arată agenția spaniolă 
E.F.E. — președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că actuala re- 
înarmare nucleară „pune, practic. în 
pericol viața tuturor națiunilor euro
pene. civilizația, viitorul omenirii", 
ceea ce impune „să se ajungă la în
țelegeri acceptabile pentru toate 
părțile".

Cotidianul „PORTUGAL HOJE" 
publică un articol intitulat „Redu
cerea numărului de rachete în Eu
ropa : Ceaușescu lansează un apel 
Vestului și Estului". în care se re
levă că „președintele României. 
Nicolae Ceaușescu. a lansat din nou 
un apel pentru ca Vestul și Estul 
să reducă numărul de rachete în Eu
ropa". „Problema dezarmării Pe con
tinentul european — scrie ziarul — 
a fost, dealtfel, amplu abordată de 
președintele Ceaușescu. care a 
o nouă inițiativă de pace", 
statului român s-a pronunțat

asemenea, 
ale tarilor 
orînduirea 

care se gă-

După cum se 
ziarele citate, 
s-a pronunțat 

mai multe 
noi 

cu rază me
in Europa și pen- 
celor existente. Se 
asemenea, că orga- 
Comunist Român,

lansat 
„Șeful 
împo-

triva cursei înarmărilor si pentru 
reducerea cheltuielilor militare și a 
armelor nucleare".

Ziarul „WASHINGTON POST" 
consacră un articol special noilor ini
țiative de pace ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, subliniind va
loarea deosebită a poziției consec
vente a șefului statului român in 
problemele dezangajării militare și 
dezarmării în Europa. în context, 
publicația americană relevă ideea 
din interviurile acordate recent de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu televi
ziunii olandeze cu privire la nece
sitatea eliminării tuturor rachetelor 
nucleare din Europa. Ziarul citează 
din aceste interviuri ideea potrivit 
căreia este necesar să se acționeze 
hotărit in direcția înlăturării ame
nințării create de aceste rachete, 
spre începerea tratativelor pentru 
oprirea amplasării de noi rachete și 
spre ajungerea la acorduri privind 
retragerea lor.

De asemenea. POSTURILE CEN
TRALE DE TELEVIZIUNE blN 
S.U.A. au transmis în buletinele de 
știri luarea de poziție a președinte
lui României. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în favoarea examinării 
atente a propunerilor de dezarmare 
nucleară în Europa. îndeosebi pentru 
negocierile privind armele rachetă 
cu rază medie de acțiune din Europa.

Ziarul Partidului Comunist Japo
nez, „AKAHATA", 
tenso principalele idei cuprinse în 
interviul acordat ,__ ______ L_
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, televiziunii 
olandeze, subliniind apelul la reali
zarea solidarității popoarelor din în
treaga Europă în lupta pentru dezar
mare. în primul rînd pentru dezar
mare nucleară.

Ziarul „CORREIO BRASILIENSE" 
relevă : „Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a declarat că tre
buie luate în considerare toate pro
punerile de dezarmare și a susținut 
necesitatea de a se acționa cu toată 
răspunderea, de către toate părțile 
în scopul de a se obține suspendarea 
instalării de noi rachete în Europa 
și distrugerea completă a celor exis
tente".

Ziarele mexicane „EL DIA“ și „EL 
HERALDO", informind despre inter
viul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu postului de televiziune 
olandez, relatează pasajele în care 
se exprimă necesitatea ca toate pro
punerile să fie analizate atent pen
tru a se ajunge la acorduri care să 
fie acceptate de toți. Se fac referiri 
la propunerile privind retragerea ra
chetelor din Europa și oprirea am
plasării altor rachete in această 
zonă.

RADIOUL ȘI TELEVIZIUNEA 
BIRMANEZĂ au prezentat pe larg 
interviul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu televiziunii olandeze, iar 
PRESA DIN BIRMANIA a scos in 
evidență, sub titlurile „Un pas im
portant" și „Cu o și mai mare hotă- 
rîre", pasajele din interviu care se . 
referă la obligația tuturor statelor 
de a acționa pentru reducerea ten
siunii în relațiile internaționale, pen
tru adoptarea unor măsuri hotărîte 
care să facă posibilă dezarmarea, în 
primul rjnd dezarmarea nucleară, 
sub control internațional.

„CEYLON DAILY MIRROR", care 
apare în capitala Republicii Sri Lan
ka. Colombo, publică, sub titlul 
„Toate propunerile trebuie analiza
te". un articol referitor la inter
viul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu postului olandez de tele
viziune. scoțînd în evidență princi
palele idei ale șefului statului ro
mân privind pacea și necesitatea 
luptei pentru dezarmare.

publică in ex-

de președintele

( ROMA A

„Politica României în concordanță 
cu interesele esențiale ale tuturor

popoarelor Europei"
Inițiativa de pace a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, amplele ac
țiuni împotriva înarmărilor nuclea
re, desfășurate în România și care 
au găsit un puternic ecou interna
țional. se bucură de o largă apre
ciere și în cercurile politice. în ge
neral în rîndurile opiniei publice din 
Italia. Semnificative in această, 
privință sint opiniile exprimate, in’ 
cadrul unei convorbiri, de una din
tre personalitățile proeminente ale 
vieții politice italiene, secretarul 
general al P.S.D.I.. Pietro Longo.

„Doresc să exprim — a de
clarat secretarul general al P.S.D.I. 
— via mea apreciere față de pozi
ția pe care se situează președintele 
Nicolae Ceaușescu, față de recen
tele sale acțiuni in probleme inter
naționale. Căutarea unei politici de 
pace rămine de fapt obiectivul 
prioritar asupra căruia forțele so
cialiste și socialist-democratice din 
Europa și președintele Nicolae 
Ceaușescu au opinii comune. Mă 
refer indeosebi la trei tipuri de pro
bleme, 
care le 
și deci 
vedere 
primul 
seama 
crea* 
pr: 
ap. 
iar a. 
blemele . 
dezarmare . 
blocurilor opu.

„Sinf convins 
terlocutorul — că 

\^mirs acordurilor din

la Helsinki, in scopul valorificării 
nu numai a prevederilor din dome
niul economic, tehnic și cultural, 
ci și a celor privind independența 
și suveranitatea popoarelor si na
țiunilor europene. Dorim ca reuniu
nea general-europeană de la Madrid 
să ducă la rezultatele pe care le 
așteptăm si ca dialogul să fie re
luat, astfel ca la viitoarea reuniune 
— care după părerea noastră ar fi

Convorbire
cu Pietro LONGO, 

secretar general al Partidului 
Socialist Democrat Italian

strins V 
considr
prio- 
red 
r9 .

•nte intre ele. pe 
-are importanță 

ul are in 
ntelor, in 

t.inind 
s-a

i.
A

bine să aibă loc la București așa 
cum a propus România — să apară ■ 
elemente de mare noutate și impor
tanță pentru toate popoarele iubi
toare de pace, elemente care să 
creeze noi condiții pozitive in ra
porturile existente pe continent".

în legătură cu propunerile concre
te ale României privind în
ghețarea cheltuielilor și apoi redu
cerea treaptată a bugetelor milita
re. interlocutorul a ținut să subli
nieze : „Trebuie să oprim cursa 
înarmărilor prin toate mijloacele 
de care dispunem atit pentru pri
mejdiile pe care le comportă pentru 

•cea tuturor, cit și pentru faptul 
■heltuielile militare devin tot 

•’(portabile. Știm că in 
-ecție se depun eforturi 

'■•ropa și că România 
'ricolae Ceaușescu 

nițiativele și po- 
’ul său inter-

național — un rol determinant in 
stimularea cursului spre pace. Ma
nifestațiile pentru pace si dezarma
re din România ni se par deosebit 
de importante și semnificative atit 
prin temele abordate, cit si prin 
obiectivele de luptă propuse. Cred 
că aceste constatări pot fi legate 
in mod direct de coerența, constanța 
Și realismul poziției internaționale 
asumate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, asupra cărora am ex
primat personal, in mai multe 
ocazii, aprecierea mea liderului 
României. Ultimele hotăriri de po
litică externă ale României le gă
sesc juste și corespunzătoare inte
reselor Europei“.

„Sint convins, a declarat in 
încheiere interlocutorul, că există 
multe interese comune, care leagă 
popoarele Europei. Sint, de aseme
nea, de părere că din partea țări
lor Europei occidentale trebuie să 
se facă mai mult pentru a căuta 
noi puncte de contact cu țările din 
Europa răsăriteană. Mă refer în
deosebi la România și Italia, la 
oportunitatea pe care o reprezintă 
realizarea unei legături mai strînse 
intre cele două țări apropiate prin 
atitea afinități. Partidul Socialist 
Democrat Italian a acționat întot
deauna in acest sens și raporturile 
foarte bune pe care le întreținem 
cu Partidul Comunist Român, ca și 
relațiile personale tot atit de bune 
stabilite cu președintele României 
stau mărturie acestor afirmații“.

Gh, CERCELESCU
Roma

, REDAC

0 expresie a -QiiJarității româno-iugoslave
Festivitatea deschiderii H;dinicii construită cu ajutorul țării 

nastre
BELGRAD 27 (Agerpres). — în lo

calitatea Ulcinj din R.S.F. Iugosla
via a avut loc festivitatea deschide
rii unei policlinici, construită cu aju
torul țării noastre în urma cuțremu- 
rului catastrofal care a lovit în 1979 
această parte a Iugoslaviei.

Luînd cuvîntul la mitingul care a 
avut loc cu acest prilej, Branko Po- 
cek, secretar republican pentru sănă
tate al R.S. Muntenegru, a exprimat 
mulțumiri profunde din partea or
ganelor republicane si locale, a în
tregii populații din Ulcini pentru 
darul României socialiste vecine și 
prietene. El a subliniat că aceasta 
reprezintă încă o expresie a solida
rității ce a caracterizat și caracteri
zează relațiile româno-iugoslave, 
relații care, în anii construcției so
cialiste, sub conducerea a două re-

•narcabile personalități ale vieții po- 
5ce contemporane, președinții 

lae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
“î:enit^ un model de raporturi m- 

^„„„^.j.țări socialiste vecine. Vor- 
bitorul a ,vătal că recenta întilnire 

to'i-"sul Nicolae Ceaușescu și 
Serghei Kraî^j. președintele Pre
zidiului. R.S.F. -țgoslavia, evidențiază 
continuitatea com^ei0]. tradiționale 
romano-iugoslave Iamai înalt ni
vel. constituind, un fe.,, impuls dat 
dezvoltării colaborării multilaterale 
dintre cele două țări, o contribuție la 
întărirea atmosferei de înțelegere și 
pace în Balcani. în Europa și in lume. 

La festivitate au foșț, prezenți 
Nicolae Mlhai. ambasadorul Româ
niei la Belgrad, precum și munci
torii români care au cpnstruit acest 
obiectiv.

Sesiunea Comisiei mixte de cooperare 
comercială româno-thailandeză

BANGKOK 27 (Agerpres). — între 
24 și 27 noiembrie, la Bangkok a 
avut Ioc cea de-a treia sesiune a 
Comisiei mixte de cooperare comer
cială româno-thailandeză, în cadrul 
căreia au fost examinate perspecti
vele de creștere și diversificare a 
schimburilor comerciale, precum si 
posibilitățile de cooperare economică 
între cele două țări. La sfîrșitul 
lucrărilor a fost semnat un protocol 
care prevede creșterea volumului 
schimburilor comerciale în anul 1982, 
menționîndu-se domeniile în care 
există un interes reciproc de coope
rare economică.

Președintele părții române. Marin 
Trăistaru. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut întîl- 
niri cu miniștrii comerțului și agricul
turii, cu președintele Federației ca
merelor de comerț, cu președintele

Ședința unei comisii C.A.E.R.
ULAN BATOR 27 (Agerpres). — La 

Ulan Bator s-au încheiat lucrările 
celei de-a 42-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul geologiei, la care 
au participat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat probleme pri
vind cercetarea si valorificarea re
surselor geotermale și a zăcăminte
lor de șisturi bituminoase, colabora
rea pentru lărgirea posibilă a bazei 
de materii prime pentru wolfram și 
molibden, specializarea și coopera
rea in producția de utilaje, aparatu
ră și dispozitive pentru cercetarea 
geologică, precum și alte probleme 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică in domeniul geologiei, in 
legătură cu care s-au adoptat reco
mandări și hotăriri corespunzătoare.

Comisia a adoptat planul său de 
lucru pe anji 1982—1983.

^Agențiile de presd~^

transmit I
I ÎN LIBRĂRIILE DIN R. P. CHI- IINEZA a fost pusă in vinzare lu-1
crarea „Antologia teatrului româ- 

Inesc- apărută in colecția „Litera-1 
tura străină contemporană". Anto-1 
logia, in două volume, cuprinde1 

I piese de autori români contempo- >
răni. Tot în aceste zile a ieșit de I 
sub tipar volumul in limba chineză! 

I „Istoria poporului român" de acad.
Andrei Oțetea.

PRIMUL MINISTRU AL GRE-‘ 
ICIEI, Andreas Papandreu. a re-, 
afirmat, in cadrul lucrărilor Con-1 
siliului Pieței comune, care se des- I 

Ifășoară la Londra, că tara sa do
rește un statut special în cadrul | 
C.E.E. El a precizat că proiectul del 
organizare a unui referendum în1 
Grecia în legătură cu această pro
blemă nu se va referi. propriu-zis 
Ia chestiunea apartenenței la 
C.E.E., ci la statutul pe care tara sa 

Iar urma să îl obțină în această 
ganizație economică.

LUCRĂRILE SEMINARULUI 
.ganizației Țărilor Exportatoare

Petrol (O.P.E.C.) avind ca temă
1 principală „Energia si dezvoltarea : 
opțiuni pentru strategii globale"

I s-au încheiat la Viena. Din Româ- 
I nia a participat Octavian Groza, 
ambasadorul țării noastre la Viena.

î REUNIUNEA C.E.E. DE LA
1 LONDRA. După două zile de ne

gocieri. șefii de stat si de guvern 
Iai celor zece țări membre ale 

C.E.E.. reuniți la Londră, nu au 
reușit să găsească o soluție problg- 

Imelor complexe cu care este con
fruntată Piața comună. în aceste 
condiții, miniștrii de externe comu
nitari vor trebui să reia. în circa

I trei săptămîni. dosarele nerezolva- 
, te ioi si vineri, care se referă în 

principal la restructurarea bugetu-

Ilui si diminuarea contribuțiilor bri
tanică si vest-germană. la cheltu
ielile agricole.

Iselor lactate.
SITUAȚIA 

SEYCHELLES

Idupă atacul întreprins de un grup 
de mercenari sud-africani pe aero
portul internațional din Mahe. cea 
mai mare insulă a arhipelagului.

I relatează agențiile Associated Press. 
| France Presse și Reuter citind co
municate oficiale difuzate la Victo-

| ria. Se precizează că unitățile mili
tare trimise de autorități au luat

I prizonieri pe cei mai multi dintre 
agresori.

or !

ia oroblema produ-

ÎN REPUBLICA 
a revenit la normal

Camerei investițiilor, cu adjunctul 
ministrului industriei, precum si cu 
reprezentanți ai mai multor compa
nii din Thailanda.

Cu ocazia aniversării Zilei Independenței ^ Repubhcii 
urărfde să'nătate^i fericire personală, de prosperitate și pace.pentru poporul 
mauritan prieten. _ «■

îmi exprim încrederea că relațiile de cooperare prieteneasca dințre țările noastre sc^or dezvolta și adinei continuu, in folosul "^Stre’ a
politicii de pace, destindere, independența și colaborare internaționala.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul mauritan sărbătorește la 
28 noiembrie împlinirea a 21 de 
ani de la dobîndirea indeoenden- 
testat situat în vestul continentu
lui african. Republica Islamica 
Mauritania este cunoscută ca o tară 
a întinderilor aride si desertice. a 
cărei populație (1 300 000 locuitori) 
se ocupă in proporție de 80 la suta 
cu agricultura si creșterea anima
lelor. Subsolul său adăpostește bo
gate zăcăminte de fier, fosfați, cu
pru. cositor etc. Pentru a lichida 
înapoierea economică moștenită din 
trecut sî a combate efectele dezas
truoase ale secetei, care lovește pe
riodic regiunea Sahelului. poporul 
mauritan a trebuit să depună mari 

p urmat

!
Nouadhibou si Zouerate au apărut 
două1 uzine siderurgice, iar la 
..Rhein", in apropiere de capitală, 
a început construcția celui mai mare 
complex d.
Concomitent

tară, 
in-

'j

eforturi în perioada ce. 
proclamării inder^bdentei 
rea valorificării reSurKe' 
le si în primul rinei 
de fier. Zăcămintele 
tuează Mauritania ■ 
în Africa asiguri 
veniturile în d 
export. Ca 
manifestat De. 
cestei bogății.

urmat 
yede- 

ura- 
-lui 
d- 
i

de extracție din 
cu stimularea 

dustriei extractive, o atentic deo
sebită este acordată agriculturii. 
Planul de dezvoltare a acestui sec
tor economic bină în anul 2000. ; 
doptat. recent, prevede 
unei suprafețe de circa 100 000 h > • 
tare, care vor fi cultivate, cu orez, 
grîu. mei si sorg. 1

Eforturile depuse de i Dpporul 
mauritan pentru dezvoltațan eco
nomică si socială sînt urmărite cu 
interes si simpatie de poporul ro- 
mân. care nutrește sentimente de 
prietenie si solidaritate fată de po
poarele care si-au cucerit de cu- 
rînd independenta si îsi făuresc o 
viată nouă. între Republica Socia
listă România si Republica Islami
că Mauritania s-au stabilit relații 
de colaborare prietenească ce cu
nosc o evoluție ascendentă. în in
teresul ambelor țări si popoare, al 
•auzei păcii Si înțelegerii interna-

■>nale.

Pentru oprirea curs 
pentru eliminarea «.

țârilor,

A

de război, pentru dezarn
LUĂRI DE POZIȚIE,

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Referindu-se Ia declarațiile făcute 
recent de Leonid Breinev la Bonn 
cu privire Ia eventualitatea reduce
rii numărului de rachete nucleare 
tactice în Europa si la deosebirile 
de abordare existente în prezent în
tre S.U.A. si U.R.S.S. în legătură cu 
numărul de rachete „eurostrategice" 
ce ar urma să fie reduse, președin
tele Ronald Rea'gan a declarat. în- 
tr-un interviu acordat rețelei ame
ricane de televiziune 
ședințele 
reducerea numărului 
bine, vom începe să 
ora acestei propuneri. Vom negocia 
cu bună credință si vom face tot ce 
ne stă în putință pentru a ajunge la 
«opțiunea zero»".

Breinev a
A.B.C. : „Pre- 
vorbit despre 

rachetelor. Ei 
negociem asu-

BONN 27 (Agerpres). — într-o de
clarație televizată făcută înainte de 
a pleca la reuniunea Consiliului 
C.E.E. de la Londra, reluată de a- 
gentia U.P.I.. cancelarul R.F.G., 
Helmut Schmidt, a arătat că „rezul
tatul cel mai important al convor
birilor avute cu președintele Leonid 
Breinev l-a constituit confirmarea 
faptului că Moscova dorește conti
nuarea destinderii în relațiile Est- 
Vest". El a apreciat că. în climatul 
mai favorabil creat prin vizita con
ducătorului sovietic la Bonn, o în- 
tîlnire la nivel înalt L. Brejnev — 
R. Reagan ar putea avea loc „după 
toate probabilitățile, la sfîrsitul anu
lui 1982".

în ce privește apropiatele nego
cieri sovieto-americane de Ia Gene
va în problema rachetelor „euro
strategice", cancelarul Schmidt a 
apreciat că „este posibil un acord 
pe etape ; în cursul unei prime etape 
ăr putea fi soluționată problema ra
chetelor. iar într-o a doua etapă să 
fie găsită o rezolvare și pentru alte 
arme cu rază medie de acțiune".

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
într-un comentariu semnat de co
respondentul său la Geneva — unde 
se vor desfășura, începînd de lunea 
viitoare, negocierile sovieto-ameri
cane in problema reducerii rachete
lor nucleare din Europa — agenția 
Associated Press scrie, între altele : 
„Exprimîndu-și propriile lor acor
duri și îndoieli unul față de altul. 
Statele Unite și Uniunea Sovietică 
se vor așeza, luni, aici, la masa tra
tativelor. începînd o 
gocieri, care se anunță 
asupra arsenalelor lor 
nucleare ce ar putea fi 
tr-un război european 
Acestea 
dezarmare din perioada președinției 
lui Ronald Reagan. Se așteaptă ca 
așa-numitele negocieri asupra „for
țelor nucleare 
pean" (T.N.F.) 
luni. în ciuda 
ce provenind 
Washington, < 
îndoieli în legătură cu 
celuilalt, atit sovieticii, cit și ame
ricanii și-au manifestat dispozi- 
zia de a negocia — așa cum au 
arătat și in comunicatul comun din 
luna septembrie — „pentru întărirea 
stabilității si securității internaționa
le". Totodată — adaugă A.P. — păr
țile s-au angajat „să nu-și precu
pețească eforturile pentru a ajunge 
la un. acord corespunzător".

rundă de ne- 
complexă, 

de rachete 
folosite în- 
generalizat. 

sînt primele negocieri de

i de pe teatrul euro- 
) să dureze mai multe 

unor
I de
care

declarații publi- 
la Moscova și 
uneori exprimă 

sinceritatea

ROMA 27 (Agerpres). — Vizita e- 
fectuată de secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev. la Bonn, 
precum si noile propuneri făcute cu 
acest prilej. în scopul reducerii înar
mărilor nucleare în lume, reprezintă 
o contribuție de bază la cauza luptei 
pentru pace — a declarat Franco Ca- 
lamandrei. senator comunist italian, 
vicepreședinte al Comisiei pentru re
lații externe a Senatului.

„Aceste propuneri — a adăugat el 
— au o importantă majoră in cadrul 
preocupărilor ca viitoarele negocieri 
sovieto-americane de la Geneva nu

ACȚIUNI ȘI MANIFESTĂRI
numai să debuteze, ci să si con
ducă la stabilirea unui echilibru de 
forte bazat pe un nivel cit mai redus 
al armamentelor".

TOKIO 27 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei. Zenko Suzuki, 
a făcut aprecieri favorabile în legă
tură . cu noile propuneri sovietice în 
domeniul dezarmării, prezentate de 
Leonid Brejnev cu prilejul recentei 
vizite oficiale în R.F. Germania. în- 
tr-un discurs rostit în fata membrilor 
Comisiei pentru reforma administra
tivă a Camerei superioare a parla
mentului nipon, șeful guvernului ja
ponez a subliniat că „propunerile se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
L. Brejnev. care deschid noi perspec
tive. au o foarte mare însemnătate".

BELGRAD 27 (Agerpres). — Iugo
slavia salută orice măsuri care vor 
duce Ia reducerea reală a armelor 
nucleare și de alt gen din Europa — 
a declarat purtătorul de cuvînt ofi
cial al Secretariatului Federal pentru 
Afacerile Externe, referindu-se la 
convorbirile recente ale lui' Leo
nid Brejnev în R.F.G. și la propu
nerile sovietice privind reducerea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
in Europa. Iugoslavia consideră, de 
asemenea — a adăugat, el — că mă
surile unilaterale pot prezenta O con
tribuție importantă la crearea unei 
atmosfere favorabile pentru viitoare
le convorbiri americano-sovietice de 
la Geneva.

27 (Agerpres).HELSINKI
Partidul Comunist Finlandez s-a pro
nunțat pentru continuarea politicii 
active de Dace a Finlandei, apreciind 
că aceasta trebuie să constituie una 
dintre priorități în perspectiva ale
gerilor prezidențiale de la începu
tul anului viitor. într-o rezoluție dată' 
publicității la Helsinki. C.C. al P.C.; 
Finlandez subliniază importanța e- 
forturilor vizînd apărarea păcii, mai 
ales în contextul actualei situații in
ternaționale încordate si încărcate de 
pericole.

HAGA 27 (Agerpres). — După cum 
informează agenția Associated Press, 
la Haga s-a desfășurat, ioi seara, uri 
marș cu torte împotriva amplasării 
de noi arme nucleare americane în 
țări vest-europene. inclusiv Olanda. 
Marșul, la care au participat peste 
10 000 femei, a fost organizat la nu
mai citeva zile după marea acțiune ; 
pentru pace si dezarmare desfășu
rată la Amsterdam si la care au fost

1

oace!

preze. 
cum s. 
din R.l' 
Belgia si 
Participam 
scria : „Nic. 
landa si nici 
numele păcii, 
re !“. Marșul s-a ■ 
re organizată îi. 
parlamentului. în 
luat cuvîntul mai 1 
landeze si străine. r> 
zuko Takagi. membi 
supraviețuitorilor bom 
atomic de la Hiroshima

O delegație a părți 
marș a depus în pariai 
cerînd guvernului să n 
plasarea celor 48 raci 
americane pe teritoriul 
ar urma să aibă loc îi 
cu decizia Consiliului 
N.A.T.O. din decembrie

BERLINUL OCCIDEI 
gerpres). — In Berlinu 
fost constituită organiz 
va în favoarea păcii", 
parte reprezentanți ai 1 
cial-Democrat. ai Pârtie 
Unit din Berlinul occid 
nerilor socialiști", ai „Ce 
si ai altor organizați 
obștești. Noua organizat 
ne să acționeze pentru r< 
tații forțelor democratici 
din Berlinul occidental 
potriva proiectelor N.A. 
stalare de noi rachete m 
ricane in Europa, împof 
cu neutroni, pentru op 
înarmărilor, dezarmare

MADRID 27 (Agerpres) 
dul Socialist Muncitore, 
Partidul Socialist Unific 
talonia, Confederația sini 
misiilor muncitorești și U 
nerală, a Muncitorilor; dir 
lansat inițiativa drganizăi 
cembrie a;c„ lă Barcelo: 
mari manifestații de m 
Dace, dezarmare si securi 
ropa.

zi. pre
venite 
'tanie, 

ene. 
are
1-

In-LISABONA 27 (Agerpres).
terzicerea amplasării, depozitării și 
tranzitului oricăror tipuri de arme 
nucleare pe teritoriul Portugaliei, 
activizarea luptei pentru pace și 
dezarmare vor constitui principalele 
obiective ale marelui marș al păcii 
care va avea loc. la Lisabona, la 16 
ianuarie 1982.
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