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IN PREZENȚA

Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, joi, pe Arthur
Schneier,
președintele
Fundației
„Apelul pentru conștiință" din S.U.A.,
care se află într-o vizită în țara
noastră.
La primire a luat parte tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe.
Președintele fundației a mulțumit
călduros pentru întrevederea acor
dată, exprimîndu-și satisfacția de a
se întilni din nou cu șeful statului
român și de a avea un schimb de
păreri privind relațiile româno-ame-

rlcane, precum șl în legătură cu as
pecte ale situației internaționale.
în timpul convorbirii â fost ex
primată dorința comună de a pro
mova în continuare relațiile românoamericane, în spiritul și pe baza
înțelegerilor la cel mai înalt nivel,
în folosul ambelor țări și popoare,
al cauzei păcii, cooperării și înțele
gerii între națiuni.
Abordîndu-se unele probleme ale
vieții politice mondiale, a fost sub
liniată necesitatea ca, în actualele
condiții internaționale, de o deosebi
tă complexitate, să se acționeze
pentru oprirea încordării existente
în lume, pentru reluarea și conti

nuarea politicii de destindere și co
laborare, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare.
Schimbul de păreri a scos în evi
dență necesitatea de a se face totul
pentru rezolvarea pe cale pașnică,
prin tratative, a stărilor de încorda
re și conflict, a tuturor diferendelor
dintre state. în acest cadru s-a apreciat că se impune să fie Intensi
ficate acțiunile politico-diplomatics
pentru soluționarea globală, justă și
durabilă a situației din Orientul
Mijlociu, pentru instaurarea unei
păci trainice în această zonă.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA,
ieri s-au desfășurat

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
FORUL LEGISLATIV SUPREM AL ȚÂRII }
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ț® Legea pentru adoptarea planului de dezvoltare a
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ț anul 1983 J
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Legea cu privire la obligațiile și răspunderile
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consiliilor populare, unităților socialiste și ale ț
cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere ț
și curățenie a localităților urbane și rurale, păs
trarea ordinii și disciplinei publice ;
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Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare în vederea asi
gurării unei bune aprovizionări a populației cu
produse agroalimentare și. bunuri industriale de
consum pe trimestrul IV/1982 și semestrul 1/1983. ț
------- -------- -----------------------------------------

în prezența tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, joi,
9 decembrie, s-au reluat în plen lu
crările sesiunii a șasea a celei de-a
opta legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.
înaltul for legislativ, Întrunit în
atmosfera de puternic avînt creator
care domnește pe tot cuprinsul țării
In aceste zile premergătoare Confe
rinței Naționale a partidului și ce
lei de-a 35-a aniversări a proclamă
rii Republicii — evenimente cu pu
ternice rezonanțe în viața întregii
noastre- națiuni — a dezbătut pro
iectele- unor acte normative de o
dec^c Aă însemnătate pentru dez
voltarea economico-socială a patriei,
menite să confere o nouă perspec
tivă activității neobosite pe care po
porul român o desfășoară pentru
înfăptuirea mărețului program de

făurire a societății socialiste multi-'
lateral dezvoltate.
La sosirea în rotonda Palatului
Marii Adunări Naționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au fost
întîmpinați de deputății și invitații
prezenți la sesiune cu puternice și
îndelungi aplauze.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat
loc tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălescu, Iosif
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu,
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae
Constantin, Ion Dincă, Ludovic
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan,
Dumitru
Popescu,
Gheorghe
Rădulescu,
Ilie
Verdeț,
Ștefan
Voitec, Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Au fost prezenți membri supleant!
ai Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai
Consiliului de Stat.
Au participat, în calitate de Invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai
guvernului, conducători de instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești, reprezentanți de frunte ăi vie
ții noastre științifice, culturale și ar
tistice, ziariști.
La lucrările sesiunii au luat parte,
de asemenea, șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, pre
cum și corespondenți ai presei
străine.
Președintele Marii Adunări Națio
nale, . tovarășul Nicolae Giosan, a
deschis lucrările sesiunii.
Pe ordinea de zi, aprobată în șe
dința din luna noiembrie a actualei
sesiuni, sînt înscrise următoarele
puncte :
1. Proiectul de lege pentru adop-

Legea pentru adoptarea
Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.
Art. 1. — Se adoptă Planul națio

nal unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1983.

PRINCIPALII INDICATORI AI DEZVOLTĂRII ECONOMICOSOCIALE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA SÎNT:
— în procente, calculate pe baza
prețurilor la 31 XII 1982 -

Nr.
crt.

Indicatorul

1. Produsul social
2. Venitul național
3. Producția industrială
— valoarea producției nete
— valoarea producției-marfă
4. Producția agricolă
— valoarea producției globale
— valoarea producției nete
5. Investițiile totale în economie
6. Volumul comerțului exterior
7. Productivitatea muncii în industria
republicană (calculată pe baza va
lorii producției nete)
8. Reducerea cheltuielilor Ia 1 000 lei
producție-marfă în industria repu
blicană
9. Retribuția medie reală (la sfîrșitul
anului 1983 față de 1980)
10. Veniturile reale ale țărănimii, pro
venite din munca în cooperativele
agricole de producție și gospodă
riile personale, pe o persoană ac
tivă
11. Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul
12. Prestările de servicii pentru popu
lație

Creștere
față de.<
anul 1982
4,1 ‘
5,0

8,0
6,6

5,1-5,6
6,1
0,7
13,5

9,1

1,5

4,0

3,4

3,0
12,0

■ *ii* ■ ■

V

tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România pe anul 1983 ;
2. Proiectul de lege pentru adop
tarea planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe
anul 1983 ;
3. Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 1983:
4. Proiectul de lege cu privire la
obligațiile și răspunderile consiliilor
populare, unităților socialiste și ale
cetățenilor pentru buna gospodărire,
întreținere și curățenie a localități
lor urbane și rurale, păstrarea or
dinii și disciplinei publice ;
5. Programul privind înfăptuirea
măsurilor de autoconducere și auto
aprovizionare în vederea asigurării
unei bune aprovizionări a populației
cu produse agroalimentare și bunuri
industriale de consum pe trimestrul
IV/1982 și semestrul 1/1983.
6. Proiectele de legi pentru apro

barea decretelor cu putere de lege
emise de Consiliul de Stat.
Intrîndu-se în ordinea de zi, tova
rășul Ștefan Bîrlea, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, a
prezentat expunerea la Proiectul de
lege pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1983.
Expunerea la Proiectul de lege
pentru adoptarea Planului de dez
voltare a agriculturii și industriei
alimentare pe anul 1983 a fost pre
zentată de tovarășul Ion Teșu, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare.
Ministrul finanțelor, tovarășul Petre
Gigea, a prezentat expunerea la
Proiectul de lege pentru adoptarea
Bugetului de stat pe anul 1983.
Avîndu-se în vedere legătura
strînsă dintre cele trei proiecte de
legi, în continuare a fost prezentat

coraportul Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale al
României asupra acestor acte nor
mative. Coraportul a fost prezentat
de tovarășul loan Totu, vicepre
ședinte al Consiliului.
Deputății și invitații la sesiune au
audiat apoi raportul comun al comi
siilor permanente ale M.A.N., expus
de tovarășul Vasile Bărbuleț, secre
tar al Comisiei pentru industrie și
activitatea economico-financiară.
în cadrul discuției generale comu
ne asupra celor trei proiecte de legi
au luat cuvîntul deputății : Marin
Enache, Alecu Popa, Neculai Agachi,
Octavian Bîsceanu, Constanța Semeniuc, Anghel-Valentin Popescu,
Petru Lăcătușu, Elisabeta Jakab, Io
sif Bercia, Vasile Pungan, Ileana
Cherebețiu, Gheorghe Gomoiu, Ri
chard Winter, Niculina Moraru, Stelian Teodorescu, Irina Aldea, Vasile

Carollcă, Gheorghe Dragomir, Ștefania Ionescu, Nicolae Dicu.
După discuția-separată pe articole,
Marea Adunare Națională a votat în
unanimitate cele trei proiecte de
legi, care, prin prevederile lor, des
chid noi și tot mai largi orizonturi
pe calea înfăptuirii sarcinii funda
mentale trasate de Congresul al XIIlea al partidului — ridicarea calității
vieții și muncii întregului popor și
pe acest temei trecerea României în
rîndul țărilor cu dezvoltare medie.
La interpelările deputaților Marin
Enache și Niculina Moraru, minis
trul industriei chimice, Gheorghe
Caranfil, și ministrul agriculturii și
industriei alimentare, Ion Teșu, au
dat explicații în legătură cu cauzele
care au dus la apariția și menține
rea unor stări de lucruri necores
punzătoare în sectoarele economice
de care răspund, prezentînd, totoda
tă, măsurile întreprinse și cele ca
urmează a fi luate pentru înlătura
rea cît mai grabnică a neajunsurilor.
Forul suprem legislativ al țării a
aprobat în unanimitate propunerea
tovarășei Niculina Moraru ca Biroul
Marii Adunări Naționale și Consiliul
de Stat să constituie o comisie din
rîndul deputaților care să cerceteze
cauzele ce au determinat situația
semnalată privind mortalitățile la animale șl, în conformitate cu legile ță
rii, să stabilească răspunderile pen
tru aceasta, precum și măsurile ne
cesare în vederea lichidării unor ase
menea stări de lucruri.
La următorul punct de pe ordinea
de zi, tovarășul Iulian Floștinaru,
președintele Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, a făcut
expunerea la Proiectul de lege cu
privire la obligațiile și răspunderile
consiliilor populare, unităților socia
liste și ale cetățenilor pentru buna
gospodărire, întreținere șl curățenie
a localităților urbane și rurale, păs
trarea ordinii ți disciplinei publică.
Raportul comisiilor permanente la
acest act normativ a fost prezentat
de tovarășul loan Siminiceanu, se
cretar al Comisiei pentru consiliile
populare și administrația de stat.
Pe marginea acestui proiect da
lege au luat cuvîntul deputății :
Mihai Marina, Elena Nae, Pantelimon Găvănescu, Marioara Siminluc.
S-a procedat apoi la discuția pe
articole, după care Marea Adunare
Națională a conferit, prin unanimita
te de voturi, putere de lege acestui
proiect.
în continuare, tovarășa Alexandri
na Găinușe, viceprim-ministru al
guvernului, a prezentat, în cadrul
sesiunii, expunerea la Programul
privind înfăptuirea măsurilor de au
toconducere și autoaprovizionare în
vederea asigurării unei bune apro
vizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Art. 2. — La principalele produse industriale se vor realiza următoarele
niveluri :
mil. kWh
76 770
Energie electrică
Cărbune net
52 210
mii tone
Țiței extras
13 500
mii tone
mii. mc
32 980
Gaz metan utilizabil, inclusiv gaze libere
Oțel
15 200
mii tone
Mijloace de automatizare electrotehnice șl
electronice și tehnica de calcul electronică
mii. lei
8 430
Produse de mecanică fină, optică, echipa
mii. lei
10 530
mente și elemente hidraulice și pneumatice
Mașini-unelte pentru așchierea metalelor
mii. lei
9 000
Mașini și utilaje tehnologice pentru industrie
882
mii tone
mii. lei
38 960
Tractoare
buc.
85 000
Autoturisme de oraș
buc.
160 000
mii tdw
Nave maritime pentru transportat mărfuri
842,5
îngrășăminte chimice
mii tone
echiv. 100% SA
3 608
Produse macromoleculare de bază
mii tone
echiv. 100%
728
Cauciuc sintetic
mii tone
184,9
mii buc.
6 980
Anvelope auto, tractor, avion
mii tone
327,2
Fibre și fire artificiale și sintetice
Ciment
mii tone
echiv. 80% clincher 15 800
Mobilier din lemn
mil. lei
18 900
Mașini și aparate electrice de uz casnic
mil. lei
2 570
Medicamente pentru uz uman
mil. lei
4 200
Țesături
mil. mp
1 320
mil. lei
33 650
Confecții textile
mil. lei
39 000
mil. lei
Produse tricotate
15 630
încălțăminte
mil. per.
124,6
mil. lei
13 830
Came tăiată — total
mii tone
2 161,6
Pește
,
mii tone
337
Lapte și produse din lapte
mii hl.
28 400
Ulei comestibil
mii tone
546
Zahăr
mii tona
830
Bere
mii hl.
12 400
Art. 3. — Consiliul de Miniștri va
plan, precum și prin reducerea chel
lua măsuri ca ministerele și celelal
tuielilor materiale; depășirea sarci
te organe centrale, comitetele exe
nilor de plan în industria extractivă
cutive ale consiliilor populare jude
și la produsele care valorifică supe
țene și al municipiului București,
rior energia și materiile prime și
consiliile oamenilor muncii din cen
care au desfacere asigurată la ex
trale și întreprinderi. Comitetul de
port ; diversificarea producției în in
Stat al Planificării. Ministerul Apro
dustria metalurgică, a construcțiilor
vizionării Tehnico-Materiale și Con
de mașini, industria chimică și in
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe,
dustria bunurilor de consum ;
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale
b) folosirea la maximum a poten
și Ministerul Finanțelor să asigure:
țialului productiv al întreprinderilor
a) îndeplinirea și depășirea sarcini
industriale, prin creșterea gradului de
lor de creștere a valorii producției
utilizare a mașinilor, utilajelor, insta
nete și a producției-marfă vîndute și
lațiilor și suprafețelor construite, ex
încasate, prin .realizarea ritmică a
tinderea mecanizării operațiilor de
producției fizice, în structurile sorti
mentale și calitative prevăzute în
exploatare a utilajelor și agregatelor,

ridicarea calificării cadrelor și întări
rea disciplinei în muncă ;
c) creșterea siguranței în exploata
re a instalațiilor, mașinilor și utilaje
lor prin eliminarea întreruperilor în
procesele de producție respectarea
riguroasă a programelor de întreține
re, revizii și reparații ; asigurarea
pieselor de schimb și subansamblelor necesare prin folosirea deplină a
capacităților ; recondiționarea în mai
mare măsură a reperelor, pieselor și
subansamblelor uzate ; realizarea,
odată cu reparațiile capitale, a îmbu
nătățirii parametrilor tehnico-funcționali și modernizării instalațiilor,
mașinilor și utilajelor ;
d) utilizarea mai accentuată a re
surselor interne și limitarea la stric
tul necesar a importurilor, economi
sirea și valorificarea superioară a
materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei, accelerarea
procesului de asimilare în producție
a noi produse și sortimente, moder
nizarea celor existente, perfecționarea
și îmbunătățirea tehnologiilor de
fabricație ;
e) îmbunătățirea continuă a nivelu
lui tehnic și calitativ al producției,
sporirea ponderii produselor de cali
tate superioară in procesul de
fabricație, care să asigure competi
tivitatea cu produsele similare de pe
piețele externe ;
f) realizarea integrală a prevederi
lor din programele unitare de coope
rare in producție între întreprinderi,
centrale, ministere și între județe, în
vederea satisfacerii cerințelor pro
ducției și respectarea strictă a pre
vederilor contractuale ;
g) modernizarea și diversificarea,
în continuare, a structurii sortimen
tale a producției bunurilor de con
sum pe clase de calitate și specific
de sezon ; extinderea producției rea
lizate de industria mică, pe baza
prelucrării unor materii prime locale,
a unor resurse agricole și subproduse
industriale, precum și prin coope
rarea cu industria republicană.
Art. 4. — In anul 1983 — în con
dițiile unui an agricol normal — Ia
principalele produse agricole se pre
văd a se realiza următoarele niveluri
de producție :

— In fizic —

U.M.
Cereale boabe
total
din care :
— grîu și secară
— porumb
— orz-orzoaică
Sfeclă de zahăr
Floarea-soarelui și rapiță
In pentru ulei
Soia
Fasole
In și cînepă pentru fibră
Cartofi de toamnă
Legume de cîmp
Fructe
Struguri
Carne în viu
Lapte de vacă
Lină
Ouă

Art. 5. — Suprafața arabilă în cul
tură va fi de cel puțin 9 915 mii ha.
Suprafața agricolă irigată în cul
tură va fi de 2 343 mii ha, din care
arabilă 2 245,6 mii ha.

Bovine
din care :
— vaci și bivolițe
— juninci gestante
Porcine
din care :
— scroafe
Ovine și caprine
Păsări ouătoare

Art. 7. — Baza materială a agricul
turii se va dezvolta, în anul 1983,
astfel :
a) agricultura va fi dotată cu 16 800
tractoare agricole, 7 550 combine de
recoltat cereale, mașini de recoltat
cartofi, precum și alte mașini și
utilaje agricole ;
b) se vor amenaja pentru Irigații
200 mii ha ;
c) se vor executa lucrări de dese
cări pe o suprafață de 190 mii ha,
lucrări de combatere a eroziunii
solului pe o suprafață de 110 mii ha
și lucrări agropedoameliorative (amendări, scarificări, afînare adîncă)
pe o suprafață de 2 285 mii ha ;

1983

mii tone

25 320

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii hl.
tone
mii. buc.

8 230
13 767
3 076
9 570
1 186
110
669
278
697
5 900
6 800
2 560
2 125
2 836
55 400
47 155
7 741

Art.
6.
—
Efectivele
de
animale vor ajunge, la sfîrșitul
anului
1983,
la următoarele niveluri :
U.M.

1983

mii capete

8 411

mii capete
mii capete
mii capete

2 845
650
14 650

mii capete
mii capete
mii capete

1 240
19 700
60 840

d) în anul 1983 se vor executa
lucrări de amenajări de pajiști pe o
suprafață de 770 mii ha, iar lucrări
de însămînțări, supraînsămînțărl și
de îngrășare naturală și chimică a
pajiștilor pe o suprafață de 430
mii ha ;
e) agricultura va primi 2 030 mii
tone îngrășăminte chimice cu azot,
fosfor și potasiu și 45,8 mii tone
pesticide, in substanță activă ; se vor
aplica 35 mil. tone îngrășăminte
organice.
Art. 8. — în scopul realizării sarci
nilor prevăzute în plan pentru dez(Continuare in pag. a III-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea
Planului național unic de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România pe anul 1983
prezentată de tovarășul ȘTEFAN BÎR.LEA,

președintele Comitetului de Stat al Planificării
Mult stimate tovarășe președinte
al Republicii Socialiste România,
Stimați tovarăși deputați,
Pe baza împuternicirii guvernului,
vă rog să-mi permiteți să prezint
Marii Adunări Naționale proiectul
de Lege pentru adoptarea Planului
național unic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialiste
România pe anul 1983.
Doresc să subliniez de la început
că proiectul de plan supus astăzi
dezbaterii și legiferării de către
Marea Adunare Națională a fost în
tocmit sub îndrumarea directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Preve
derile de plan poartă puternic am
prenta rolului determinant al secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, în elaborarea șl
înfăptuirea întregii politici a parti
dului șl statului, în soluționarea pro
blemelor majore ale dezvoltării pa
triei noastre socialiste.
Așa cum s-a reliefat șl la plenara
Comitetului Central al partidului din
octombrie a.c., care a aprobat pro
iectul de plan, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a examinat în mal multe
etape propunerile de plan pe ansam
blul economiei și pe fiecare minister,
a orientat cu fermitate lucrările de
fundamentare a acestora în direcțiile
care asigură înfăptuirea neabătută a
hotărîrilor Congresului al XII-lea
al partidului, ținînd seama de condi
țiile și resursele de care dispune
economia noastră, precum și de si
tuația existentă pe plan internațio
nal.
Proiectul de plan pentru anul 1983
ține seama de prevederile cincina
lului și sarcinile aprobate prin pro
gramele suplimentare, de capacită
țile existente și cele preconizate a fi
puse în funcțiune în cursul anului
viitor, precum și de rezultatele ob
ținute în acest an. Propunerile de
plan au fost elaborate într-o strînsă
conlucrare cu întreprinderile, cen
tralele, județele, ministerele și cele
lalte organe centrale, au fost dezbă
tute pe larg în adunările generale ale
oamenilor muncii.
Corespunzător sistemului larg de
mocratic ce caracterizează întreaga
viață economico-socială a țării, pro
iectul de lege supus adoptării Marii
Adunări Naționale a fost amplu
dezbătut în sesiunea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și
Sociale, în plenarele Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, în Bi
roul Executiv al Consiliului Național
al Agriculturii, în Camera Legisla
tivă a Consiliilor Populare șl a fost
analizat în comisiile permanente ale
Marii Adunări Naționale, fiind apro
bat in unanimitate de către toate
aceste organe.
Tovarășe deputate șl tovarăși de
putați,
Sintetizînd orientările și Indicațiile
secretarului general al partidului,
planul pe anul viitor pune un ac
cent deosebit pe lărgirea bazei pro
prii de materii prime și energetice,
înfăptuirea unui amplu proces de
dezvoltare a agriculturii, promova
rea unei politici ferme de economisi
re și de valorificare superioară a tu
turor resurselor, sporirea eficienței
economice, consolidarea echilibrului
material, valutar și financiar, asigurînd creșterea venitului național și,
pe această bază, ridicarea în conti
nuare a nivelului de trai al poporu
lui.
în concordanță cu aceste orientări,
caracteristica principală a dezvoltă
rii economico-sociale a țării, pe care
o prefigurează proiectul de plan pe
anul 1983, o constituie concentrarea
preocupărilor în direcțiile care asi
gură realizarea unei reproducții in
tensive, utilizarea la maximum a pu
ternicului potențial productiv creat
în anii construcției socialiste și cu
deosebire în ultimul deceniu și ju
mătate.
Potrivit hotărîrilor Congresului al
XII-lea, proiectul de plan pe anul
1983 ține seama de rolul determinant
al industriei in dezvoltarea econo
miei naționale. în anul viitor producția-marfă industrială urmează să
crească cu 6,6 la sută, iar producția
netă cu 8 la sută, concomitent cu
perfecționarea structurilor de pro
ducție, sub efectul accelerării conti
nue a progresului tehnic.
între direcțiile prioritare ale dez
voltării industriei se situează in
dustria extractivă, producătoare de
materii prime, energie și combusti
bili, un accent deosebit punîni -se
pe intensificarea valorificării fo:
lui național de rezerve de substl . minerale utile, îndeosebi a purtător '
lor de energie primară. în anul vii-'î
tor urmează să se extragă peste 52
milioane tone cărbune, 13,5 milioane
tone țiței și aproape 33 miliarde mc
gaze naturale, precum și importante
cantități de metale neferoase și pro
duse nemetalifere.
Producția de energie electrică pro
pusă, de 76,8 miliarde kWh, asigură
nevoile întregii economii ; în ace
lași timp, dispunem de o însemnată
rezervă de putere.. Important este să
transpunem în viață indicațiile con
ducerii partidului referitoare la rea
lizarea producției de cărbune și ener
gie electrică. Un accent deosebit tre
buie pus pe întreținerea și repara
rea, în perioada de vară, a grupuri
lor energetice din dotarea termocen
tralelor pe cărbune, pentru a se
evita situația din acest an, cînd pro
ducția efectivă de energie electrică
pe cărbune a fost cu 40—50 la sută
mai mică față de posibilitățile de
care dispunem.
în ce privește Industria prelucră
toare, proiectul de plan prevede o
creștere de 6,7 la sută, acordîndu-se
prioritate ramurilor și subramurilor
care valorifică la un nivel superior
materiile prime, energia și forța de
muncă. în industria metalurgică, in
cadrul producției de 15,2 milioane
tone oțel, urmează să se realizeze
îndeosebi oțeluri de calitate superi
oară șl produse siderurgice cu un
grad înalt de prelucrare, în condi
țiile economisirii la maximum a
feroaliajelor și a elementelor de
aliere. La dimensionarea producției
industriei constructoare de mașini,
care va fi cti aproape 23 miliarde lei

mai mare decît în 1982, s-au avut în
vedere acoperirea în mai mare mă
sură a nevoilor interne cu produse
de înaltă tehnicitate, sporirea sub
stanțială a volumului exportului și
eficienței acestuia ; creșteri mai mari
sînt prevăzute pentru industria elec
tronică, mecanică fină, instalații teh
nologice de înaltă complexitate, nave
maritime specializate, noi tipuri de
mașini agricole
multifuncționale.
Sporuri importante de producție sînt
propuse în industria chimică, ramură
care va realiza în anul 1983 peste 17
la sută din volumul total al produc
ției industriale, accentul urmînd să
se pună pe prelucrarea superioară a
țițeiului, pe chimia de sinteză fină
și de mic tonaj, pe producția de fire
și fibre chimice, cauciuc sintetic, an
velope, antidăunători, pe realizarea
de noi produse care să contribuie la
buna aprovizionare a economiei, la
majorarea exportului și reducerea
substanțială a importurilor. în indus
tria materialelor de construcții, ni
velurile de producție propuse sînt
în strînsă concordanță cu programul
de investiții, limitîndu-se la strictul
necesar fabricația produselor, energointensive. In industria prelucrării
lemnului, sporurile prevăzute iau în
considerare creșterea în continuare a
gradului de valorificare a masei
lemnoase, precum și reducerea sub
stanțială a consumurilor de lemn ca
urmare a acțiunilor întreprinse re
cent, a indicațiilor conducerii parti
dului. Creșterea producției bunu
rilor de consum din industria ușoară
și alimentară, cu 7,9 la sută, se ba
zează pe prelucrarea superioară a
resurselor proprii de materii prime.
De asemenea, industria mică — prin
majorarea cu 7,1 la sută a producției
— își va spori contribuția la mai
buna aprovizionare a populației cu
mărfuri, la creșterea și diversificarea
prestărilor de servicii.

Tovarășa deputata șl tovarăși
deputați,
Pe baza hotărîrilor Congresului al
XII-lea, un obiectiv esențial al dez
voltării economiei țării îl constituie
înfăptuirea orientărilor date de secre
tarul general al partidului privind
accentuarea procesului de creștere
intensivă și modernizare a agricultu
rii, în vederea realizării noii revolu
ții agrare în țara noastră. Proiectul
planului pe 1983 prevede creșterea
producției globale cu 5,1—5,6 la sută
și a producției nete cu peste 6 la
sută, ținînd seama de necesitatea va
lorificării în mai mare măsură a im
portantelor resurse existente în agri
cultură, sporirii aportului acestei
ramuri la buna aprovizionare a
populației șl industriei, la satisface
rea celorlalte nevoi ale economiei.
Se prevede ca producția de cereale
sâ ajungă la 25,3 milioane tone,
creșteri însemnate urmînd să se
realizeze, de asemenea, la plante
tehnice, legume, fructe. In zootehnie
se prevede sporirea efectivelor de
animale la nivelurile stabilite în pro
gramul de autoconducere și autoaprovizionare teritorială pentru sfîrșitul anului 1983, îmbunătățirea ra
selor de animale și asigurarea fura
jelor necesare obținerii unor pro
ducții medii mai mari de lapte, carne
și alte produse. Agricultura va dis
pune de 170 mii tractoare, aproape
57 mii combine și va beneficia de
peste 2 milioane tone îngrășăminte
chimice ; suprafața amenajată pentru
irigații va ajunge Ia aproape 2,8 mi
lioane hectare.
Problema esențială este să se ac
ționeze pentru înfăptuirea cu fermi
tate a tuturor hotărîrilor conducerii
partidului privind sporirea produc
ției agricole și, cu deosebire, în zoo
tehnie. Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, nu se poate con
suma mai mult decît produce și, de
aceea, numai realizarea producțiilor
agricole prevăzute asigură consti
tuirea fondului de stat la nivelul sta
bilit, precum și resurseîe necesare
consumului pe plan local potrivit
programului de autoconducere și
autoaprovizionare teritorială.
Corelate cu dezvoltarea de ansamblu
a economiei, sarcini sporite sînt pre
văzute pentru silvicultură, economia
apelor, transporturi, construcții și
celelalte ramuri.
în definitivarea propunerilor de
plan pe anul viitor, o importanță
deosebită a fost acordată dimensio
nării investițiilor la un nivel de 241,5
miliarde lei. Numeroasele analize
făcute din indicația conducerii parti
dului au urmărit asigurarea condi
țiilor pentru terminarea lucrărilor și
grăbirea punerii în funcțiune a obiec
tivelor în curs de execuție. Așa cum
s-a stabilit, lucrări noi vor începe
numai după aprobarea documenta
țiilor tehnico-economice și de execuție
și vor fi realizate cu prioritate pen
tru sporirea bazei energetice și de
materii prime, dezvoltarea agricul
turii, valorificarea resurselor recupe
rabile și refolosibile, asimilarea de
noi produse care să contribuie la
diminuarea importurilor și a consu
murilor materiale. în proiectul de
plan este prevăzută rezerva de in
vestiții necesară.
O condiție esențială a realizării '
sarcinilor prevăzute pentru anul vii
tor o constituie aplicarea fermă a
indicațiilor conducerii partidului cu
privire la reducerea consumurilor în
toate domeniile de activitate, utili
zarea la maximum a resurselor din
țară, a materialelor refolosibile, a
subansamblelor și pieselor recondiționabile. Trebuie subliniat că, pînă
în prezent, s-au luat în considerare
însemnate economii pe seama redu
cerii consumurilor materiale, precum
și accentuarea sarcinilor privind uti
lizarea materialelor recuperabile și
refolosibile, a căror valoare însu
mează circa 47 miliarde lei, cu 11,3
la sută mai mult decît în anul 1982.
Sînt sarcini importante, dar acestea
nu epuizează posibilitățile mari pe
care le avem în acest domeniu. După
cum sublinia secretarul general al
partidului la prima sesiune a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii,
trebuie să considerăm ca minime ni
velurile prevăzute la consumurile de
materii prime, materiale, combusti
bili șl energie, precum și sarcinile

referitoare la valorificarea materia
lelor refolosibile. Aceasta implică
desfășurarea unor acțiuni ferme în
întreprinderi, centrale, ministere și
județe pentru găsirea de noi soluții,
care să determine diminuarea mai
accentuată a consumurilor de toate
categoriile, în vederea reducerii im
porturilor și acoperirii în mai mare
măsură din țară a necesarului de
materii prime și resurse energetice.
Stimați tovarăși,
Un capitol însemnat al proiectului
de plan pe anul viitor, care -condițio
nează în mod nemijlocit creșterea
producției materiale și sporirea efi
cienței economice, se referă la cer
cetarea științifică, dezvoltarea teh
nologică și introducerea progresului
tehnic. Programul amplu, elaborat
sub conducerea directă a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, asigură In anul 1983 asi
milarea în fabricație a peste 800 pro
duse noi și modernizate, aplicarea a
peste 400 tehnologii noi și perfecțio
nate, realizarea unei microproducții
în unitățile de cercetare științifică,
inginerie tehnologică și de proiec
tare în valoare de circa 3,6 miliarde
lei, extinderea în continuare a me
canizării și automatizării.
Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, toate cadrele din
economie trebuie să înțeleagă că în
făptuirea sarcinilor pe care ni le-am
propus implică schimbări tehnolo
gice profunde, că realizarea întocmai
a programului de asimilare de noi
materiale, produse și tehnologii con
stituie una din cele mai importante
căi pentru creșterea volumului pro
ducției și a nivelului tehnic-calitativ
al acesteia, pentru economisirea re
surselor materiale și energetice, ri
dicarea productivității muncii, redu
cerea unor importuri și sporirea ex
portului, pentru realizarea unor pa
rametri superiori de eficiență, eco
nomică.
Activitatea de comerț ■ exterior
constituie o problemă centrală a
planului pe anul 1983, care, prin pre
vederile sale, asigură participarea
activă, cu eficiență sporită, a țării
noastre la schimburile comerciale și
cooperarea economică internațională.
Luînd in considerare cerința limi
tării consecințelor negative ale cri
zei mondiale asupra economiei noas
tre, proiectul de plan prevede dez
voltarea susținută a activității de
comerț exterior, urmînd ca volumul
acestuia să sporească cu 13,5 la sută,
în condițiile creșterii mai accentuate
a exportului și reducerii la strictul
necesar a importului. Potrivit indi
cațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la dimensionarea acestor sarcini
s-a avut în vedere crearea condi
țiilor ca, prin încasările din expor
turi și din operațiuni necomerciale,
să se compenseze importurile și alte
plăți necesare, să se asigure mijloa
cele pentru reducerea datoriei ex
terne.
Realizarea acestor obiective de
mare însemnătate în etapa actuală
impune să acționăm cu fermitate
pentru contractarea întregului fond
de marfă destinat livrării pe piețele
externe, pentru organizarea și reali
zarea exemplară a producției de ex
port, adaptarea operativă a fabrica
ției la cerințele partenerilor și diver
sificarea formelor de comercializare,
în același timp, avem datoria să ac
ționăm cu răspundere pentru gospo
dărirea judicioasă a fondurilor des
tinate importurilor, prin extinderea
utilizării resurselor interne, redu
cerea continuă a consumurilor speci
fice de materii prime, combustibili
și energie.
Sarcinile din domeniul cooperării
economice și specializării în produc
ție cu alte țări țin seama de indi
cațiile conducerii partidului privind
amplificarea relațiilor cu țările
membre ale C.A.E.R., cu toate țările
socialiste, în vederea satisfacerii în
mai mare măsură a nevoilor reci
proce de materii prime, energie,
mașini și utilaje ; se prevede, tot
odată, lărgirea colaborării cu țările
în curs de dezvoltare, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, precum și cu or
ganisme economico-financiare inter
naționale.
Stimați tovarăși deputați,
în deplin consens cu cerințele va
lorificării la maximum a factorilor
intensivi ai reproducției, proiectul
de plan are în vedere sporirea ac
centuată, peste prevederile cincina
lului, a eficienței economice, apli
carea fermă a noului mecanism eco
nomic, întărirea autoconducerii mun
citorești și a autogestiunii.
în industria republicană, producti
vitatea muncii va crește față de 1982
cu 9,1 la sută, iar în activitatea de
construcții-montaj cu 5,7 la sută ;
circa 85 la sută din sporul producției
nete industriale se va obține pe
această cale. Costurile de producție
urmează să fie reduse în toate ramu
rile, obținîndu-se economii de aproa
pe 15 miliarde lei. Pe baza diminuă
rii consumurilor specifice și îmbu
nătățirii structurii sortimentale a
produselor, gradul de valorificare a
materiilor prime și materialelor va
fi cu 7,4 la sută mai mare față de
1982.

Stimați tovarăși deputați,
Proiectul de plan pe anul viitor
asigură resursele necesare ridicării
în continuare a nivelului de trai.
în condițiile creșterii venitului na
țional cu 5 la sută față de 1982 și a
proporțiilor stabilite prin plan în
repartizarea acestuia, a putut fi pre
văzută sporirea veniturilor bănești
ale populației cu 16,2 miliarde lei
comparativ cu anul în curs. Retribu
ția medie reală a personalului mun
citor va fi, la sfîrșitul anului 1983,
cu 4 la sută mai mare decît în 1980 ;
veniturile reale ale țărănimii, pe o
persoană activă, vor crește în anul
viitor cu 3,4 la sută față de 1982.
Corespunzător veniturilor popu
lației, volumul vînzărilor de mărfuri
prin comerțul socialist va spori cu 3
la sută, urmînd să ajungă în anul
viitor la 268 miliarde lei ; prestările

de servicii către populație vor crește
cu 12 la sută față de 1982, în condi
țiile diversificării continue a aces
tora.
Nivelul de trai va fi influențat
favorabil și de realizarea, în cadrul
programului de construcții de locu
ințe, a 180 mii apartamente, din care
150 mii din fondurile statului.
înfăptuirea prevederilor de plan
în domeniul ridicării bunăstării
populației impune să acționăm cu
hotărîre pentru realizarea integrală
și la un înalt nivel calitativ a tuturor
sarcinilor de producție, pentru gos
podărirea judicioasă a fondului de
consum.

Stimați tovarăși,
Prin ansamblul prevederilor sale,
proiectul planului pe anul 1983 con
stituie o nouă și grăitoare expresie
a preocupărilor consecvente ale
partidului și statului nostru, ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, pentru valorificarea
deplină a posibilităților oferite de
dotarea tehnică de care dispunem, de
cunoștințele și experiența acumulate
în decursul anilor, pentru crearea
tuturor premiselor care asigură pro
gresul continuu al economiei noastre

și ridicarea bunăstării întregului
popor, transpunerea în viață a hotă
rîrilor Congresului al XII-lea al
partidului.
Cu convingerea fermă că, sub
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, toți oamenii muncii din patria
noastră vor acționa cu însuflețire
pentru realizarea exemplară a pre
vederilor de plan în anul care ur
mează, vă rog, stimați tovarăși de
putați, să învestiți cu putere de lege
proiectul Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1983.

Expunerea la proiectul de Lege pentru adoptarea
Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare
prezentată de tovarășul ION TEȘU,
ministrul agriculturii și industriei alimentare
Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate și sti
mați tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca. din în
sărcinarea guvernului, să prezint
Marii Adunări Naționale
proiectul
de Lege pentru adoptarea Planului de
dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare pe anul 1983.
Prin prevederile sale, acest proiect
de plan se constituie ca parte di
stinctă, dar organic integrată în pro
iectul Planului național unic de dez
voltare economico-socială a României
pe anul 1983, elaborat în concordanță
cu orientările și sarcinile de bază
stabilite de Congresul al XII-lea al
partidului pentru perioada 1981—1985.
întocmit sub directa îndrumare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președinte
le Republicii, proiectul Planului de
dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare a fost fundamentat por
nind de la propunerile unităților eco
nomice de bază cu privire la îmbu
nătățirea prevederilor cuprinse în
planul cincinal pentru 1983, de la ce
rințele economiei naționale, el caracterizîndu-se prin accentuarea proce
sului de intensivizare și modernizare
a agriculturii și de valorificare su
perioară a materiilor prime în indus
tria alimentară.
Proiectul de plan are în vedere
creșterea Însemnată a producțiilor
totale, îndeosebi pe seama sporirii
randamentelor pe hectar și pe ani
mal, punerea în valoare cît mai de
plină a rezervelor mari existente atit
în unitățile agricole socialiste, cît și
în gospodăriile populației din toate
zonele și județele țării.
Nivelurile indicatorilor de produc
ție sînt 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 în 1983 a producției nete
agricole cu, 6,1 la sută, igr a produc
ției nete industriale cu 15,9 la sută
impune realizarea producțiilor fizice
prevăzute. în condițiile sporirii pro
ductivității muncii și reducerii chel
tuielilor materiale, ale aplicării con
secvente a principiilor noului meca
nism economico-financiar.
în domeniul producției vegetale se
va acorda în continuare atenție ce
realelor, a căror producție totală va
atinge 25 320 mii tone, din care 8 230
mii tone grîu plus secară boabe și
13 767 mii tone porumb plus sorg boa
be. Creșteri simțitoare de producții
sînt prevăzute și la plantele tehnice,
cartofi, legume, fructe și struguri.
îndeplinirea nivelurilor prevăzute
Ia producția vegetală reclamă, din
partea unităților agricole de stat și
cooperatiste, a tuturor producătorilor
agricoli, o preocupare deosebită pen
tru cultivarea întregii suprafețe de
teren, ridicarea potențialului produc
tiv al pămîntului, atît prin amelio
rarea acestuia potrivit Programului
de realizare in complex a lucrărilor

de îmbunătățiri funciare aprobat re
cent la Plenara Comitetului Central
al partidului, cit și prin utilizarea in
tegrală și eficientă a îngrășămintelor
chimice și naturale.
Se va acționa pentru exploatarea
cu randament maxim a mijloacelor
din dotare și aplicarea tehnologiilor
stabilite, asigurînd respectarea stric
tă a normelor cu privire la densita
tea plantelor, executarea la timp și
de calitate a lucrărilor de întreține
re, recoltare și depozitare a produc
ției, astfel ca toate unitățile agricole
să obțină recolte pe măsura posibi
lităților și a condițiilor materiale
create.
Proiectul Planului de dezvoltare a
agriculturii și industriei alimentare
pe anul 1983 prevede o creștere Im
portantă a producției animale, ponde
rea acesteia urmînd să atingă 45 la
sută în totalul producției agricole,
Sînt necesare măsuri ferme pentru
îmbunătățirea furajării și îngrijirii
animalelor, a activității de selecție și
reproducție și a asistentei zooveterinare, pentru creșterea indicilor de
natalitate, reducerea pierderilor de
animale prin mortalități și sacrificări
de necesitate, precum și pentru spo
rirea greutăților la tăiere a animale
lor.
în vederea asigurării bazei fura
jere se vor întreprinde acțiuni susți
nute pentru obținerea unor produc
ții ridicate pe cele 1190 mii hectare
suprafață arabilă destinată cultivării
cu plante de nutreț și pe cele 4,5 mi
lioane hectare de pășuni și finețe,
precum și pentru reducerea consumu
rilor specifice de furaje și valorifi
carea integrală a tuturor produselor
secundare de care dispunem.
în industria alimentară se prevede
o creștere a producției-marfă cu 7,3
la sută, îndeosebi la carne, lapte, za
hăr, ulei și alte alimente de bază.
Realizarea nivelurilor stabilite se ba
zează pe resursele de materii prime
planificate, pe folosirea completă și
dezvoltarea capacităților de produc
ție existente, precum și pe creșterea
indicilor de valorificare și a randa
mentelor; se are, totodată, în vedere
diversificarea, în continuare, a sorti
mentelor, potrivit programelor stabi
lite, spre a satisface în tot mai bune
condiții cerințele consumatorilor.
în 1983, pentru dezvoltarea bazei
tehnico-materiale a agriculturii și in
dustriei alimentare, se vor aloca in
vestiții din fondurile statului și ale
unităților agricole cooperatiste într-un volum de circa 45,3 miliarde
lei, care vor fi utilizate îndeosebi
pentru dotarea cu mașini și utilaje
necesare extinderii gradului de me
canizare a lucrărilor agricole, con
tinuarea lucrărilor de investiții în
cepute, plantarea de pomi și viță
de vie, efectuarea unor modernizări
și reutilări în vederea îmbunătă
țirii proceselor tehnologice în unită
țile agricole și de industrie alimen
tară existente. Agricultura va fl do
tată cu 16 800 tractoare, un număr
dublu de combine de recoltat cerea
le și alte mașini și utilaje cu un

grad ridicat de universalitate. Canti
tatea de îngrășăminte chimice livra
tă agriculturii se va ridica la 2 030
mii tone substanță activă N.P.K., iar
cea de pesticide la 45,8 mii tone sub
stanță activă. Suprafața amenajată
pentru irigații, la finele anului, va
ajunge la 2 765 mii hectare, cea desecată la peste 3 milioane hectare,
iar suprafața ameliorată prin lucrări
de combatere a eroziunii solului la
aproape 2 milioane hectare.
Realizarea în bune condiții și la
termenele stabilite a investițiilor
planificate
impune
concentrarea
eforturilor pentru asigurarea din
timp a documentațiilor tehnico-eco
nomice și de execuție, a utilajelor,
desfășurarea ritmică a activității pe
șantiere, aplicarea unor soluții con
structive, care permit reducerea con
sumurilor de metale, ciment și alte
materiale energointensive.
în domeniul cercetării științifice,
dezvoltării tehnologice și introduce
rii progresului tehnic, eforturile vor
fi îndreptate spre rezolvarea pro
blemelor de bază ale agriculturii, și
anume : ameliorarea solurilor slab
productive și exploatarea eficientă a
terenurilor amenajate pentru iriga
ții, asigurarea semințelor cu însușiri
biologice superioare, crearea de noi
soiuri și hibrizi de plante, amelio
rarea raselor de animale, elaborarea
și aplicarea unor noi tehnologii, rea
lizarea de produse și preparate cu
conținut nutritiv corespunzător unei
alimentații raționale.
Preocuparea noastră, a tuturor celor
care lucrăm în agricultură, pentru
sporirea continuă a producției vege
tale și animale va trebui să fie le
gată strîns de aplicarea în practică
a programelor elaborate pentru pro
ducția vegftțală, zootehnică și de in
dustrie alimentară, reducerea conti
nuă a qhelțuielilor materiale de pro
ducție, prin evitarea risipei și rea
lizarea unor cît mai mari economii
de combustibili și energie, piese de
schimb, materii și materiale.
Trăgînd toate învățămintele ce se
desprind din lipsurile manifestate în
munca noastră, vom întreprinde mă
suri ferme pentru întărirea ordinii
și disciplinei la fiecare loc de mun
că, creșterea răspunderii pentru sar
cinile ce revin fiecărei unități, orga
nelor agricole, a responsabilității
noastre pentru gospodărirea avuției
încredințate de societate.
Cu convingerea că dispunem de
toate condițiile necesare îndeplinirii
indicatorilor de plan pe anul vii
tor, căfoamenii muncii din agricul
tură ș£=industria alimentară vor răs
punde-prin fapte, printr-o muncă
plină fie abnegație pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin, vă rog. tovarăși deputați, să vo
tați proiectul de Lege pentru adop
tarea Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe
anul 1983, a cărui realizare va marca
un nou și important pas pe drumul
înfăptuirii noii revoluții agrare, al
înfloririi patriei și ridicării bună
stării întregului nostru popor.

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea
Bugetului de stat pe anul 1983
prezentată de tovarășul PETRE GIGEA,
ministrul finanțelor
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, președinte al
Republicii Socialiste România,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși
deputați,
Din însărcinarea guvernului, pre
zint Marii Adunări Naționale, spre
dezbatere și adoptare, proiectul Bu
getului de stat pentru anul 1983.
îmi fac o datorie de onoare sub
liniind de la început că elaborarea
proiectului de buget s-a desfășurat
sub conducerea directă și permanen
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
Cu prilejul analizei, în repetate
rînduri, la conducerea partidului și
statului a lucrărilor de planificare
pe anul următor, indicatorii economico-financiari au fost stabiliți în
funcție de cerințele economiei, de
orientarea către dezvoltarea bazei
proprii energetice și de materii pri
me, creșterea refolosirii materialelor
și reducerea mai accentuată a con
sumurilor de materii prime și ma
teriale.
Prevederile proiectului bugetului
de stat reflectă sporirea considera
bilă a eficienței economice în toate
domeniile de activitate, întărirea au
toconducerii și autogestiunii econo
mice, creșterea resurselor financiare
interne,
consolidarea echilibrului
bugetar, financiar, monetar și valu
tar.
Consecvent democrației noastre so
cialiste, bugetul de stat a fost ela
borat și fundamentat pe baza propu
nerilor colectivelor din întreprinderi,
centrale, celelalte unități socialiste,
precum și ale ministerelor și comi
tetelor executive ale consiliilor
populare. Propunerile primite au fost
analizate în mod critic, prin prisma
opțiunilor planului de stat și politi
cii financiare a partidului și statului
nostru, corespunzătoare etapei ac
tuale.
în acest context, s-a acționat cu
fermitate ca indicatorii financiari cu
prinși în proiectul bugetului de stat
să exprime mobilizarea veniturilor

corespunzător potențialului productiv
al economiei, reducerea la strictul
necesar a cheltuielilor din toate sec
toarele de activitate, diminuarea unei
părți a datoriei externe, asigurarea
unui regim sever de economii, întă
rirea ordinii, disciplinei și răspun
derii în toate sectoarele de activitate.
Prin proiectul bugetului de stat se
asigură resursele necesare finanțării
acțiunilor și sarcinilor prevăzute în
planul
economic, contribuind pe
această cale la înfăptuirea obiective
lor dezvoltării economico-sociale, la
creșterea nivelului de trai și ă gra
dului de civilizație a întregului
popor.

Stimați tovarăși,
Proiectul Bugetului de stat pentru
anul 1983 se prezintă echilibrat, cuprinzînd atît la venituri, cît și la
cheltuieli 301,9 miliarde lei. în to
talul cheltuielilor s-a cuprins o re
zervă pentru eventualele cheltuieli
neprevăzute și strict necesare de 23,7
miliarde lei.
Prevederile la venituri trebuie
considerate în toate sectoarele ca li
mite minime de realizat, iar chel
tuielile limite maxime asupra redu
cerii cărora este necâsar să se acțio
neze în mod continuu.
Partea covîrșitoare a veniturilor
bugetare provine, cum este și firesc,
din activitatea productivă desfășu
rată de unitățile socialiste. Astfel,
veniturile de la unitățile socialiste,
formate din vărsămintele din bene
ficii, prelevarea pentru societate a
unei părți din valoarea producției
nete, impozitul pe circulația mărfu
rilor și taxa pentru folosirea terenu
rilor proprietate de stat sînt evalua
te la suma de 194,8 miliarde lei, marcind o creștere de 8,9 la sută față de
anul curent. La dimensionarea aces
tor venituri s-au avut în vedere
prevederile planului economic pe
anul viitor privind creșterea pro
dusului social, a valorii producțieimarfă industriale, a producției agri
cole, creșterea rentabilității în toate
unitățile economice.
în scopul întăririi în continuare a
autogestiunii economico-financiare a

unităților economice șl a cointeresă
rii colectivelor de oameni ai muncii
pentru îndeplinirea și depășirea pre
vederilor de plan, la dispoziția uni
tăților au fost lăsate însemnate mij
loace financiare pentru constituirea
fondurilor proprii ale acestora.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, în cuvîntarea la sesiunea Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României, lăsa
rea la întreprinderi a unor impor
tante fonduri
trebuie să ducă la
creșterea răspunderii consiliilor de
conducere, a adunărilor generale, ca
organe supreme ale autoconducerii
muncitorești, a proprietarilor, produ
cătorilor și beneficiarilor — pentru
folosirea cu eficiență maximă a fie
cărui leu investit, a fiecărui leu
cheltuit pentru dezvoltarea economi
co-socială.
în vederea desfășurării activității
tuturor întreprinderilor în condiții de
înaltă eficiență economică, de aco
perire a cheltuielilor din venituri
proprii, de rentabilitate sporită, pen
tru a se contribui pe această cale la
sporirea venitului național și conso
lidarea echilibrului financiar gene
ral, este necesar ca direcția princi
pală de acțiune a fiecărei unități
economice să o constituie realizarea
integrală a producției fizice, a pro
ducției-marfă vîndute și încasate,
reducerea costurilor de producție șl
circulație, rentabilizarea tuturor pro
duselor și activităților, creșterea mai
accentuată a productivității muncii.
Impozitele și taxele de la popu
lație sînt prevăzute în sumă de 4,1
miliarde lei, reprezentînd 1,4 la sută
din totalul veniturilor bugetului de
stat. Nivelul acestor venituri reflectă
politica partidului și statului nostru
în domeniul impozitelor, asigurînd și
pe această cale aplicarea principiului
eticii și echității socialiste.
în dimensionarea cheltuielilor bu
getului de stat pe acțiuni s-a avut
în vedere îndeplinirea sarcinilor de
plan cu un volum cît mai redus de
mijloace materiale și financiare, eli
minarea cheltuielilor neoportune,
neeficiente, precum și întărirea per
manentă a autogestiunii economico-

financiare și autogospodăririi unită
ților.
Pentru finanțarea economiei na
ționale s-a prevăzut în buget suma
de 139,5 miliarde lei. Ponderea prin
cipală in aceste cheltuieli o dețin
fondurile acordate pentru finanțarea
investițiilor, care, împreună cu resur
sele proprii ale unităților socialiste,
asigură finanțarea programului da
investiții pe anul 1983, factor impor
tant în creșterea potențialului pro
ductiv al economiei.
Efortul financiar însemnat al sta
tului pentru dezvoltare atrage im
plicit răspunderi, la toate nivelurile,
beneficiari de investiții, constructori,
proiectanți, furnizori de utilaje, pen
tru aplicarea indicațiilor conducerii
partidului cu privire la concentrarea
eforturilor pentru terminarea în pri
mul rînd a investițiilor productive,
scurtarea termenelor de execuție, re
ducerea volumului de imobilizări în
investiții neterminate și în stocuri
de utilaje pe șantiere, realizarea in
tegrală a parametrilor proiectați, în
tărirea ordinii și disciplinei în exe
cutarea lucrărilor și livrarea utilaje
lor, creșterea eficienței fondurilor
alocate pentru investiții.
Alături de resursele proprii ale
unităților destinate cercetării științi
fice, dezvoltării tehnologice și intro
ducerii progresului tehnic, în buge
tul de stat s-a înscris în acest scop
suma de peste 2 miliarde lei. De ase
menea, de la bugetul de stat se asi
gură fondurile necesare pentru reali
zarea obiectivelor prevăzute în pla
nul național unic pentru prospec
țiuni și lucrări geologice.
Partidul și statul nostru promo
vează statornic politica de ridicare
continuă a nivelului de trai, atît prin
veniturile din muncă, cît și prin fi
nanțarea de la buget a acțiunilor1
social-culturale, inclusiv a celor din
bugetul asigurărilor sociale de stat,
pentru care s-a prevăzut în anul
1983 suma de 83,2 miliarde lei. Și în
acest domeniu este necesar ca mi
nisterele și celelalte organe centrale
și locale să acționeze cu fermitate
pentru folosirea cu eficiență'a bazei
materiale existente, instaurarea unui
regim sever de economii, elițninarea
risipei, întărirea ordinii, disciplinei
și răspunderii în utilizarea fonduri
lor alocate, sporirea acțiunilor de
autogospodărire.
Pentru administrația de stat s-a
prevăzut suma de 3,8 miliarde lei,
aceste cheltuieli situîndu-se sub ni
velul celor planificate pentru anul
în curs.
Cheltuielile privind apărarea țării
au fost stabilite la suma de 11,7 mi
liarde lei, ceea ce reprezintă 3,9 la
sută din totalul cheltuielilor bugetu
lui de stat. Ținînd seama de majo
rările de prețuri și de retribuții
aprobate, aceste cheltuieli nu înre
gistrează creșteri față de 1982. Pon
derea redusă a nivelului cheltuieli
lor de apărare în volumul total al
bugetului reflectă politica de pace,
destindere și colaborare internațio
nală promovată cu consecvență de
președintele țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la care și-a dat adeziunea
întregul nostru popor, fiind recunos
cută și apreciată pe plan mondial
de toate forțele progresiste.

Stimați tovarăși,
Bugetele locale, parte Integrantă
a bugetului de stat, cuprind la veni
turi și la cheltuieli suma de 53,3 mi
liarde lei, corespunzător sarcinilor
de plan ce revin consiliilor populare,
atribuțiilor și competențelor acestora
în domeniile economic, edilitar gos
podăresc și social-cultural.
în vederea creșterii in continuare
a numărului comunelor, orașelor și
municipiilor care să-și-acopere inte
gral cheltuielile din venituri proprii
se impune din partea comitetelor și
birourilor executive ale consiliilor
populare să acționeze pentru dezvol
tarea și lărgirea activităților din eco
nomia locală, extinderea în conti
nuare a industriei mici, crește ța mai
accentuată a prestărilor de serv ii și
a altor activități economice, execu
tarea unor lucrări de întreținere și
reparare a drumurilor și podurilor
prin contribuția în muncă a cetățe
nilor, atragerea în mai mare măsură
a populației care, potrivit legii, tre
buie să participe la acțiunea de gos
podărire și înfrumusețare a localită
ților, extinderea autogospodăririi uni
tăților social-culturale.

Stimați tovarăși,
Sarcinile și orientările cuprinse în
magistrala expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara Comi
tetului Central din 1—2 iunie 1982,
document de excepțională însemnă
tate teoretică și practică, trebuie săconstituie programul de muncă al
fiecărei unități, garanția îndeplinirii
angajamentelor pe care ni le-am
asumat, în toate domeniile de activi
tate, inclusiv din domeniul financiar.
Una din condițiile de bază pentru
îndeplinirea în bune condiții a buge
tului de stat pe anul 1983 o consti
tuie angajarea tuturor colectivelor
de oameni ai muncii pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce re
vin fiecărei unități economice.
Sarcina trasată recent de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Ministerului Finanțelor, băncilor, în
tregului aparat financiar-contabil din
ministere, consilii populare, centrale,
întreprinderi și instituții de a acționa
cu fermitate pentru înfăptuirea poli
ticii Partidului Comunist Român de
dezvoltare economico-socială a țării
și ridicare a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al poporului nostru
înseamnă pentru noi expresia unei
deosebite încrederi și răspunderi ce
ni se acordă. Sîntem ferm hotărîți
să acționăm neobosit pentru a avea
un rol mai activ, să sprijinim mai
îndeaproape și să soluționăm mai
operativ problemele financiare cu
care se confruntă unitățile econo
mice, să asigurăm o riguroasă disci
plină economică și financiară, să în
drumăm, să controlăm și să asigu
răm aplicarea fermă a mecanismului
economico-financiar în fiecare uni
tate socialistă, înfăptuirea auto
gestiunii economico-financiare, auto
finanțării și autoconducerii munci
torești.
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, in con
formitate cu prevederile Legii finan
țelor, să supun spre adoptare Marii
Adunări Naționale contul general de
încheiere a exercițiului bugetar pe
anul 1981, care a fost întocmit pe
baza dărilor de seamă contabile pre
zentate de ministere, celelalte organe
centrale și locale. și examinat de
către Curtea Superioară de Control
Financiar. în anul 1981, veniturile
bugetare au fost în sumă de 280.3
miliarde lei, iar cheltuielile de 271.8
miliarde lei, cu un excedent de 8,5
miliarde lei.
în încheiere, vă rog, stimați tova
răși, să votați proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului de stat pe
anul 1983, în forma în care v-a fost
prezentată.
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voltarea agriculturii, Consiliul de
Miniștri 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 șl consiliile unice
agroindustriale de stat și cooperatiste
să asigure :
a) folosirea completă și intensivă a
pămîntului, creșterea suprafeței agri
cole și îndeosebi a celei arabile ;
utilizarea deplină a suprafețelor
amenajate pentru irigații, organizarea
unor sole de dimensiuni optime in
cadrul asolamentelor ;
b) creșterea continuă a potențialu
lui productiv al întregului fond fun
ciar, prin respectarea măsurilor sta
bilite privind protecția, ameliorarea,
conservarea și buna gospodărire a
acestuia ; înfăptuirea prevederilor
programului național al lucrărilor de
îmbunătățiri funciare, executarea in
tegrală a lucrărilor agropedoameliorative ;
c) asigurarea semințelor și mate
rialului săditor de calitate pentru
toate culturile, adaptate la condițiile
pedoclimatice din fiecare zonă ;
efectuarea lucrărilor agricole în
timpul optim cu respectarea riguroa
să a tehnologiilor fiecărei culturi ;
d) perfecționarea, în continuare, a
activității de producere, depozitare și
valorificare a legumelor, cartofilor și
fructelor pentru satisfacerea în con
diții mai bune a nevoilor populației
în tot cursul anului, a cerințelor
industriei și exportului ;
e) executarea lucrărilor de Între
ținere a plantațiilor vitipomicole,
modernizarea și crearea de noi plan
tații în sistem intensiv și superintensiv, în vederea realizării unei pro
ducții sporite de struguri și fructe ;
f) efectuarea la timp și în condiții
d? calitate superioară a lucrărilor
ș jicole, administrarea eficientă a
î .Tășămintelor chimice și naturale și
fo. osirea rațională a mijloacelor chi
mice de combatere a bolilor și dău
nătorilor ; utilizarea rațională a par
cului de mașini agricole, folosindu-se
agregate complexe de mașini capa
bile să execute mai multe operații
în scopul reducerii consumului de
combustibili ; echiparea tractoarelor
cu două remorci în activitatea de
transporturi ;
g) creșterea efectivelor de animale
și sporirea producțiilor medii de pro
duse animaliere prin îmbunătățirea
selecției și ameliorarea materialului
biologic, precum și prin creșterea
natalității și diminuarea mortalității ;
folosirea deplină a capacităților com
plexelor de creștere a animalelor ;
dezvoltarea și modernizarea comple
xelor zootehnice de tip industrial,
precum și a fermelor zootehnice și
piscicole ;
asigurarea
dezvoltării
creșterii iepurilor de casă, apicultu
rii și sericiculturii ;
h) creșterea producției de furaje
prin cultivarea și folosirea integrală
a suprafețelor destinate plantelor de
nutreț și culturilor duble și sporirea
producțiilor medii la hectar ; extin
derea lucrărilor ameliorative pe
pajiști și pe fînețele din zonele
montane și perimetrul forestier din
celelalte zone, precum și a pădurilor
pășunabile, supraînsămînțarea pășu
nilor și fînețelor de la munte și din
păduri ; folosirea în mai mare mă
sură a furajelor grosiere și produ
selor secundare, sporindu-se valoarea
lor nutritivă ;
i) recoltarea culturilor agricole in
perioadele optime, depozitarea și
păstrarea produselor agricole în con
diții corespunzătoare în vederea di
minuării pierderilor și asigurării
calității acestora ;
j) sporirea eficienței economice in
toate unitățile agricole și de indus
trie alimentară, reducerea cheltuieli
lor materiale, diminuarea consumu■r or de materii prime, materiale,
• ombustibili și energie.
Art. 9. — în anul 1983 se va pune
în circuitul economic un volum de
23 700 mii mc masă lemnoasă, din
care 21 863 mii mc produse prin
cipale și secundare (rărituri) din
fondul forestier ; din operațiuni și
acțiuni de igienizare a pădurilor și
din tăieri de îngrijire-curâțire se va
valorifica suplimentar un volum de
1 837 mii mc materiale lemnoase.
Consiliul de Miniștri va lua măsuri
ca Ministerul Silviculturii, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
consiliile populare județene și alți
deținători de fond forestier să asi
gure :
a) înfăptuirea integrală și la un
nivel calitativ superior a prevederi
lor programului național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului fo
restier ;
b) realizarea regenerării pădurilor
pe 55,5 mii ha astfel :
— 17 mii ha pe cale naturală ;
— 38,5 mii ha prin reîmpăduriri și
împăduriri integrale, din care 7,5 mii
ha culturi silvice speciale pentru
producerea lemnului de celuloză.
Ponderea speciilor de rășinoase va
reprezenta circa 53 la sută din
volumul total al reimpăduririlor și
împăduririlor în fondul forestier ; se
vor . ameliora prin împăduriri 2 mii
ha terenuri degradate din fondul
funciar agricol, improprii pentru
agricultură ;

c) aplicarea strictă a prevederilor
legale privind recuperarea și intro
ducerea în circuitul silvic, în ter
mene cît mai scurte, a tuturor supra
fețelor pe care se efectuează lucrări
sau se fac schimburi pentru alte
folosințe, în scopul compensării tere
nurilor ce se scot din fondul forestier
pentru alte destinații ;
d) organizarea scoaterii și utilizării
integrale a arborilor căzuți, rupți,
doboriți de vînt sau de zăpadă,
uscați sau atacați de insecte, cură
țirea în întregime a parchetelor de
crengi, cioate și alte materiale lem
noase ;
e) creșterea producției și valorifi
carea — în special prin semiindustrializare — a tuturor produselor
nelemnoase din fondul forestier :
fructe de pădure, ciuperci, miere de
albine, gogoși de mătase, pește,
vînat, plante medicinale ;
f) realizarea programelor de culti
vare și supraînsămînțare, regenerare,
ameliorare și valorificare a pășunilor
și fînețelor din zonele montane și
perimetrul forestier din celelalte
zone în vederea sporirii resurselor
de furaje.
Art. 10. — în anul 1983, pentru
economia apelor se vor da în exploa
tare noi lacuri de acumulare cu
folosință complexă reprezentînd un
volum ’ de 220 mii. mc, regularizări,
apărări contra inundațiilor și conso
lidări de maluri pe cursuri de apă
pe o lungime de 142 km, îndiguiri
împotriva inundațiilor pe o lungime
de 212 km pentru apărarea centrelor
populate și a obiectivelor industriale,
precum și pentru 26 000 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
Național pentru Protecția Mediului
înconjurător și Consiliul Național al
Apelor, să aplice măsurile cuprinse
în programele privind protecția me
diului înconjurător și amenajarea
bazinelor hidrografice, asigurînd :
a) încadrarea lucrărilor hidroteh
nice în schemele-cadru de valorifi
care integrală, amenajarea complexă
și folosirea rațională a apelor din
bazinele hidrografice respective, co
relate cu sistematizarea teritorială ;
b) folosirea rațională a resurselor
pentru alimentarea cu apă potabilă
și industrială, irigații, producerea de
energie electrică, navigație, piscicul
tura și alte scopuri ; creșterea gradu
lui de recirculare a apelor industriale
și reducerea la maximum a pierde
rilor, epurarea apelor uzate, în con
dițiile exploatării la parametrii pro
iectați a instalațiilor de epurare ;
respectarea strictă a limitelor admi
sibile în procesele generatoare de
noxe, precum și pentru recuperarea
substanțelor reziduale, prevenirea
degradării fondului funciar, protecția
faunei, a pădurilor și vegetației din
rezervații și locuri de agrement ;
c) punerea în funcțiune și exploa
tarea corespunzătoare a stațiilor și
instalațiilor de epurare a apelor re
ziduale, reducerea consumurilor și
recircularea apei industriale ; recu
perarea substanțelor utile din apele
uzate și folosirea nămolurilor rezi
duale.
Art. 11. — Volumul total al trans
portului de mărfuri va fi, în anul
1983, de 2 013 milioane tone.
Baza materială a transporturilor
de folosință generală va spori prin
dotarea cu 78 locomotive diesel și
electrice, 1 950 vagoane de marfă cale
normală în echivalent 4 osii, nave
fluviale nepropulsate cu capacitate
de 82,7 mii tone, 11 remorchere și
împingătoare fluviale, 374 mii tdw
nave maritime.
Art. 12. — Volumul activității de
poștă și telecomunicații, în anul 1983,
va crește cu 7,5 la sută față de 1982,
pe baza utilizării intensive a mijloa
celor existente ; va crește nivelul ca
lității prestărilor către populație al
tuturor sectoarelor de poștă și tele
comunicații.
Art. 13. — întreprinderile, centra
lele, ministerele, celelalte organe
centrale și locale, împreună cu Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, Ministerul Aprovizionării
Tehnico-Materiale
și
Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe și Co
mitetul de Stat al Planificării vor
lua măsuri pentru limitarea la stric
tul necesar a volumelor de transport,
reducerea distanțelor de transport și
a parcursurilor fără încărcătură, spo
rirea greutății transportate pe fie
care mijloc de transport, raționaliza
rea fluxurilor de transport al mărfu
rilor, alegerea celui mai eficient
mijloc de transport, extinderea pro
ceselor moderne — în principal a
paletizării și conteinerizârii, a meca
nizării operațiilor de incărcare-descărcare ; utilizarea la întreaga capa
citate a flotei proprii in operațiu
nile de comerț exterior, îmbunătăți
rea lucrărilor de întreținere și repa
rații a mijloacelor din dotare ; eco
nomisirea strictă a carburanților și
energiei. Se vor lua măsuri pentru
limitarea strictă, pe distanțe scurte,
a transporturilor rutiere și preluarea
pe calea ferată a tuturor transportu
rilor de mărfuri generale și de masă,
precum și pentru extinderea traficu
lui combinat în transconteinere.

Art. 14. — Volumul total al investi
țiilor în economia națională va fi, în
anul 1983, de 241,5 miliarde lei.

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

Ramura

Industrie
Agricultura, silvicultura șieconomia apelor
Construcții și transporturi
Circulația mărfurilor și turism
Cercetare științifică, învățămînt, cultură, ocrotirea
sănătății și alte cheltuieli social-culturale
Locuințe și gospodăria comunală
Alte investiții și rezervă
*
In cursul anului 1983 se vor puna
în funcțiune 485 capacități de pro
ducție industrială și agrozootehnica
importante.
Fondurile de investiții vor fi con
centrate pentru grăbirea punerii în
funcțiune a obiectivelor în curs de
execuție. Lucrări noi vor putea fi în
cepute numai după aprobarea docu
mentației tehnico-economice și de
execuție și vor fi destinate pentru
sporirea bazei energetice și de ma
terii prime, dezvoltarea agriculturii,
valorificarea resurselor recuperabile
și refolosibile, asimilarea de noi pro
duse care să contribuie la reducerea
importurilor.
Art. 15.- — Consiliul de Miniștri va
lua măsuri ca toți titularii de investi
ții, centralele si ministerele furni
zoare de utilaje, cele care au în
subordine unități de construcțiimontaj, împreună cu Consiliul de
coordonare a activității de investiții,
Comitetul 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 Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Ministerul Con
strucțiilor Industriale, Comitetul pen
tru Problemele Consiliilor Populare,
Inspectoratul General de Stat pen
tru Investiții-Construcții, Institutul
central de cercetare, proiectare și
directivare în construcții și băncile
finanțatoare să acționeze pentru :
a) punerea în funcțiune, la terme
nele stabilite prin plan, a obiective
lor din listele de investiții și respec
tarea cu strictețe a prevederilor din
graficele de atingere a parametrilor
aprobați, executarea lucrărilor de
construcții-montaj și asigurarea li
vrării utilajelor în concordanță cu
prevederile din graficele de eșalo
nare a investițiilor ; respectarea pe
rioadelor de probe mecanice și teh
nologice prevăzute și asigurarea for
ței de muncă calificate necesare
efectuării acestor probe în condiții
optime ; organizarea corespunzătoare
a participării personalului muncitor
de specialitate din unitățile benefi
ciare la executarea lucrărilor de
montaj al utilajelor și la efectuarea
probelor ;
b) intensificarea ritmului de exe
cuție și de punere în funcțiune în
termene cît mai scurte a capacități
lor de producție, la obiectivele din
sectoarele energetice și producătoare
de materii prime, care reduc impor
turile și asigură realizarea sarcinilor
de export ;
c) accelerarea ritmului de pregă
tire a documentațiilor pentru obiec
tivele de investiții, prin utilizarea
deplină a capacităților institutelor
centrale de cercetare și altor unități
de cercetare și inginerie tehnologică
și de proiectare a lucrărilor de con
strucții și instalații ; extinderea utili
zării proiectelor tip și refolosibile ;
d) adoptarea, în cadrul documen
tațiilor de investiții, a celor mai efi
ciente soluții tehnologice și construc
tive care să conducă la încadrarea
în cotele de materiale de construcții,
de energie și combustibili alocate și
la creșterea eficienței investițiilor ;
limitarea volumului și suprafeței
construcțiilor industriale și agrozoo
tehnice, potrivit necesităților strict
determinate de procesele tehnologice;
e) desfășurarea susținută a activi
tății pe toate șantierele de con
strucții-montaj ; extinderea mecani
zării și industrializării lucrărilor de
construcții-montaj și a tehnologiilor
moderne de execuție, urmărindu-se
folosirea eficientă a forței de muncă,
a utilajelor de construcții și a mij
loacelor de transport ; intensificarea
colaborării între beneficiarii de in
vestiții, unitățile de proiectare, de
construcții-montaj și furnizorii de
utilaje ;
f) reducerea, în continuare, a cos
turilor lucrărilor prin aplicarea celor
mai eficiente soluții tehnologice
și constructive, extinderea folosirii
proiectelor-tip, diminuarea ponderii
lucrărilor de construcții-montaj, di
mensionarea strictă a construcțiilor
potrivit cerințelor proceselor tehno
logice, utilizarea la maximum a su
prafețelor construite, reducerea con
sumului materialelor de construcții
și utilizarea pe scară mai largă a
materialelor locale.
Art. 16. — în anul 1983, in dome
niul cercetării științifice, dezvoltării
tehnologice și introducerii progresu
lui tehnic planul cuprinde 2 650
obiective principale, precum și intro
ducerea și extinderea a 885 tehnolo
gii avansate, care vor contribui la
valorificarea superioară a materiilor
prime, ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al producției și reducerea
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consumurilor materiale, la extinde
rea mecanizării și automatizării pro
ceselor de fabricație și creșterea mai
rapidă a eficienței generale a pro
ducției.
Se vor asimila noi produse și ma
teriale, astfel ca în ramurile prelu
crătoare ale industriei republicane
producția-marfă să fie realizată, în
anul 1983, în proporție de 26,5 la sută
pe seama produselor noi și moderni
zate, introduse în fabricație în anii
1981 și 1982 și a celor ce vor fi asi
milate în 1983.
Art. 17. — Consiliul de Miniștri va
lua măsuri ca ministerele, centralele
și întreprinderile, împreună cu insti
tutele centrale și academiile de pro
fil, unitățile de cercetare științifică
și inginerie tehnologică, sub coordo
narea unitară a Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie, în co
laborare cu Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovizionării
Tehnico-Materiale
și
Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consi
liul de coordonare a profilării, spe
cializării și . cooperării în ramurile
industriei construcțiilor de mașini și
industriei metalurgice să asigure :
a) intensificarea activității de cer
cetare geologică pentru descoperirea
și punerea în valoare de noi sub
stanțe minerale și resurse energetice,
sporirea eficienței lucrărilor de pros
pecțiuni și explorări, scurtarea pe
rioadei de trecere de la faza de cer
cetare la punerea în producție a re
zervelor descoperite ; perfecționarea
tehnologiilor de extracție și prepara
re a substanțelor minerale în indus
tria extractivă, pentru accentuarea
valorificării potențialului de rezerve,
inclusiv a celor situate la mare
adincime sau cu conținuturi utile
scăzute ;
b) valorificarea surselor noi de
energie, combustibili și carburanți
sintetici, precum și a tuturor catego
riilor de resurse energetice secun
dare rezultate din procesele de pro
ducție și consum ; reducerea consu
murilor specifice de energie și com
bustibili în toate sectoarele de acti
vitate ; realizarea de echipamente
și materiale specifice programelor de
valorificare a noilor surse de energia
și a resurselor de energie recupera
bile și refolosibile ;
c) elaborarea de noi tehnologii mo
derne și perfecționarea tehnologiilor
existente urmărind creșterea gradu
lui de valorificare a materiilor pri
me și materialelor, reducerea sub
stanțială a consumurilor energetice,
realizarea de produse da mare pro
ductivitate, de calitate superioară ;
■ d) extinderea și devansarea, față
de termenele prevăzute în plan, a
acțiunilor de asimilare, modernizare
și înnoire a producției, crearea și în
sușirea în fabricație de noi materiala
cu caracteristici superioare, noi ma
șini și utilaje de înaltă productivi
tate, cu consumuri energetice și ma
teriale minime, care să înlocuiască
produsele similare reduse de la im
port ;
e) valorificarea, cu prioritate, In
producție a cercetărilor proprii ; ac
celerarea valorificării licențelor achi
ziționate și dezvoltarea tehnologiilor
ce se realizează pe bază de licențe
asimilate ;
f) creșterea contribuției cercetării
științifice și ingineriei tehnologice
la organizarea și programarea pe
baze științifice a producției, optimi
zarea activităților de întreținere și
reparații ale mașinilor, utilajelor și
instalațiilor, extinderea mecanizării
și automatizării producției, crește
rea productivității muncii, reducerea
costurilor și creșterea eficienței eco
nomice in toate domeniile ;
g) adîncirea integrării cercetării
științifice, învățămintului și produc
ției, reducerea duratei ciclurilor de
cercetare-proiectare-producție in ve
derea soluționării și finalizării in
activitatea economică a obiectivelor
de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică și progres tehnic și creș
terii eficienței acesteia ;
h) dezvoltarea microproducției In
scopul satisfacerii in măsură sporită
a economiei cu produse și materiale
de înaltă tehnicitate și al reducerii
mai accentuate a importurilor.
Art. 18. — în vederea asigurării
bazei materiale a planului, cu precă
dere din resurse proprii, Consiliul
de Miniștri va lua măsuri ca între
prinderile, centralele, ministerele,
celelalte organe centrale, comitetele
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București,
împreună cu Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comi
tetul de Stat al Planificării, Consi
liul Național pentru Știință și Teh

nologie, Ministerul Transporturilor și
Telecomunicațiilor și băncile să
acționeze pentru :
a) folosirea într-o mai mare mă
sură a resurselor de materii prime
și materiale din producția internă ;
b) reducerea consumului de ener
gie sub toate formele, prin creșterea
randamentelor energetice, moderni
zarea instalațiilor consumatoare, pro
movarea de noi tehnologii, reducerea
pierderilor tehnologice, extinderea
recuperării căldurii ;
c) încadrarea riguroasă în normele
și normativele de consum și de stoc
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, utilizarea în pro
ducție a unor materiale înlocuitoare,
reducerea pierderilor materiale în
operațiile de manipulare, depozitare
și în transportul produselor ;
d) intensificarea recuperării și refolosirii ca atare sau prin prelucrări
sau recondiționări a materialelor
obținute din procesele de producție
și consum, în special metale și aliaje,
piese de schimb, produse chimice,
cauciuc, textile, lemn, hîrtie, sticlă,
uleiuri minerale, precum și a mate
rialelor, pieselor și subansamblelor
rezultate din scoaterea din funcțiune
a unor fonduri fixe. Ministerul
Aprovizionării Tehnico-Materiale și
Controlului Gospodăririi Fondurilor
Fixe, împreună cu ministerele și cen
tralele vor urmări ca livrarea mate
riilor prime și materialelor noi să se
facă numai în măsura îndeplinirii,
de către unitățile beneficiare, a sar
cinilor de predare a materialelor re
folosibile stabilite prin plan ;
e) gospodărirea și utilizarea inten
sivă a ambalajelor, asigurarea recon
diționăm și restituirii integrale a
acestora, a paletelor și conteinerelor
în vederea refolosirii lor ;
f) continuarea acțiunii de tipizare
a produselor noi care se introduc în
fabricație și a celor care se moder
nizează ; elaborarea de standarde
corespunzătoare necesităților actuale,
avînd la bază aplicarea celor mai
noi tehnologii ;
g) îmbunătățirea activității
de
aprovizionare, îndeosebi a bazelor de
aprovizionare a ministerelor și Mi
nisterului Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe, în vederea asi
gurării ritmice a întreprinderilor cu
materii prime, materiale și alte pro
duse prevăzute în plan ; respectarea
strictă a prevederilor contractelor
economice încheiate.
Art. 19. — Productivitatea muncii,
calculată pe baza valorii producției
nete pe o persoană, va crește, în anul
1983, astfel :
a) în industria republicană
9,1%
b) în activitatea de construcțiimontaj
5,7%
Art. 20. — Numărul de personal
muncitor pe total economie va fi în
anul 1983 de 7 535 mii persoane.
Prin învățămîntul profesional șl li
ceal de specialitate, precum și prin
cursuri de calificare de scurtă du
rată vor fi pregătiți 293 mii munci
tori calificați, care vor intra în pro
ducție în anul 1983, punîndu-se un
accent deosebit pe perfecționarea învățămîntului profesional și de maiș
tri, îmbunătățirea programelor de
învățămînt.
Art. 21. — în vederea realizării
sarcinilor de creștere a productivi
tății muncii, Consiliul de Miniștri va
lua măsuri ca ministerele împreună
cu Ministerul Muncii, Comitetul de
Stat al Planificării, Consiliul Națio
nal pentru Știință și
Tehnologie,
Ministerul Educației șl învățămîntului să asigure :
a) perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii în întreprinderi,
secții și ateliere, extinderea mecani
zării și automatizării producției, îm
bunătățirea normelor de muncă în
toate ramurile corespunzător dotă
rii tehnice, reducerea personalului
indirect productiv, întărirea ordinii
și disciplinei la fiecare loc de muncă,
creșterea spiritului de răspundere și
a participării întregului personal
muncitor la buna gospodărire și în
treținere a întreprinderilor ;
b) înfăptuirea prevederilor progra
melor de recrutare, pregătire și per
fecționare profesională a forței de
muncă, astfel ca învățămîntul, în
tregul sistem de pregătire și reci
clare să răspundă cerințelor dezvol
tării economico-sociale a țării, asigurîndu-se cu prioritate personalul
muncitor necesar tuturor sectoarelor
productive, îndeosebi în domeniile
minier, petrolier, energetic și al con
strucțiilor.
Art. 22. — în anul 1983, cheltuie
lile la 1 000 lei producție sau veni
turi brute se vor reduce cu :
— în industria republicană 12,5 lei
— în agricultura de stat
5,0 lei
— in construcții-montaj
(antrepriză)
8,3 lei
— in activitatea de transport 8,7 lei
Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca Ministerul Finanțelor, Comi
tetul de Stat al Planificării, Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale
și Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe, Comitetul de Stat pentru
Prețuri, Consiliul Financiar-Bancar,
împreună cu ministerele, celelalte or
gane centrale, centralele, întreprin
derile, comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al muni
cipiului București, să asigure înde
plinirea programelor de reducere a

costurilor de producție, realizarea
veniturilor din bugetele de venituri
și cheltuieli ale întreprinderilor și
centralelor în
strînsă corelare cu
planul național unic și bugetul de
stat. în acest scop, se va acționa
pentru respectarea strictă a preve
derilor noului mecanism economicofinanciar, luîndu-se măsuri ca fie
care unitate economică să aplice cu
fermitate principiile autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare și să asigure în ca
drul bugetului propriu de venituri și
cheltuieli acoperirea cheltuielilor din
resurse proprii și realizarea de bene
ficii maxime.
Art. 23. — Volumul comerțului ex
terior, în anul 1983, va crește cu 13,5
la sută față de anul 1982.
Consiliul de Miniștri va lua măsuri
ca ministerele,
împreună cu Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale,
Comitetul de Stat al
Planificării,
Ministerul
Finanțelor, Ministerul
Aprovizionării Tehnico-Materiale și
Controlului Gospodăririi Fondurilor
Fixe, Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Banca română de
comerț exterior, să asigure :
a) intensificarea prospectării pie
ței externe și încheierea contractelor
cu partenerii externi pentru întregul
volum de export și import, în condi
ții de eficiență ridicată și la terme
ne corespunzătoare desfășurării rit
mice a activității de producție ; di
versificarea formelor de comerciali
zare și de lărgire a piețelor de des
facere ;
b) realizarea fondului de marfă
prevăzut la export, prin lansarea cu
prioritate în fabricație a produselor,
în structura sortimentală și de cali
tate stabilite prin contracte și adap
tarea operativă a producției la ce
rințele pieței externe, urmărindu-se
sporirea continuă a aportului valu
tar al produselor ce se livrează la
export ;
c) gospodărirea cu exigență maxi
mă a fondurilor de import prin re
ducerea consumurilor specifice, utili
zarea în măsură cît mai mare a re
surselor interne ; recuperarea și refolosirea integrală a materiilor prime
și materialelor, în vederea diminuă
rii efortului valutar al țării ;
d) realizarea integrală a acțiunilor
de cooperare economică și tehnică
internațională ; intensificarea trata
tivelor cu partenerii externi și ini
țierea de noi acțiuni în vederea ex
tinderii și sporirii eficienței coope
rării și colaborării economice inter
naționale ; creșterea
rentabilității
societăților mixte ;
e) asigurarea forței de muncă și a
dotărilor necesare executării la timp
și în condiții competitive a lucrărilor
de construcții-montaj în străinătate
și a exportului de proiecte, documen
tații și asistență tehnică.
Ministerele, celelalte organe cen
trale și locale, centralele și întreprin
derile sînt obligate să asigure, cu
prioritate, lansarea în fabricație a
produselor destinate exportului, să
urmărească
realizarea acestora la
parametrii calitativi prevăzuți în con
tractele externe.
Pentru realizarea echilibrului pla
nificat al balanței comerciale și de
plăți externe, Consiliul de Miniștri
va lua măsuri pentru creșterea ex
porturilor și reducerea importurilor,
în execuție, fondurile prevăzute la
import vor fi reduse în cazul în care
nu vor fi realizate sarcinile de ex
port.
Art. 24. — Nivelurile prevăzute In
proiectul de plan la producția in
dustrială, agricolă, valorificarea ma
teriilor prime, recuperarea materia
lelor
refolosibile,
productivitatea
muncii sînt minime, iar cele privind
costurile de producție, cheltuielile
materiale, consumurile materiale, in
vestițiile, normele și normativele de
consum, inclusiv cele rezultate din
tipizarea tehnologiilor, liniilor de fa
bricație, instalațiilor și produselor
sint maxime.
Nivelurile prevăzute pentru export
sînt minime, iar cele pentru import
sint maxime.
Importurile se vor
efectua numai după o analiză temei
nică a necesității și eficienței aces
tora.
Art. 25. — în anul 1983, venitul na
țional va crește cu 5,0 la sută față
de 1982, asigurînd resursele ne
cesare pentru fondul
național de
dezvoltare economico-socială și pen
tru îmbunătățirea, în continuare, a
nivelului de trai al populației.
Art. 26. — Volumul total al desfa
cerilor de mărfuri cu amănuntul prin
comerțul socialist, in anul 1983, va fi
de 268 miliarde lei, iar cel al prestă
rilor de servicii pentru populație de
32,1 miliarde lei.
Pentru satisfacerea în condiții mai
bune a solicitărilor populației, Con
siliul de Miniștri va asigura ca Con
siliul de coordonare a producției
bunurilor de larg consum, Consiliul
pentru coordonarea și îndrumarea
activității de aprovizionare și pres
tare de servicii către populație, Mi
nisterul Comerțului Interior, Comi
tetul 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 șl autoaprovizionării teritoriale în vede
rea asigurării populației cu produse
agricole, prin sporirea producției
vegetale și animale în toate unită
țile de stat și cooperatiste și valorifi
carea în mai mare măsură a resur
selor din gospodăriile populației ;
b) îndeplinirea integrală a preve
derilor programelor privind produc
ția bunurilor alimentare și industri
ale de larg consum, a uneltelor agri
cole și a articolelor de uz casnic și
gospodăresc, conservarea și depozi
tarea corespunzătoare a produselor,
livrarea integrală și ritmică către
populație a mărfurilor prevăzute în
plan în condiții de calitate și într-o
structură sortimentală diversificată,
pentru satisfacerea cerințelor diferi
telor categorii de consumatori ;
c) dezvoltarea alimentației publice,
creșterea și diversificarea producției
și desfacerii de preparate și semipreparate culinare, a sortimentelor de
mîncăruri, a meniurilor, punîndu-se
un accent mai mare pe folosirea de
legume, cartofi, paste făinoase, peș
te, ouă, fructe ; îmbunătățirea apro
vizionării cantinelor, alimentației
publice și celorlalte consumuri co
lective prin dezvoltarea producției
de carne, lapte și produse din lapte,
ouă, legume, cartofi și fructe în gospodăriile-anexe ale unităților econo
mice și social-culturale, în vederea
acoperirii în mai mare măsură a ne
cesarului din aceste resurse ;
d) intensificarea desfacerilor de
mărfuri nealimentare în mediul ru
ral, concomitent cu sporirea cantită
ților de produse agricole preluate la
fondul de stat prin contractări șl
achiziții de la populație ;
e) repartizarea judicioasă pe teri
toriu a fondului de marfă destinat
aprovizionării populației, acordîndu-se prioritate centrelor muncito
rești și stațiunilor balneoclimaterice ;
f) dezvoltarea și îmbunătățirea, în
continuare, a funcționării rețelei co
merciale, construirea și amenajarea
de noi piețe agroalimentare prevă
zute în plan și buna gospodărire a
celor existente, amplasarea și utili
zarea corespunzătoare pe teritoriu a
unităților comerciale ;
g) perfecționarea și dezvoltarea, în
continuare, a activității de prestări
de servicii, lărgirea gamei serviciilor
prestate populației, îmbunătățirea
calității acestora în concordanță cu
cerințele populației, folosirea efici
entă a capacităților existente și a
forței de muncă locale.
Art. 27. — Fondul de retribuire a
personalului muncitor va fi de 272.5
miliarde lei, asigurîndu-se, la sfîrșitul anului 1983, o creștere a retribu
ției reale de 4,0 la sută față de 1980.
Veniturile reale ale țărănimii, pro
venite din munca în cooperativele
agricole de producție șl din gospodă
riile personale, calculate pe o persoa
nă activă, vor crește în anul 1983,
față de 1982, cu 3,4 la sută.
Art. 28. — Vor fi luate măsuri pen
tru perfecționarea învățămintului,
îmbunătățirea ocrotirii sănătății și
asistenței sociale, dezvoltarea cultu
rii, educației fizice și sportului. Se
va acționa cu fermitate pentru folo
sirea la maximum a bazei materiale
din aceste sectoare de activitate și
pentru gospodărirea cu eficiență spo
rită a fondurilor prevăzute pentru
finanțarea acțiunilor social-culturale.
Art. 29. — în anul 1983 se vor da
în folosință 180 mii locuințe ; din
fondurile statului vor fi construite
150 mii apartamente. Consiliul de
Miniștri va lua măsuri în vederea
stimulării construcției de locuințe
proprietate personală pentru cadrele
de specialiști din comune cu sprijinul
statului în credite și execuție.
Art. 30. — Consiliul de Miniștri,
organ suprem al administrației de
stat, va analiza periodic modul în
care se realizează planul național
unic, exercitînd un control riguros
și exigent asupra executării sarcini
lor stabilite. Totodată, va acționa cu
fermitate pentru valorificarea opti
mă a potențialului țării, gospodărirea
cu randament maxim a patrimoniu
lui național, întărirea ordinii și dis
ciplinei în întreaga activitate econo
mică. în acest scop va lua măsuri ca
ministerele și celelalte organe cen
trale, consiliile oamenilor muncii din
centrale și întreprinderi, comitetele
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București
să realizeze integral prevederile de
plan pe anul 1983 și creșterea efici
enței în toate domeniile de activitate.
Art. 31. — Indicatorii Planului na
țional unic de dezvoltare economi
co-socială a Republicii Socialiste
România pe anul 1983 vor fi desfă-1
șurați pe titulari de plan prin decret
al Consiliului de Stat.
Art. 32. — Se aprobă execuția Pla
nului național unic de dezvoltare
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1981, adop
tat prin Legea nr. 1 / 1980, potrivit
comunicatului Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale, Co
mitetului de Stat ăl Planificării și
Direcției Centrale de Statistică cu
privire la îndeplinirea Planului na
țional unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1981, publicat în Buleti
nul Oficial, partea a IlI-a, nr. 14 din
11 februarie 1982.

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
Proiectele de legi aflate pe ordi
nea de zi, elaborate sub îndrumarea
și cu participarea directă a secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, sint în deplină concor
danță cu hotărîrile de importantă
istorică adoptate de Congresul al
XII-lea al partidului și reflectă cu
putere concepția profund realistă,
științifică, revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu privire la
imperativul dezvoltării armonioase
și echilibrate a economiei naționale
în actualele împrejurări, deosebit de
complexe, create de criza economică
mondială — a spus deputatul

Marin Enache.
Caracteristicile dominante ale Pla
nului național unic de dezvoltare
economico-socială pe 1983 se regăsesc
pe deplin și în sarcinile ce revin
județului Brașov. Producția indus
trială a județului urmează să înre
gistreze in anul viitor un spor de
peste 5 la sută, aproape in exclusi
vitate pe seama creșterii productivi
tății muncii și. in condițiile reduce
rii substanțiale a costurilor de pro
ducție, îndeosebi a consumurilor
materiale și energetice.
Vorbitorul a arătat, în continuare,
că în prezent în toate unitățile eco
nomice și sociale se acționează ener
gic pentru îndeplinirea sarcinilor pe
anul curent, că industria județului

și-a realizat sarcinile de plan pe cele
două luni din trimestrul al patrulea,
reușind, in același timp, să recupe
reze peste 140 milioane lei din res
tanțele inregistrate in lunile anteri
oare la producția marfă, iar prin
acțiunile întreprinse în lunile octom
brie și noiembrie s-au creat condiții
pentru realizarea integrală a produc
ției contractate la export pe acest
an, inclusiv la tractoare și autoca
mioane.
Răspunzînd însuflețitoarelor dum
neavoastră îndemnuri date la Plena
ra Comitetului Central și la Consfă
tuirea de lucru din octombrie anul
curent — a spus vorbitorul — pu
nem in centrul atenției reducerea
consumurilor, mai ales la metal și
energie electrică, prin asimilarea de
noi produse, reproiectarea și moder
nizarea produselor învechite, perfec
ționarea tehnologiilor, prin extinde
rea acțiunii de recuperare, recondiționare și refolosire a materialelor,
pieselor și subansamblelor. In ace
lași timp, acordăm toată atenția con
tractării întregii producții planificate
pe anul viitor. în această direcție
mai avem multe de făcut. Trebuie
să luăm, in continuare, măsuri ener
gice care să determine sporirea com
petitivității produselor noastre, aplicînd întocmai indicațiile date de
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și cu prile
jul cuvintării rostite la prima se

siune a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, pri
vind diversificarea producției și îm
bunătățirea continuă a calității tu
turor produselor. în același spirit de
exigență și angajare, milităm pentru
îmbunătățirea radicală a activității
din agricultura județului.
în continuare, tovarășul Marin
Enache, arătind că in . industria chi
mică. an de an, s-au alocat fonduri
deosebit de mari pentru realizarea
unor obiective importante, pentru
asigurarea cu materii prime și mate
riale necesare economiei naționale,
că un număr din aceste obiec
tive nu au fost puse în funcțiu
ne. iar unele, deși puse în funcțiune,
n-au atins parametrii proiectați, cu
influențe negative în asigurarea ba
lanței de materii prime și materiale,
a interpelat pe ministrul industriei
chimice, cerîndu-i să informeze de
putății despre măsurile întreprinse
ca pe viitor să nu se mai repete ase
menea situații.
Declarîndu-mă întru totul de acord
cu proiectele de legi supuse spre
aprobare — a spus în încheiere vor-r
bitorul — doresc să asigur condu
cerea partidului și statului, pe dum
neavoastră personal, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea oamenilor muncii din județul
Brașov — români, maghiari și ger
mani — de a acționa cu toată răs

punderea, cu întreaga lor pricepere
și energie pentru înfăptuirea exem
plară a planului pe 1983, pentru spo
rirea contribuției județului nostru la
progresul multilateral al patriei și
creșterea bunăstării întregului popor.

în cuvîntul său, deputatul /\|ecU

Popa a SPUS ’ Promovînd cu con
secvență politica partidului nostru, de
dezvoltare continuă a forțelor de pro
ducție. ca bază a progresului econo
miei și culturii, a ridicării nivelului
de viață al maselor, a asigurării in
dependentei și suveranității naționa
le. proiectul de plan asigură. prin
prevederile sale, înaintarea echilibra
tă și armonioasă a economiei națio
nale, ridicarea întregii activități eco
nomice la un nivel superior, sporirea
în continuare a eficientei, promova
rea tot mai largă a noilor cuceriri ale
revoluției tehnico-științifice, orien
tează eforturile poporului nostru spre
dezvoltarea prioritară a bazei de ma
terii prime și energetice, spre valo
rificarea superioară a resurselor de
care dispunem.
După ce a prezentat sarcinile de
plan ce revin, anul viitor. Combina
tului petrochimic Brazi, vorbitorul a
spus : O preocupare de importanță
majoră a colectivului nostru de mun
că o reprezintă reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale, de

energie și combustibil. Comparativ cu
anul 1982, ne propunem să obținem o
creștere a recuperării resurselor ener
getice refolosibile cu peste 25 la sută,
să reducem consumurile de energie
electrică și combustibil conventional,
în condițiile adîncirii proceselor de
prelucrare secundară, cu peste 10 mii
MWh și, respectiv, 22 mii tone com
bustibil conventional.
Consider — a spus in încheiere vor
bitorul — că legea privind participa
rea. cu părți sociale, a oamenilor
muncii din unitățile economice de
stat la constituirea fondului de dez
voltare economică reprezintă un in
strument deosebit de util pentru an
trenarea tuturor oamenilor muncii în
acțiunile de descoperire a noi
resurse interne care să ducă la re
ducerea cheltuielilor de producție, la
sporirea eficientei întregii activități
economice. în așa fel incit fondurile
puse de statul nostru socialist la dis
poziția întreprinderilor să fie supe
rior valorificate.
în cuvîntul său, deputatul ^scu

lai Agachi a reIevat că preve"
derile proiectului planului pe anul
1983 pentru metalurgie exprimă gri
ja deosebită a conducerii partidului,
a tovarășului
Nicolae Ceaușescu
pentru a se asigura acestei ramuri
condiții bune pentru dezvoltare,

pentru ridicarea în continuare a
potențialului său tehnologic și pro
ductiv. Faptul că in 1982 a crescut
puternic producția unor sortimente
valoroase, cum sint oțelul pentru
scule și rulmenți, oțeluri inoxidabi
le și refractare, cabluri speciale,
țevi și altele, arată nivelul tehnic
și de dotare, experiența colectivelor
noastre, ceea ce ne dă dreptul să
abordăm fără rezerve noile sarcini
vizind diversificarea producției, re
ducerea importurilor, creșterea va
lorii metalului destinat exportului
— a spus vorbitorul, arătind că
pentru înfăptuirea sarcinilor mobili
zatoare ale anului viitor, cînd pro
ducția de oțel va crește cu 7,1 Ia
sută, iar cea de țevi cu 3 la sută,
există capacități și tehnologii co
respunzătoare.
Referindu-se în continuare la mă
surile adoptate în scopul îndeplini
rii exemplare a planului pe 1983,
vorbitorul a evidențiat programele
prioritare stabilite la nivelul fiecă
rei centrale și întreprinderi care vor
asigura realizarea unor sortimente
noi, cu valori ridicate, creșterea
producției de oțeluri aliate, de ma
terial tubular pentru industria ex
tractivă, diversificarea largă a pro
duselor metalurgice, în conformitate
cu necesitățile economiei naționale.
Arătind că o sarcină deosebită pen
tru metalurgie o reprezintă reduce
rea cheltuielilor materiale, a costu

rilor de producție, în general, vorbi
torul a subliniat că metalurgiștii sint
hotărîți să acționeze cu și mai
mare răspundere și hotărîre pentru
încadrarea în nivelurile stabilite,
pentru reducerea, în continuare, a
consumurilor specifice de cocs, de
feroaliaje, de materiale refractare.
Importanța economică a acestor sar
cini — a spus vorbitorul — o arată
următoarele date : prin creșterea in
dicelui de scoatere cu 2 la sută se pot
produce în plus, în anul viitor, circa
200 000 tone laminate, iar prin redu
cerea consumului de cocs cu 25 kg pe
tona de fontă se economisesc circa
210 000 tone cocs, ceea ce echivalează
valoric cu circa 1,1 miliarde de lei,
economii importante pentru meta
lurgie, pentru balanța de plăți a
țării.
Sarcinile de răspundere care ti re
vin metalurgiei și în domeniul expor
tului. investițiilor, al creșterii pro
ductivității muncii, al asigurării și
pregătirii cadrelor — indicatori de
importantă deosebită în echilibrul
planului — au fost analizate în fie
care unitate și centrală în parte și au
fost stabilite măsuri care să asigure
realizarea lor. în numele tuturor ce
lor care lucrăm în metalurgie, ne
angajăm să depunem eforturi susți
nute. să dăm dovadă de si mai mul-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptă Planul de dez-

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

voltare a agriculturii și industriei
alimentare pe anul 1983.
Principalii indicatori ai dezvoltării
agriculturii și industriei alimentare
sint :
— In procen
te calculate
pe baza
preturilor la
31 XII 1982 —

Creștere fată
de anul 1982

Indicatorul
Producția globală agricolă
Producția netă agricolă
Producția-marfă industrială
Productivitatea muncit in agricultura de stat
(calculată pe baza valorii producțieinete)
Investiții totale din fondurile statului
și ale organizațiilor cooperatiste
Livrări de mărfuri către fondul pieței
Prestări de servicii către populație
Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă — lei
— în agricultura de stat
din care :
— în întreprinderi agricole de stat
— în industrie — total
din care :
— cheltuieli materiale
Veniturile reale ale țărănimii, provenite din
munca în cooperativele agricole de producție
și gospodăriile personale (pe o persoană activă)

Art. 2. — Suprafața arabilă în cul
tură va fi, în anul 1983, de cel puțin
9 915 mii ha.
Bovine
din care :
— vaci și bivolițe
— juninci gestante
Porcine
din care :
— scroafe
Ovine și caprina
Păsări ouătoare

5,1—5,8
6,1
7,3

6,5
5,8
2,6
7,4

5,0

5,2
28,2
27,1

3,4

Art. 3. — Efectivele de animale
vor ajunge la sfîrșitul anului 1983 la
următoarele niveluri :

U.M.

1983

mii capeta

8 411

mii capeta
mii capete
mii capete

2 845
650
14 650

mii capete
mii capete
mii capete

1 240
19 700
60 840

Art. 4. — In anul 1983 — În condiții climatice normale — Ia principalele
produse agricole se vor obține următoarele niveluri de producție :
fizic — la Indicii
de calitate aprobați
Cereale pentru boabe — total
din care :
— grîu-secară
— porumb
— orz-orzoalcă
Soia
Fasole
Floarea-soarelui șl rapiță
In pentru ulei
Sfeclă de zahăr
In și cînepă pentru fibră
Cartofi de toamnă
Legume de cîmp
Fructe
Struguri
Carne în viu
Lapte de vacă
Lină
Ouă
Nivelurile prevăzute la producția
agricolă sint minime, urmînd ca Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare și organele județene să
acționeze pentru depășirea acestora.

U.M.

1983

mii tone

25 320

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii hl.
tone
mii. buc.

8 230
13 767
3 076
669
278
1 186
110
9 570
697
5 900
6 800
2 560
2 125
2 836
55 400
47 155
7 741

Art. 5. — Pe baza producțiilor prevăzute, livrările la fondul de stat la
principalele produse agricole vor fi
următoarele

1983

U.M.
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii

Grîu-secară
Porumb
Orz-orzoalcă
Soia
Fasole
Floarea-soarelui si rapiță
In pentru ulei
Sfeclă de zahăr

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.
Art. 1. — Bugetul de stat pe anul
1983 cuprinde veniturile centralizate
ale statului și repartizarea acestora
în concordanță cu obiectivele planu
lui național unic, adoptat de Marea
Adunare Națională, pentru finanțarea
dezvoltării economiei naționale, ac
țiunilor social-culturale. apărării tă
rii și altor nevoi ale societății, in con

— bugetul republican
— bugetele locale
în volumul total al cheltuielilor bu
getului de stat se cuprind fonduri de
rezervă în sumă de 23 664,6 milioane
lei, din care :
— 23 348,6 milioane lei rezervă bu
getară la dispoziția Consiliului de
Stat ;
— 316,0 milioane lei rezervă bugeta
ră la dispoziția comitetelor executive
ale consiliilor populare județene și al
municipiului București.
Art. 3. — Veniturile înscrise în bu
getul de stat din prelevarea pentru
societate a unei părți din valoarea
producției nete, vărsămintele din be
neficiile unităților economice de stat,
impozitul pe circulația mărfurilor și
taxa pentru folosirea terenurilor pro
prietate de stat se stabilesc în sumă
de 194 832,1 milioane lei.
Art. 4. — Veniturile prevăzute în
bugetul de stat din impozitul pe fon
dul total de retribuire se stabilesc în
sumă de 42 170,0 milioane lei, cele pe
veniturile cooperativelor meșteșugă
rești, cooperativelor de producție,
achiziții și desfacere a mărfurilor și
ale întreprinderilor organizațiilor ob
ștești in sumă de 1 518,0 milioane lei,
cele din impozitul agricol de la coo
perativele agricole de producție . în
sumă de 1 480,0 milioane lei, iar ve
niturile din impozite și taxe de la
populație în sumă de 4 101,0 milioane
lei.
Art. 5. — Veniturile asigurărilor so-

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

diții de eficientă sporită, de aplicare
a unui regim sever de economii si de
asigurare a echilibrului financiar și
monetar.
Bugetul de stat 'se stabilește la ve
nituri în sumă de 301 908,2 milioane
lei si la cheltuieli în sumă de
301 908,2 milioane lei.
Art. 2. — Repartizarea veniturilor
și cheltuielilor prevăzute in bugetul
de stat pe anul 1983 este următoarea:
— in milioane Iei —
Venituri

Cheltuieli

248 622,0
53 286,2

248 622,0
53 286,2

ciale de stat, pe anul 1983, se stabi
lesc la suma de 39 303,8 milioane lei.
Art. 6. — Cheltuielile pentru finan
țarea 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 1983, se
stabilesc în sumă de 139 466,0 milioa
ne lei.
Art. 7: — Cheltuielile pentru acțiu
nile agrozooveterinare se stabilesc la
suma de 4 864,1 milioane lei. cele
pentru întreținerea și repararea dru
murilor și podurilor la suma de
3 263,0 milioane lei, iar cele pentru
acțiuni de gospodărie comunală la
suma de 2 207,0 milioane lei.
Art, 8. — Cheltuielile pentru cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologi
că și introducerea progresului tehnic
se acoperă din fondurile proprii ce se
constituie la unitățile economice si
din alocații de la bugetul de stat.
Cheltuielile cu această destinație
de la bugetul de stat, pe anul 1983,
se stabilesc în sumă de 2 028,3
milioane lei.
Cheltuielile pentru prospecțiuni și
lucrări geologice de cercetare pentru
descoperirea de zăcăminte noi se sta
bilesc în sumă de 7 251,0 milioane lei.
Art. 9. — Cheltuielile pentru finan
țarea acțiunilor social-culturale se
stabilesc in sumă de 83 183,8 milioane
lei, din care pentru :
— in milioane lei —

învățămînt
cultură și artă
sănătate
educație fizică și sport
alocația de stat și alte ajutoare pentru copii
pensii și ajutoare IOVR, militari și alte per
soane, precum și pentru asistență socială
asigurări sociale de stat
Art, 10. — Cheltuielile pentru orga
nele puterii și administrației de stat
și pentru organele judecătorești si ale
procuraturii se stabilesc în sumă de
3 855,6 milioane lei.
în cadrul acestor cheltuieli, pentru
Marea Adunare Națională se stabi
lește suma de 2,9 milioane lei.

5 800
4 300
585
628
100
1 176
94
9 225

17 583,4
l 161,0
16 288.3
337.0
15 135,0

2 599,7
30 079,4

Art. 11. — Cheltuielile pentru apă
rarea tării se stabilesc la suma de
11 725,0 milioane lei.
Art. 12. — Corespunzător atribuții
lor și sarcinilor ce revin consiliilor
populare, volumul bugetelor județe
lor și al municipiului București, pe
anul 1983, se stabilește astfel :
— în mii lei —
Venituri

Total

"t Județul

1.
2.
3.
4.
5.

Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor

t
1
1
1

997 914
161 751
502 337
554 207
592 007

din care :
venituri proprii
549 316
871 001
911 496
860 286
963 918

Cheltuieli

1
1
1
1

997 914
161 751
502 337
554 207
592 007

In șl cînepă pentru fibră
Cartofi de toamnă
Legume de cimp
Fructe
Struguri
Carne in viu
Lapte de vacă
Lină
Ouă

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii hl.
tone
mii. buc.

647
2 250
4 500
1 650
1 450
1 995
27 000
41 775
3 055

Art. 6. — în anul 1983 producția principalelor produse industriale va
atinge următoarele niveluri :
Carne tăiată — total
din care :
— carne tăiată, din fondul de stat,
in abatoare
Conserve din carne
Peste — total
Lapte de consum
Unt
Brinzeturi
Ulei comestibil
Zahăr
Legume șl fructe conservata
Vin brut
Bere
Art. 7. — în scopul realizării obiec
tivelor prevăzute în plan și în pro
gramele speciale din domeniul agri
culturii și industriei alimentare, a
aplicării ferme a principiului autoconducerii și autoaprovizionărli teri
toriale, Consiliul de Miniștri va lua
măsuri ca Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de
Producție, Academia de științe
agricole și silvice, organele agricole
județene și al municipiului Bucu
rești, consiliile unice agroindustriale
de stat și cooperatiste să asigure :
a) folosirea completă și intensivă a
potențialului productiv al fondului
funciar, prin utilizarea în Întregime
a suprafețelor agricole, creșterea su
prafeței arabile cu 25 mii ha, precum
și limitarea strictă a scoaterii de
terenuri din circuitul agricol ; culti
varea întregii suprafețe agricole și
utilizarea la randamentele prevăzute
a suprafețelor amenajate pentru iri
gații ; organizarea unor sole de di
mensiuni optime în cadrul asolamentelor ; întărirea disciplinei și creș
terea răspunderii în gospodărirea
fondului funciar, pentru eliminarea
oricăror forme de risipă, degradare
ori folosire neeficientă a pămîntului;
b) ridicarea continuă a potenția
lului productiv al întregului fond
funciar, indiferent de deținători și
modul de folosință, prin executarea
de lucrări de protecție, ameliorare,
conservare și bună gospodărire a
acestuia ; înfăptuirea integrală și la
nivel calitativ superior a prevederi
lor programului special pentru iriga
ții și îmbunătățiri funciare ;
c) organizarea în fiecare județ de
centre pentru combaterea eroziunii
solului care să generalizeze soluții
agrotehnice eficiente de ameliorare
și creștere a fertilității terenurilor
supuse degradării ;
d) asigurarea semințelor și mate
rialului săditor din categorii biolo
gice superioare, adaptate condițiilor
pedoclimatice din fiecare zonă și a
densității optime a plantelor, efec
tuarea lucrărilor agricole la timp, cu
respectarea riguroasă a tehnologiilor
specifice fiecărei culturi, urmărindu-se folosirea rațională a tuturor
mijloacelor din dotare ;
e) gospodărirea judicioasă și ad
ministrarea diferențiată a îngră
șămintelor naturale și chimice pe
baza analizelor agrochimice a soluri
lor și în funcție de natura culturilor,
urmărindu-se utilizarea cu maxi

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Bistrița-Năsăud
Botoșani
Brasov
Brăila
Buzău
Caras-Severin
Călărași
Cluj
Constanța
Covasna
Dîmbovița
Dolj
Galați
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomița
Iași
Maramureș
Mehedinți
Mureș
Neamț
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiș
Tulcea
Vaslui
Vîlcea
Vrancea
Municipiul
București
TOTAL :

U.M.

1983

mii tone

2 161,6

mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii

1 450,8
87
337
10 400
49
104
546
860
576,9
7 600
12 400

tone
tone
tone
hl.
tone
tone
tone
tone
tone
hl.
hl.

mum de eficiență a acestora ; efec
tuarea combaterii dăunătorilor și
buruienilor prin aplicarea asolamentelor și a altor măsuri agrofitotehnice ;
f) generalizarea mecanizării lucră
rilor agricole, efectuarea acestora in
perioadele optime în scopul creșterii
producției agricole, evitării pierderi
lor și reducerii consumului de com
bustibili, carburanți și energie ;
g) creșterea producției legumicola
și de cartofi într-o structură cores
punzătoare nevoilor de consum din
fiecare județ pentru industrializare
și export, asigurînd consumul de le
gume in stare proaspătă o perioadă
cît mai lungă din an ;
h) executarea lucrărilor de întreți
nere a plantațiilor vitipomicole, mo
dernizarea și crearea de noi plantații
în sistem intensiv și superintensiv ;
totodată, se vor aplica tehnologiile
corespunzătoare fiecărei specii în
vederea sporirii producțiilor de
fructe și struguri ;
i) dezvoltarea zootehniei prin spo
rirea efectivelor de animale și creș
terea producțiilor medii animaliere,
prin furajarea rațională a acestora,
îmbunătățirea reproducției și amelio
rării raselor, îndeosebi la bovine și
ovine, creșterea natalității și dimi
nuarea mortalității animalelor ; mo
dernizarea complexelor și fermelor
zootehnice și piscicole ; vor fi asigu
rate condiții pentru realizarea sarci
nilor stabilite din programele de
dezvoltare a sericiculturii, apiculturii
și creșterii animalelor de blană ;
j) creșterea producției de furaje
prin sporirea randamentelor la hec
tar, atît la plantele de nutreț culti
vate, cît și pe pajiștile naturale ;
extinderea lucrărilor ameliorative pe
pajiști și finețele din zonele montane
și perimetrul forestier din celelalte
zone, precum și a pădurilor pășunabile, supraînsămînțarea pășunilor
și fînețelor de la munte și din pă
duri ; folosirea în mai mare măsură
a furajelor grosiere și produselor
secundare, sporindu-se valoarea lor
nutritivă ;
k) recoltarea fără pierderi în peri
oadele optime și la termenele stabi
lite pentru fiecare cultură, depozi
tarea, păstrarea și condiționarea tu
turor produselor agricole în vederea
diminuării pierderilor și asigurării
unei calități corespunzătoare ’ a aces
tora ;
l) perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii în toate unitățile

921 699 •
1 235 826
1 240 381
942 808
1 066 620
998 290
878 473
1 792 724
1 684 708
551 222
1 043 378
1 542 518
1 511 222
866 705
1 162 205
1 004 143
1 343 667
719 023
2 103 337
1 309 419
936 258
1 435 363
1 086 785
1 070 122
1 514 802
937 781
689 387
1 074 464
1 299 926
930 210
1 738 849
679 876
1 051 499
1 078 885
871 698

921 699
1 235 826
1 240 381
942 808
1 066 620
998 290
878 473
1 792 724
1 684 708
551 222
1 043 878
1 542 513
1 511 222
866 705
1 162 205
1 004 143
1 343 667
719 023
2 103 337
1 309 419
936 258
1 435 363
1 086 785
1 070 122
1 514 802
937 781
689 387
1 074 464
1 299 926
930 210
1 738 849
679 876
1 051 499
1 078 885
871 698

335 535
471 662
1 070 858
603 296
603 316
532 744
423 992
1 190 715
1 295 962
358 572
644 998
945 655
6>54 521
385 105
459 957
532 396
739 512
428 893
849 678
652 913
363 511
951 579
740 791
577 445
1 292 444
557 687
287 384
800 583
717 579
536 493
1 243 961
342 179
411 954
517 877
391 639

6 163 187

4 960 240

6 163 187

53 286 176

32 139 693

53 286 176

Art. 13. — Sumele defalcate din
impozitul pe fondul total de retribiure și impozitul pe circulația mărfurilor de la unitățile

de subordonare republicană, destinate ca venituri bugetelor locale, se stabilesc: după cum urmează :
— în mii lei —
Sume defalcate din :

Nl? Județul
crt.

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

Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor
Bistrița-Năsăud
Botoșani
Brașov
Brăila
Buzău
Caraș-Severin
Călărași
Cluj
Constanța
Covasna
Dîmbovița
Dolj
Galați
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomița
Iași
Maramureș
Mehedinți
Mures
Neamț
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiș
Tulcea

Impozitul pe fondul
total de retribuire
448 598
290 750
590 841
693 921
628 089
240 164
240 164
169 523
339 512
463 304
465 546
317 481
602 009
478 746
192 650
398 880
596 863
656 701
234 600
503 248
383 747
604 155
237 130
819 659
583 506
300 747
483 784
345 994
407 677
222 358
368 094
203 003
273 881
582 347
338 717
494 888
271 697

Impozitul pe
circulația mărfurilor

__
__
___
285 000
273 000

110 000

__
__
213 000
199 000
88 000
__
53 000
434 000
73 000
200 000
__
—
85 000
__
12 000
150 000
__
_
57 000
—
66 000

agricole, asigurîndu-se întărirea or
dinii și disciplinei, creșterea răspun
derii în muncă' la toate nivelurile,
respectarea riguroasă a tehnologiilor
de producție, executarea la timp și
la un nivel calitativ superior a tuturor
lucrărilor agricole ;
m) folosirea completă a materiilor
prime agricole și valorificarea su
perioară a acestora în industria ali
mentară, utilizarea integrală a capa
cităților de producție existente, di
versificarea producției în fiecare
unitate, asigurarea în cît mai mare
măsură a produselor necesara con
sumatorilor locali ;
n) sporirea eficienței activității
economice in toate consiliile unice
agroindustriale de stat și coopera
tiste, în toate unitățile agricole, in
condițiile aplicării ferme a princi
piilor autoconducerii și autoaprovizionării, prin folosirea mai eficientă
a fondului funciar și a bazei tehnicomateriale, reducerea cheltuielilor
materiale, creșterea productivității
muncii, îmbunătățirea indicatorilor
calitativi, diminuarea consumurilor
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie.
Art. 8. — Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Departamen
tul pentru contractarea, . achizițio
narea și păstrarea produselor agri
cole, Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Producție, Achiziții și Des
facere a Mărfurilor și consiliile
populare vor lua măsuri pentru
îndeplinirea integrală a sarcinilor de
constituire a fondului de ’ stat de
produse agricole.
De asemenea, vor acționa pentru
realizarea producției agricole și apli
carea fermă a principiilor autocon
ducerii și autoaprovizionărli terito
riale, pentru constituirea fondului de
stat centralizat de produse agricole
și fondului de consum județean, în
scopul unei bune aprovizionări a
populației în tot timpul anului, asi
gurării unei alimentații raționale,
echilibrate atît în mediul urban, cît
și în cel rural.
Art. 9. — Pentru realizarea nivelu
rilor prevăzute în 1983 la producția
agricolă, baza tehnico-materială a
agriculturii se va dezvolta astfel :
a) agricultura va fi dotată cu
16 800 tractoare agricole, 7 550 com
bine de recoltat cereale de mare
capacitate, combine de recoltat fu
raje, mașini de recoltat cartofi, pre
cum și alte mașini și utilaje agri
cole ;
b) se vor folosi 35 milioane tone
îngrășăminte organice, 2 030 mii tone
îngrășăminte chimice cu azot, fosfor
și potasiu și 45,8 mii tone pesticide,
în substanță activă ;
c) se vor amenaja pentru Irigații
200 mii ha, astfel încît la finele
anului suprafața amenajată pentru
irigații să ajungă la 2 765 mii ha ;
d) se vor executa lucrări de dese
cări pe o suprafață de 190 mii ha,
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 110 mii ha, lucrări agropedoameliorative de amendare pe 270 mii
ha, de scarificare pe 190 mii ha și
afînare adîncă pe 1 825 mii ha ; vor
fi amenajate 770 mii ha pajiști
naturale și 5,7 mii ha pentru pisci
cultura ; se vor executa lucrări de
insămînțări, supraînsămînțări și de
ingrășare naturală și chimică a pajiș
tilor pe o suprafață de 430 mii ha.
Art. 10. — Ministerul Agriculturii șl
Industriei Alimentare, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție,
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor,
consiliile populare județene și al mu
nicipiului București, direcțiile gene
rale județene pentru agricultură și

38.
39.
40.
41.

industrie alimentară șl comisiile pro
ducătorilor agricoli vor sprijini gos
podăriile individuale cu semințe,
material săditor, reproducători de
valoare, furaje, asistență și îndru
mare tehnică, în vederea obținerii
unor producții agricole vegetale și
animale cît mai mari, îndeosebi
porci, gîște, rațe, curci, găini și
iepuri.
Art. 11. —- Volumul investițiilor
pentru agricultură și industrie ali
mentară va fi, în anul 1983, de 45,3
miliarde lei, destinat în principal
pentru terminarea obiectivelor în
cepute in anii anteriori, precum șl
pentru dotarea cu mașini și utilaje
în vederea realizării lucrărilor agri
cole în perioade mai scurte.
în scopul realizării investițiilor
planificate vor fi luate măsuri pen
tru :
a) punerea In funcțiune a obiecti
velor de investiții ale Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare
prin desfășurarea ritmică și susți
nută a activității pe șantiere, asigu
rarea livrării utilajelor în concor
danță cu termenele de execuție pla
nificate, respectarea perioadelor de
probe mecanice și tehnologice ; pre
gătirea din timp a forței de muncă
necesare exploatării în bune condiții
a noilor capacități ;
b) realizarea lucrărilor de investiții
pe bază de tehnologii și proiecte ti
pizate, reducerea continuă a consu
murilor de metal, ciment și alte
materiale energointensive, folosirea
pe scară largă a materialelor locale
și utilizarea celor recuperabile.
Art. 12. — Consiliul de Miniștri va
lua măsuri ca Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, Academia
de științe agricole și silvice, in
stitutele șl unitățile de cercetare
științifică să-și orienteze cu precă
dere activitatea de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic în ur
mătoarele direcții :
a) elaborarea de noi tehnologii
pentru ameliorarea solurilor slab
productive, exploatarea cu eficiență
sporită a terenurilor amenajate pen
tru irigații, utilizarea rațională a în
grășămintelor și pesticidelor, zonarea
corespunzătoare a soiurilor și hibrizi
lor, efectuarea de asolamente și
rotații judicioase ale culturilor ;
b) crearea de noi soiuri și hibrizi
de semințe și material săditor cu
caracteristici superioare, de mare
potențial productiv, rezistente la
temperaturi scăzute, la secetă și la
alte condiții nefavorabile de mediu,
la boli și dăunători ;
c) ameliorarea și crearea de noi
rase de animale cu potențial produc
tiv mai ridicat, elaborarea de noi
tehnologii, urmărindu-se valorificarea
superioară a bazei furajere, inclusiv
utilizarea de noi resurse, reducerea
consumului specific de furaje, spo
rirea accentuată a producției pe pă
șunile și finețele naturale, stabilirea
de metode mai eficiente de profila
xie, diagnostic și tratament al boli
lor ;
d) valorificarea integrală a mate
riilor prime agricole, realizarea de
produse și preparate cu conținut nu
tritiv care să asigure o alimentație
rațională, corespunzătoare normelor
fundamentate științific ;
e) utilizarea de noi resurse de
materii prime agricole șl de biosinteză, realizarea de produse bogate în
proteine, vitamine, săruri minerale. în
concordanță cu cerințele diferențiate
ale populației, producerea de con
serve și preparate alimentare care să

Vaslui
Vîlcea
Vrancea
Municipiul București

TOTAL:

301 545
350 008
259 009
1 202 947

247 000
159 000
221 000
—

17 584 483

2 925 000

Art. 14. — Evaluările prevăzute în
bugetul de stat la venituri reprezintă
sarcini minime de realizat, iar pre
vederile la cheltuieli, limite maxima
care nu pot fi depășite.
Art. 15. — Execuția bugetului de
stat se realizează sub îndrumarea și
controlul Consiliului de Miniștri.
Consiliul de Miniștri va examina,
periodic, execuția planului financiar
centralizat, a bugetului de stat și a
celorlalte planuri financiare și va
stabili ■ măsuri pentru realizarea ve
niturilor înscrise în bugetul de stat
și in celelalte planuri financiare,
efectuarea cheltuielilor în raport cu
nivelul de realizare a sarcinilor de
plan, în condiții de eficiență sporită
și cu aplicarea unui regim sever de
economii, menținerea echilibrului financiar-monetar și valutar, întărirea
continuă a rolului finanțelor și cre
ditului în economie.
Consiliul de Miniștri va raporta
Marii Adunări Naționale asupra exe
cutării bugetului de stat.
Art. 16. — 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-financiar, întărirea
autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii economico-financiare în ve
derea desfășurării activității acestora
in condițiile unei înalte eficiențe
economice, sporirii continue a veni
turilor, reducerii cheltuielilor și creș
terii rentabilității.
Art. 17. — Ministerele șl celelalte
organe centrale și locale împreună cu
Comitetul de Stat
al Planificării,
Ministerul
Finanțelor,
Ministerul
Aprovizionării Tehnico-Materiale și
Controlului Gospodăririi Fondurilor
Fixe, Ministerul Comerțului Exterior
și Cooperării Economice Internațio
nale și băncile vor acționa pentru în
deplinirea integrală a indicatorilor
economici și financiari prevăzuți în
bugetul de stat și in bugetele de
venituri și cheltuieli ale unităților
prin :
a) înfăptuirea în cele mal bune
condiții a sarcinilor privind produc
ția fizică și netă, producția-marfă
vîndută și încasată, creșterea mai
accentuată a prestărilor de servicii,
reducerea cheltuielilor de producție
materiale și totale prin diminuarea
consumurilor de materii prime, mate
riale, combustibili, energie, recupe
rarea și utilizarea materialelor refolosibile, restrîngerea la strictul ne
cesar a cheltuielilor indirecte și a
celor administrativ-gospodărești ; În
deplinirea sarcinilor de asimilare de
noi produse și tehnologii cu consu
muri reduse ;
b) așezarea întregii activități eco
nomice pe principiile noului meca
nism economico-financiar ; rentabili
zarea tuturor produselor și activită
ților, in așa fel incit in anul 1983 să
nu mai existe nici un produs sau
activitate nerentabilă ; aplicarea unor
măsuri, ferme care să înlăture pier
derile ele orice fel și să asigure în
cheierea activității tuturor întreprin
derilor cu beneficii ;
c) luarea de măsuri ferme pentru

creșterea veniturilor proprii șl redu
cerea cheltuielilor în toate sectoarele
de activitate în vederea sporirii be
neficiilor și a rentabilității
................. și, pe
această bază, mărirea gradului de
autofinanțare a tuturor unităților
economice ;
d) realizarea de către fiecare unitate economică a sarcinilor de be
neficii, respectiv a vărsămintelor la
buget din beneficii, a prelevării pen
tru societate a unei părți din valoa
rea producției nete, precum și a
celorlalte vărsăminte stabilite prin
lege ; îndeplinirea integrală a resur
selor planificate pentru restituirea
fondurilor primite de la societate ;
e) încadrarea in normele de stoc și
normativele mijloacelor circulante
stabilite ; lichidarea și prevenirea
imobilizărilor de fonduri, îndeosebi
în stocuri de valori materiale ; re
ducerea volumului de credite neram
bursate la scadență ; creșterea vitezei
de rotație a mijloacelor circulante și
încadrarea în nivelul planificat al
acesteia pentru finele anului 1983 ;
accelerarea decontărilor și asigura
rea permanentă a echilibrului intre
încasări și plăți ;
f) creșterea eficienței activității de
export-import prin livrarea producției-marfă la termenele și în struc
tura sortimentală și de calitate sta
bilite prin contracte, valorificarea su
perioară a produselor românești pe
piața externă, a lucrărilor executate
și serviciilor externe prestate ; în
casarea drepturilor în lei și in valută
ale statului ; realizarea obiectivelor
stabilite în domeniul cooperării eco
nomice și tehnico-științifice interna
ționale ;
g) 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 cre
ditelor acordate pentru investiții ;
h) creșterea eficienței investițiilor
prin reducerea costului acestora,
concentrarea eforturilor pentru ter
minarea investițiilor începute, asigu
rarea și montarea la timp a utilaje
lor, îmbunătățirea calității lucrărilor,
punerea la timp în producție a ca
pacităților prevăzute în plan, realiza
rea in întregime a parametrilor pro
iectați ;
i) asigurarea utilizării cu eficiență
sporită a fondurilor alocate pentru
finanțarea cheltuielilor de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și
introducerea progresului tehnic, de
prospecțiuni și lucrări geologice,
agrozooveterinare, întreținere și re
parare a drumurilor și podurilor,
gospodărie comunală și alte obiective
sau acțiuni cu caracter economic,
prevăzute prin dispoziții legale ;
j) exercitarea unui control finan
ciar exigent și permanent, cu deose
bire preventi.v, in toate sectoarele de
activitate economico-socială in ve
derea gospodăririi judicioase a
mijloacelor materiale și bănești ; res
pectarea disciplinei de plan, contrac
tuale și financiare : întărirea ordinii
și disciplinei în cheltuirea banului
public.

calitățile naturale ale produselor din
care au fost realizate ;
f) creșterea randamentelor de ex
tracție a zahărului din sfeclă, a ule
iului din floarea-soarelui și soia,
precum și ia prelucrarea altor mate
rii prime agricole.
Art. 13. — In vederea creșterii efi
cienței activității de comerț exterior
se va acționa pentru :
a) realizarea fondului de marfă
prevăzut la export, prin specializarea
de capacități și întreprinderi care să
asigure în exclusivitate sau în cea
mai mare parte mărfuri în structura
sortimentală și de calitatea solicitată
de beneficiarii externi, asigurîndu-se
sporirea continuă a aportului valutar
al produselor ;
b) folosirea cu maximum de efici
ență a fondurilor valutare alocate
prin plan pentru import, acționindu-se pentru utilizarea cu prioritate
a materiilor prime, materialelor,
combustibililor, mașinilor și utilajelor
din resurse interne, precum și pen
tru reducerea cheltuielilor valutare
privind transportul mărfurilor ;
c) realizarea și extinderea acțiuni
lor de cooperare economică cu alte
țări.
Art. 14. — Pentru asigurarea auto
aprovizionărli populației din fiecare
localitate si unitate administrativ-teritorială cu cereale, cartofi, legume,
fructe, carne, lapte, ouă și alte pro
duse ce se pot obține, în mod eco
nomic, în condiții pedoclimatice spe
cifice, consiliile populare vor urmări
realizarea programelor de creștere a
producției vegetale și animale în
fiecare unitate agricolă socialistă, cit
și la gospodăriile populației, stabilind
măsuri pentru folosirea deplină a
potențialului productiv al întregii
suprafețe agricole, utilizarea cu ma
ximă eficiență a mijloacelor de me
canizare, a irigațiilor și celorlalte
lucrări de îmbunătățiri funciare, pre
cum și a forței de muncă.
Art. 15. — în anul 1983 se va pune
un accent deosebit pe creșterea pro
ductivității muncii și reducerea co*
turilor de producție, pe sporirea ei cienței economice in toate sectoaix t
de producție din agricultură și indt •
tria alimentară, pe aplicarea fertaă
a prevederilor noului mecanism economico-financiar, întărirea autocon
ducerii muncitorești și autogestiunii
economico-financiare, pe utilizarea
cu maximum de randament a tuturor
resurselor.
Art. 16. — Volumul veniturilor rea
le ale țărănimii, provenite din
munca în cooperativele agricole de
producție și din gospodăriile perso
nale, calculate pe o persoană activă,
va crește în 1983 cu 3.4% față de
1982.
Art. 17. — Indicatorii Planului de
dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare pe anul 1983 vor fi desfășurați pe titularii de plan prin
decret al Consiliului de Stat.
Art. 18. — Consiliul de Miniștri,
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, departamentele, direcțiile
generale economice, centralele și în
treprinderile, comitetele executive
ale consiliilor populare județene și
al municipiului București răspund de
îndeplinirea integrală a prevederilor
Planului de dezvoltare a agriculturii
și industriei alimentare pe anul 1983.
In acest scop, vor lua măsuri pentru
realizarea în cele mai bune condiții
a sarcinilor de plan și creșterea efi
cienței economice în toate domeniile
de activitate din agricultură și in
dustria alimentară.

Art. 18. — Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele și birourile
executive ale consiliilor populare
care au în subordine instituții socialculturale și de administrație
<rr
asigura utilizarea cu spirit gospoZ,
resc a bazei materiale existente, irit
troducerea unui regim sever de eco
nomii asupra cheltuielilor adminis
trativ-gospodărești, prevenirea ori
cărei risipe, exercitarea unui control
exigent asupra folosirii fondurilor
materiale și bănești, creșterea veni
turilor proprii ale acestor unități șl
extinderea autogospodăririi.
Art. 19. — Ministerul
Comerțului
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Ministerul Finanțelor,
Comitetul de Stat al Planificării,
ministerele, centralele și întreprin
derile producătoare de mărfuri pen
tru export, precum și întreprinderile
de comerț exterior vor lua măsuri
pentru obținerea unor prețuri exter
ne corespunzătoare, încasarea de la
partenerii externi la termenele și in
condițiile convenite a tuturor drep
turilor in valută, asigurarea echili
brului prevăzut al balanței comer
ciale și de plăți externe, reducerea
datoriei externe actuale. cu sumele
stabilite pentru anul 1983.
Art. 20. — Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, cele
lalte organe centrale interesate, îm
preună cu comitetele și birourile exe
cutive ale consiliilor populare vor lua
măsuri pentru : dezvoltarea și lăr
girea activităților din economia loca
lă ; extinderea, în continuare, a in
dustriei mici, a prestărilor de servi
cii și a altor activități economice ;
executarea unor lucrări de întreține
re și reparare a drumurilor și podu
rilor prin contribuția in muncă a
populației, în condițiile prevăzute de
lege ; atragerea în mai mare măsură
a populației la acțiunea de gospodă
rire și infrumusețare a localităților ;
extinderea autogospodăririi unităților
social-culturale ; creșterea veniturilor
proprii în vederea înfăptuirii trepta
te a autofinanțării comunelor, orașe
lor, municipiilor și județelor.
Art. 21. — Comitetele executive ale
consiliilor populare județene și al
municipiului București vor acționa
pentru realizarea sarcinilor de plan
privind sursele de venit din care se
defalcă sume pentru bugetele locale
de pe teritoriile județelor respective
și municipiului București. Alocarea
sumelor defalcate din veniturile bu
getului republican pentru echilibra
rea bugetelor locale se va face in li
mitele aprobate, in raport cu nivelul
de realizare a planului la veniturile
proprii și de efectuare a cheltuielilor
pe ansamblul județului, respectiv
municipiului București.
Art. 22. — Ministerul Finanțelor,
băncile, ministerele și celelalte orga
ne centrale și locale, consiliile,oame
nilor muncii din centrale șl’ între
prinderi, întregul aparat financiar
vor acționa pentru :
a) realizarea integrală de către fie
care unitate în parte a acumulărilor
bănești planificate și a resurselor
proprii pentru finanțarea investiții
lor ; încadrarea în cheltuielile de pro
ducție planificate ; menținerea per
manentă a capacității de plată ;
b) constituirea, în condițiile legii, a
fondului de dezvoltare, fondului mij
loacelor circulante, a fondului de
(Continuare in pag. a V-a)
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participare a oamenilor muncii la
realizarea producției, a beneficiilor și
la Împărțirea beneficiilor, precum și
a celorlalte fonduri proprii ale uni
tăților economice ;
c) întărirea răspunderii în gestio
narea mijloacelor materiale și bă
nești, efectuarea cheltuielilor, cu
respectarea legilor, în limita și con
form destinației stabilite prin plan,
reducerea și eliminarea cheltuielilor
neeconomicoase și a oricărei forme
de risipă, aplicarea unui regim sever
de economii ;
d) prevenirea cauzelor care pro
voacă imobilizări de valori materiale,
accelerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante ;
e) întărirea controlului preventiv asupra utilizării mijloacelor materiale
și bănești, a plăților în valută și a

creditelor bancare acordate ; reduce
rea și eliminarea creditelor neresti
tuite la termen.
Art. 23. — Ministerul Finanțelor,
băncile, împreună cu ministerele și
celelalte organe centrale și locale vor
analiza, lunar, modul în care se rea
lizează veniturile și se utilizează fon
durile aprobate prin bugetul de stat
și prin planul financiar centralizat și
vor acționa pentru continua îmbu
nătățire a execuției bugetului de stat
și a planului financiar centralizat.
Totodată, în organele de conduce
re colectivă ale centralelor, între
prinderilor și instituțiilor, cu spriji
nul organelor financiar-bancare, se va
analiza lunar execuția bugetului de
venituri și cheltuieli al fiecărei uni
tăți și se vor lua măsuri în vederea
asigurării îndeplinirii sarcinilor de
venituri și de reducere continuă a
cheltuielilor.

Art. 24. — Curtea Superioară de
Control Financiar, Consiliul Financiar-Bancar, Ministerul Finanțelor și
băncile vor acționa, împreună cu mi
nisterele și celelalte organe centrale
și locale, pentru exercitarea în eco
nomie a unui control financiar pre
ventiv exigent, gospodărirea judicioa
să și eficientă a mijloacelor materiale
și bănești, respectarea legilor statu
lui, a disciplinei de plan șl financia
re, precum și pentru apărarea pro
prietății socialiste.
Art. 25. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1981 la venituri în su
mă de 280 342 393 337 lei, iar la chel
tuieli în sumă de 271 823 247 628 lei,
cu un excedent în sumă de
8 519 145 709 lei, din care Ia bugetul
republican 6 459 377.925 lei, iar la bu
getele locale 2 059 767 784 lei.

In contextul aplicării neabătute a
noului mecanism economico-financiar, a principiilor autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare, comisiile consideră
că, pentru înfăptuirea prevederilor
bugetului de stat pe anul 1983, se
impune folosirea mai intensă a pîrghiilor economico-financiare în în
treaga economie națională, dimen
sionarea riguroasă a tuturor chel
tuielilor, gospodărirea rațională a

1983, examinat, de asemenea, de co
misiile permanente, reflectă grija
constantă a partidului și statului
nostru,
personal
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea
echilibrului bugetar, financiar-monetar și valutar, în concordanță cu
prevederile de plan, asigurînd re
sursele necesare pentru finanțarea
dezvoltării industriei, agriculturii, a
celorlalte ramuri ale economiei na
ționale și ridicarea nivelului de trai
al populației.

fondurilor, astfel înctt toate unită
țile productive să realizeze benefi
cii și să devină cît mai rentabile,
întărirea disciplinei de plan și fi
nanciare, ridicarea eficienței întregii
activități economice.
Ținînd seama de toate acestea, co
misiile avizează favorabil, în unani
mitate, proiectele de legi aflate în
dezbatere și propun Marii Adunări
Naționale adoptarea lor în forma în
care au fost prezentate.

Expunerea la Proiectul de lege cu privire la obligațiile
și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste
și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere
Coraportol Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale v si curățenie a localităților urbane si rurale,
a României la proiectele de legi privind Planul național unic de dezvoltare
păstrarea ordinii și disciplinei publice
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economico-socială, Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare
și Bugetul de stat pe anul ffî
prezentat de tovarășul IOAN TOTU,
vicepreședinte al Consiliului Suprem
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
președinte al Republicii Socialiste
România,
f ;mați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, din
însărcinarea Biroului Permanent al
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice șl Sociale a României, să
prezint Marii Adunări Naționale
coraportul referitor Ia proiectele de
legi privind Planul național unic de
dezvoltare economico-socială a țării,
Planul de dezvoltare a agriculturii
și industriei alimentare și Bugetul
de stat pe anul 1983.
Prima sesiune a Consiliului Su
prem în forma sa nouă de Cameră
legislativă a partidului și statului,
cu atribuții de parlament economic,
care a avut loc în ziua de 7 decem
brie 1982, dezbătînd respectivele
proiecte de planuri și de buget pe
anul 1983, a constatat că prevederile
lor corespund orientărilor și hotărîrilor Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român, asigură
dezvoltarea în continuare a econo
miei noastre naționale, în funcție de
resursele existente și tendințele ca
se conturează în economia mondia
lă, vizează ridicarea întregii activi
tăți economico-sociale a țării noas
tre la un nivel calitativ superior.
Totodată, se impune să menționăm
că sarcinile din planul pe anul 1983
se bazează pe rezultatele pozitive
obținute în acest an, precum și pe
propunerile oamenilor muncii expri
mate în adunările generale din uni
tățile economice.
Sesiunea Consiliului Suprem a dat
o înaltă apreciere activității crea
toare desfășurate de președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, contribu
ției sale hotărîtoare la elaborarea
proiectelor de plan și de buget, la
găsirea de soluții fundamentate ști
ințific, menite să asigure dezvolta
rea echilibrată a tuturor ramurilor
economiei naționale, lărgirea bazei
pro irii de materii prime și energet~’ accentuarea restructurării ra
fturilor industriei și accelerarea in
troducerii progresului tehnic.
Planul național unic, ca și Bugetul
de stat pe anul 1983 reflectă concep
ția patriotică a președintelui Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire la valorificarea la maxi
mum a resurselor tradiționale ine
puizabile ale poporului român,
munca, inteligența și încrederea în
forțele proprii. în acest context pre
zintă o deosebită semnificație orien
tarea primordială a planului și a bu
getului pentru mobilizarea și con
centrarea tuturor resurselor mate
riale, umane și financiare de care
dispunem pentru realizarea unei
dezvoltări intensive și trecerea la o
nouă calitate în toate domeniile de
activitate, pentru creșterea eficien
ței economice, sporirea în continua
re a venitului național și ridicarea,
pe această bâză, a nivelului de trai
al întregii populații.
Trăsătura definitorie a proiectu
lui de plan pe anul 1983 o consti
tuie primordialitatea rolului facto
rilor intensivi în toate domeniile
de activitate. Această trăsătură este
ilustrată de creșterea mai rapidă a

venitului național față de produsul
social, a productivității muncii față
de producția industrială marfă vîndută și încasată, a exportului față
de venitul național și producția
marfă, a producției nete față de vo
lumul investițiilor.
Prin conținutul și dimensiunile
lor, sarcinile de plan pe anul 1983
au o importanță decisivă în realiza
rea prevederilor din planul cincinal
actual. De aceea, Consiliul Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale
consideră că este necesar ca toate
organele de conducere colectivă din
întreprinderi, centrale și ministere
să acționeze pentru acoperirea din
resurse interne a necesarului de
mijloace de producție, pentru dez
voltarea prioritară a bazei energe
tice și de materii prime, creșterea
mai accentuată a recuperării și refolosirii materialelor, reducerea hotărîtă a consumurilor materiale în
toate sectoarele de activitate, folo
sirea la maximum a potențialului de
producție al întreprinderilor. Tot
odată,
corespunzător orientărilor
date de președintele Republicii, este
necesar ca, în anul 1983, efortul de
•investiții să fie concentrat pentru
grăbirea punerii în funcțiune a
obiectivelor în curs de execuție,
mai ales a celor care contribuie la
sporirea bazei energetice și de ma
terii prime, la dezvoltarea agricultu
rii și la valorificarea resurselor re
cuperabile și refolosibile. Pentru
realizarea obiectivelor stabilite în
planul pe anul 1983 este necesar ca
unitățile de cercetare științifică, îm
preună cu unitățile producătoare să
acționeze cu fermitate pentru valo
rificarea surselor noi de energie,
combustibili și carburanți, pentru
creșterea gradului de valorificare a
materiilor prime și materialelor, ela
borarea de noi tehnologii și perfec
ționarea celor existente, realizarea
de produse cu parametri tehnicoeconomici competitivi.
Avînd în vedere importanța covîrșitoare a exportului pentru echi
librarea balanței de plăți, în anul
1983 este necesar ca toate unitățile
economice să acorde o atenție prio-4
ritară îndeplinirii integrale a sarci
nilor la export, realizării fondului
de marfă contractat, gospodăririi cu
eficiență maximă a fondurilor valu
tare destinate importului.
Sesiunea Consiliului Suprem a
apreciat că planul de dezvoltare a
agriculturii și industriei alimentare
pe anul 1983 reflectă imensul poten
țial de care dispune această ramură
de bază a economiei naționale, asi
gură dezvoltarea în continuare a
bazei tehnico-materiale prin aloca
rea fondurilor necesare pentru per
fecționarea sistemului de mașini,
creșterea suprafețelor amenajate
pentru irigații și realizarea de im
portante lucrări de desecare și com
batere a eroziunii solului. Arhitec
tura și prevederile proiectului de
plan reflectă concepția președinte
lui Republicii cu privire la înfăp
tuirea revoluției agrare, prin valori
ficarea la maximum a experienței
îndelungate a poporului nostru în
această ramură și folosirea celor
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii agrozootehnice, pentru accen
tuarea laturilor intensive ale crește

rii producției agricole. Consiliul Su
prem consideră că, pentru realizarea
obiectivelor prevăzute în planul și
în programele speciale din domeniul
agriculturii și industriei alimentare,
se impune ca toți factorii de răs
pundere, toate unitățile agricole să
acționeze pentru folosirea integrală
a resurselor materiale și umane de
care dispunem, pentru ridicarea con
tinuă a potențialului productiv al
întregului fond funciar, generaliza
rea mecanizării lucrărilor agricole,
efectuarea acestora în perioadele
optime în scopul creșterii producției
agricole, dezvoltarea zootehniei prin
sporirea efectivelor de animale și
creșterea producțiilor medii anima
liere. Consiliul Suprem apreciază
că pentru anul viitor sînt asigurate
toate condițiile pentru îndeplinirea
integrală a prevederilor de plan.
Sesiunea Consiliului Suprem, dez
bătînd Bugetul de stat pe anul 1983,
a constatat că acesta asigură re
sursele financiare necesare înfăptui
rii sarcinilor pentru cel de-al trei
lea an al actualului cincinal.
Reflectînd concepția științifică a
președintelui Republicii, corespunză
tor căreia sursele principale ala
progresului economic sînt economi
sirea valorilor create șl eficiența
economică sporită, bugetul de stat
este dimensionat în funcție de rea
lizarea integrală a planului național
unic,, a unui regim strict de econo
mii, consolidarea echilibrului finan
ciar, monetar și valutar, așezarea în
tregii activități economice și sociale
pe principiile noului mecanism economico-financiar, creșterea gradului
de autofinanțare a unităților. Exer
citarea unui control financiar exi
gent și permanent, cu deosebire
preventiv, în toate sectoarele de
activitate economico-sociale, în ve
derea gospodăririi judicioase a mij
loacelor financiare și bănești, res
pectarea disciplinei de plan, con
tractuale și financiare, întărirea or
dinii și disciplinei în cheltuirea ba
nului public sînt condiții esențiale
ale înfăptuirii prevederilor din Bu
getul de stat pe anul 1983.
Stimate tovarășa și stimați tova
răși deputați,

Sesiunea Consiliului Suprem a
adoptat o hotărîre care cuprinde
sarcinile organelor colective de con
ducere din ministere, centrale și în
treprinderi pentru îndeplinirea pla
nului și bugetului de stat pe anul
1983. Expunerea președintelui Repu
blicii Ia recenta sesiune a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale reprezintă un program
concret de acțiune, care asigură va
lorificarea superioară a întregului
potențial material, uman și finan
ciar de care dispune societatea
noastră, accentuarea laturilor inten
sive, calitative ale dezvoltării eco
nomiei în toate domeniile de activi
tate. Aprobînd cu unanimitate de
voturi Planul național unic de dez
voltare economico-socială, Planul de
dezvoltare a agriculturii și Bugetul
de stat pe anul 1983, Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și
Sociale propune adoptarea acestora
de către forul suprem al națiunii
noastre, Marea Adunare Națională.

Raportul comisiilor permanente ale M. A. N.
prezentat de deputatul VASILE BĂRBULEȚ
Mult stimate tovarășe președinta
al Republicii Socialiste România,
Stimate tovarășe și stimați tova
răși deputați,
Din însărcinarea comisiilor perma
nente de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale, vă rog să-mi permi
teți să prezint raportul lor asupra
Proiectului de lege pentru adoptarea
Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a Republicii So
cialiste România, a Proiectului de
lege pentru adoptarea Planului de
dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare și a Proiectului de lege
pentru adoptarea Bugetului de stat,
pe anul 1983.
Comisiile
permanente
constată
că aceste proiecte de legi, cu pro
funde semnificații pentru dezvolta
rea noastră în anul care vine, sînt
în deplină concordanță cu hotărîrile
Congresului al XII-lea al partidului,
cu orientările și sarcinile cuprinse în
cuvîntările secretarului general al
partidului, președintele Republicii
Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind ridicarea
pe o treaptă calitativ superioară a
întregii activități economice și so
ciale.
Elaborat pe baza indicațiilor pre
țioase și sub îndrumarea nemijlocită
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
proiectul de plan pentru anul 1983
asigură, prin prevederile sale, pro
gresul neîntrerupt al economiei na
ționale, realizarea unui echilibru co
respunzător cerințelor actualei etape
între ramurile și sectoarele de acti
vitate, creșterea nivelului de trai și
a gradului de civilizație al națiunii

noastre în înaintarea fermă pe calea
socialismului și comunismului.
în ansamblul dezvoltării armoni
oase a economiei naționale, industria
își păstrează, în continuare, un rol
important pentru creșterea și mo
dernizarea economiei, a întregii vieți
economico-sociale, pentru valorifica
rea la un nivel superior a potenția
lului material și de muncă de care
dispune țara noastră, dinamici su
perioare fiind prevăzute pentru ra
murile de virf.
în cadrul dezbaterilor din comisii
s-a evidențiat necesitatea asigurării
permanente a echilibrului material
al planului, prin înfăptuirea întoc
mai a sarcinilor și a măsurilor sta
bilite referitoare la lărgirea bazei
proprii de materii prime, folosirea
cu înalt randament a capacităților
de producție existente, creșterea tot
mai accentuată a eficienței în toate
domeniile, intrarea în funcțiune la
timp și la parametrii prevăzuți a
noilor capacități, aplicarea rapidă în
producție a progresului tehnic, des
fășurarea în condiții optime a apro
vizionării tehnico-materiale, întări
rea ordinii și disciplinei in toate
unitățile, ridicarea nivelului de cali
ficare și pregătire profesională a
personalului. Totodată, s-a subliniat
că există condiții create pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor pri
vind realizarea producției destinate
exportului, utilizarea judicioasă a
fondurilor privind importul, ridica
rea rentabilității comerțului exterior
și asigurarea unei balanțe de plăți
echilibrate.
Aplicarea unor măsuri ferme pen
tru realizarea cu simț de răspundere

a sarcinilor de plan privind utili
zarea resurselor materiale in condi
țiile unui regim sever de economii,
reducerea costurilor de producție,
creșterea productivității muncii so
ciale, întărirea autoconducerii și
autogestiunii economice și sporirea
pe această bază a venitului național
sînt de natură să creeze premisele
ridicării generale a nivelului de trai
material și spiritual al oamenilor
muncii, în concordanță cu hotărîrile
Congresului al XII-lea al partidului.
Analizînd proiectul planului de
dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare, comisiile constată că
principala lui caracteristică o con
stituie aspectele de intensivizare și
modernizare, în 1983, a acestei ra
muri de bază a economiei naționale,
în cadrul vastului proces de înfăp
tuire a noii revoluții agrare în țara
noastră. Obținerea unei producții
vegetale și animale cît mai mari,
care să asigure satisfacerea în con
diții tot mai bune a necesarului de
hrană a populației și de materii
prime pentru industrie, precum și
disponibilități pentru export, impune
o amplă mobilizare de forțe din uni
tățile agricole, de stat și cooperatis
te, a tuturor oamenilor muncii de la
sate, pentru folosirea deplină a fon
dului funciar și a mijloacelor teh
nico-materiale din dotare, pentru
efectuarea la timp a lucrărilor, apli
carea tehnologiilor avansate de cul
tivare a plantelor și de creștere a
animalelor, gospodărirea rațională a
furajelor, îmbunătățirea organizării
muncii in diferite sectoare ale agri
culturii.
Proiectul de buget pentru anul
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prezentată de tovarășul IULIAN PLOȘTINARU,
președintele Comitetului pentru problemele consiliilor populare
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii,
Tovarăși deputați,

xelor gospodărești, curților, străzilor,
drumurilor și celorlalte locuri pu
blice, precum și obligațiile unităților
socialiste și ale cetățenilor cu privi
re Ia întreținerea și păstrarea cu
rățeniei în mijloacele de transport și
asigurarea ordinii și disciplinei pu
blice.
Noile reglementări cuprinse în
proiectul de lege prezentat reflectă
preocuparea permanentă a conduce
rii de partid și de stat pentru păs
trarea și dezvoltarea zestrei edilitargospodărești a localităților patriei
noastre, pentru ca toți oamenii
muncii să beneficieze de condiții de
trai din ce în ce mai bune.
Pentru cazurile de nerespectare ă
dispozițiilor legii s-au prevăzut mă
suri corespunzătoare de tragere Ia
răspundere, în funcție de gravitatea
abaterilor săvîrșite.
Proiectul de lege a fost supus dez
baterii publice, în cadrul căreia oa
menii muncii și-au exprimat acor
dul față de spiritul și prevederile
legii, adeziunea lor însuflețită la po
litica partidului și statului nostru
pentru buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților patriei și au fă
cut numeroase observații și propu
neri, multe dintre acestea fiind în
sușite și introduse în textul prezen
tat spre adoptare Marii Adunări Na
ționale.
Principalele propuneri de comple
tare sau modificare a prevederilor
proiectului de lege s-au referit la :
sublinierea cu mai multă pregnan
tă a participării cetățenilor la reali
zarea acțiunilor edilitar-gospodărești;
dezbaterea in adunări cetățenești a
programelor de măsuri cu sarcini
concrete pentru organizarea acțiuni
lor de bună gospodărire, curățenie și
înfrumusețare a localităților ; obliga
ția cetățenilor de a asigura execu
tarea lucrărilor de întreținere și re
parare a fațadelor locuințelor, de cu
rățire a instalațiilor pentru evacua
rea reziduurilor menajere aferente
imobilelor, de a menține curățenia
în locurile de parcare ; Îndatorirea
locuitorilor din mediul rural de a
amenaja și întreține trotuarele ; obligația cetățenilor de a întreține cu
rățenia în locurile de joacă pentru
copii și altele.
Pe baza propunerilor formulate în
cadrul dezbaterilor publice, în pro
iectul de lege s-a prevăzut obligația
consiliilor populare de a asigura cu

Vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea guvernului, să supun Ma
rii Adunări Naționale, spre dezba
tere și adoptare, proiectul Legii cu
privire la obligațiile și răspunderile
consiliilor populare, unităților socia
liste și ale cetățenilor pentru buna
gospodărire, întreținere și curățenie
a localităților urbane și rurale, păs
trarea ordinii și disciplinei publice.
Elaborat în spiritul indicațiilor și
sub directa îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, proiectul de lege contribuie Ia
traducerea în viață a politicii parti
dului și statului nostru de ridicare
continuă a nivelului de trai material
și spiritual al întregului popor, de
îmbunătățire permanentă a condiții
lor de viață ale oamenilor muncii de
la orașe și sate.
Proiectul de lege prevede sarcinile
ce revin consiliilor populare, creș
terea rolului și răspunderii lor pe
baza
principiului
autoconducerii
muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare în îndrumarea și
coordonarea întregii activități de
gospodărire și înfrumusețare a lo
calităților, de păstrare a ordinii și
disciplinei.
în cuprinsul proiectului de lege
s-a subliniat obligația consiliilor
populare de a asigura, cu sprijinul
deputaților, al comisiilor permanen
te, al comitetelor de cetățeni, al aso
ciațiilor de locatari participarea largă
a tuturor locuitorilor din municipii,
orașe, comune la dezbaterea și adop
tarea hotărîrilor privind autogospodărirea localităților, la realizarea
măsurilor pentru înfrumusețarea și
modernizarea acestora.
în afară de obligațiile și răspunde
rile consiliilor populare, proiectul de
lege prevede obligațiile unităților so
cialiste cu privire la întreținerea și
păstrarea curățeniei clădirilor, incin
telor, arterelor de circulație și a ce
lorlalte locuri publice.
în deplină concordanță cu cerințe
le unei conduite civilizate, în proiect
se prevăd obligațiile ce revin cetă
țenilor cu privire la îngrijirea și păs
trarea curățeniei locuințelor, ane

sprijinul deputaților, al comitetelor
de cetățeni, asociațiilor de locatari,
unităților socialiste și cu participarea
directă a tuturor cetățenilor întreți
nerea digurilor, albiilor și cursurilor
de apă, asigurarea scurgerii apelor
și prevenirea poluării apelor, ame
najarea zonelor verzi, parcurilor, gră
dinilor publice, terenurilor de sport
și de joacă pentru copii, celorlalte
locuri publice și de agrement, po
trivit schițelor de sistematizare, de
a întreține în bună stare monumen
tele, fîntînile și obiectele ornamen
tale din dotarea localităților. Se re
glementează, de asemenea, obligația
unităților de gospodărie comunală de
a ridica ritmic reziduurile menaje
re, obligația respectării normelor igienico-sanitare și în unitățile de cul
tură și sport ; obligația unităților so
cialiste de a executa lucrările de în
treținere și reparare stabilite potri
vit legii în clădirile în care își des
fășoară activitatea sau le au în ad
ministrare ori în proprietate.
Stimați tovarăși deputați,
Exprîmînd înaltul umanism al so
cietății noastre, grija deosebită a con
ducerii de partid și de stat, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru continua ridicare a nivelului
de trai și de civilizație al tuturor
oamenilor muncii din patria noastră
— români, maghiari, germani și de
alte naționalități — legea propusă
este menită să fie instrumentul po
liticii partidului și statului nostru da
mai buna gospodărire a localităților
patriei, în concordanță cu dezvol
tarea societății românești, așa cum
prevăd Programul partidului și hotă
rîrile celui de-al XII-lea Congres al
Partidului Comunist Român.
Avînd convingerea că proiectul le
gii corespunde intereselor și dorin
țelor oamenilor muncii de la orașe
și sate, sarcinilor de a realiza o nouă
calitate și în acest domeniu de ac
tivitate economico-socială, vă rog
să-mi permiteți să-mi exprim încre
derea că proiectul legii cu privire
la obligațiile și răspunderile consi
liilor populare, unităților socialiste și
ale cetățenilor pentru buna gospo
dărire, întreținere și curățenie a lo
calităților urbane și rurale, păstrarea
ordinii și disciplinei publice va fi
adoptat de actuala sesiune a Marii
Adunări Naționale.

Raportul comisiilor permanente ale M. A. N.
prezentat de deputatul IOAN SIMINICEANU
referitoare la dezvoltarea și moder
nizarea localităților, la asigurarea
unor condiții superioare de viață și
de muncă, a unui grad cît mai înalt
de civilizație. Totodată, comisiile
subliniază importanța deosebită a acestei reglementări pentru perfec
ționarea în continuare a activității
consiliilor populare, pentru creșterea
rolului lor — pe baza principiilor
autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii economico-financiare — în
asigurarea bunei gospodăriri a co
munelor, orașelor și municipiilor, în
stimularea și atragerea unităților so
cialiste, a tuturor cetățenilor la ac
țiunile de întreținere, de curățenie,
de înfrumusețare a localităților, în
asigurarea și păstrarea ordinii și dis
ciplinei publice.
în concordanță, cu țelul suprem al
partidului nostru, de îmbunătățire
permanentă a calității vieții și încadrîndu-se în efortul impetuos făcut
de oamenii muncii in făurirea socie
tății noi, proiectul de lege conține
prevederi de natură să accentueze

Mult stimate și iubite tovarășe pre
ședinte al Republicii Socialiste
România,
Stimate tovarășe și stimați tova
răși deputați,
Reglementarea cuprinsă în proiectul
de lege cu privire la obligațiile și
răspunderile consiliilor populare, ale
unităților socialiste și ale cetă
țenilor pentru buna gospodărire, în
treținere și curățenie a locali
tăților urbane și rurale, păstra
rea ordinii și disciplinei publice, analizat de Comisia pentru con
siliile populare și administrația de
stat și Comisia constituțională și
juridică ale Marii Adunări Naționale,
constituie un nou pas înainte în
amplul proces de perfecționare a or
ganizării și conducerii societății noas
tre socialiste.
Comisiile constată că prevederile
proiectului corespund pe deplin orientărilor trasate de secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

preocuparea pentru transformarea șl
ridicarea localităților la un nivel co
respunzător etapei actuale de dezvol
tare a țării, să stimuleze spiritul
civic, propriu omului nou.
Menționăm faptul că propunerile,
observațiile și sugestiile judicioase
făcute de oamenii muncii în cadrul
dezbaterii publice ce a avut loc —
primite la Marea Adunare Națională
— au fost examinate de comisiile
permanente de resort și luate în con
siderare la definitivarea proiectului
de lege.
Considerînd că aplicarea măsurilor
pe care proiectul le cuprinde va
marca o nouă etapă în activitatea
edilitar-gospodărească, o participare
amplă a unităților economice, a comi
tetelor de cetățeni, a asociațiilor de lo
catari, a cetățenilor la gospodărirea
și înfrumusețarea localităților, comi
siile avizează favorabil, în unanimi
tate, proiectul de lege și propun adoptarea lui în forma în care a fost
prezentat Marii Adunări Naționale.

Expunerea la Programul privind înfăptuirea măsurilor
de autoconducere și autoaprovizionare în vederea asigurării
unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare
și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV112
si semestrul 11983
9

prezentată de tovarășa ALEXANDRINA GĂINUȘE,

viceprim-ministru al guvernului
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte al
Republicii Socialiste România,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate și
deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca, din
împuternicirea guvernului, să prezint

Marii Adunări Naționale, spre dezba
tere și adoptare Programul privind
înfăptuirea măsurilor de autocondu
cere și autoaprovizionare, in ve
derea asigurării unei bune aprovi
zionări a populației cu produse agro
alimentare și bunuri industriale de
consum pe trimestrul IV 1982 și se
mestrul I 1983.
Aș dori să subliniez, de la început,
că programul a fost elaborat pe baza

indicațiilor și sub îndrumarea direc
tă a secretarului general al parti
dului și președintele Republicii, iar
adoptarea acestuia de către Marea
Adunare Națională constituie o ex
presie a grijii permanente pe care
partidul și statul nostru, personal
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acor
dă bunei aprovizionări a populației
cu produse agroalimentare și indus
triale, ridicării calității vieții.

După cum vă este cunoscut, Plena
ra Comitetului Central al Partidului
Comunist Român din 7—8 octombrie
a analizat și aprobat programul pre
zentat astăzi Marii Adunări Națio
nale, apreciind că prevederile sala
sînt în concordanță cu posibilități
le reale ale economiei naționale și
se înscriu în orientările stabilite de
Congresul al XII-lea al partidului
privind creșterea nivelului de trai.
Prin conținutul său, programul asigură o aprovizionare corespunză
toare cu produse agroalimentare șl
industriale specifice sezonului, potri
vit nivelului și structurii veniturilor
populației. Cantitățile de produsa
prevăzute au fost corelate cu pre
vederile din Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea
teritorială cu produse agricole, ani
male și vegetale pe perioada 1982—
1985, cu cerințele unei alimentații
științifice, precum și cu resursele din
balanțe.
De asemenea, s-a avut în vedera
mobilizarea într-o măsură mai mare
a gospodăriilor populației la for
marea fondului de stat, prin livrarea
produselor disponibile din producție
proprie.
Cantitățile propuse la grîu pentru
pîine și făină asigură aprovizionarea
populației care domiciliază sau lu
crează în municipii, orașe și centra
muncitorești, a populației din zone
le de deal și munte neproducătoara
de cereale, precum și a celorlalte ca
tegorii stabilite de lege. Pe baza in
dicațiilor tovarășului secretar gene
ral, date cu prilejul vizitei de lucru
la fabricile de piine din Capitală,
s-au luat măsuri să se producă pîine
și specialități de panificație de bună
calitate, în sortimente diversificate
și în gramaje corespunzătoare, care
să permită satisfacerea cererii cetă
țenilor, în raport cu nevoile reale
de consum și evitarea risipei de ori
ce fel. Ținînd seama de valoarea lor
nutritivă șl de tradiția de consum,
s-au prevăzut creșteri Însemnate la
desfacerile de paste făinoase, griș.
arpacaș și fulgi de porumb. Totoda
tă, se are în vedere îmbunătățirea
aprovizionării populației cu carne șl
produse din carne. în acest scop, în
program se prevede să se desfacă
cu peste 65 mii tone carne și pro
duse din carne mai mult decît în
perioada anterioară. Pentru aceasta
sînt necesare măsuri hotărite din
partea unităților agricole, consiliilor
populare, Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare
Centrocoop care trebuie să
gure realizarea integrală a sarcini
lor de plan privind intrările de animale la fondul de stat, precum și
a cantităților de carne pe bază de
contractări și achiziții de la gos
podăriile populației, cu respectarea
strictă la tăiere a greutății minima
stabilite prin lege. Se va asigura, de
asemenea, îmbunătățirea calității
preparatelor din carne și diversifi
carea acestora, în funcție de speci
ficul sezonului rece.
Cantitățile mai mari de pește și
produse din pește prevăzute în pro
gram oferă condiții pentru sporirea
desfacerilor cu circa 65 mii tone, față
de sezonul toamnă-iarnă trecut, completindu-se și pe această cale nece
sarul populației de proteine.
Pe baza îmbunătățirii furajării animalelor și creșterii producției me
dii de lapte, în program se preve
de, de asemenea, sporirea desface
rilor cu 482 mii hl lapte de consum,
cu 442 mii hectolitri de produse lac
tate proaspete și cu peste 7 mii tone
brinzeturi. Traducerea în viață a acestor prevederi depinde de modul
în care consiliile populare și Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare vor acționa pentru realiza
rea efectivelor de vaci care dau lap
te, se vor preocupa de buna îngri
jire și hr.ănire a acestora, in unită
țile de stat și cooperatiste. Se cere,
de asemenea, să se acționeze cu mai
multă hotărîre pentru preluarea prin
contracte și achiziții din gospodării
le populației a unor cantități spo
rite de lapte și produse din lapte.
Față de perioada anterioară, pre
vederile din program la grăsimi ve
getale și animale asigură creșterea
desfacerilor cu 13,1 mii tone ulei
comestibil, 1,9 mii tone unt și mar
garina, 4,8 mii tone grăsimi porcine.
Atît la zahăr, cît și la produse za
haroase s-au stabilit cantităti care
vor permite un nivel de aprovizio
nare corespunzător, iar la produse
zaharoase s-au luat măsuri pentru
îmbunătățirea calității și diversifi
carea sortimentală.
Pe baza recoltei bune din această
toamnă, programul prevede creșterea
desfacerilor pe întreaga perioadă cu
155 mii tone legume de cîmp. 39 mii
tone fructe. 38 mii tone cartofi, 12
mii tone conserve de legume si fruc
te. Pentru aprovizionarea ritmică a
populației pînă la noua recoltă au >
fost însilozate 225 mii tone cartofi,
110 mii tone legume, 116 mii tone
fructe și struguri.
Vizitele efectuate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în piețele Capita
lei au scos în evidentă o serie de
neajunsuri în organizarea comerțului
cu legume, cartofi și fructe. Indica
țiile primite pe parcursul acestor vi
zite de lucru, ca și măsurile adoptate
imediat constituie o nouă expresie a
grijii deosebite pe care secretarul
general al partidului o manifestă în
permanență pentru buna aproviziona
re a populației cu produse agroali
mentare.
Unitățile agricole producătoare, cele
de industrializare, consiliile populare,
organele centrale care răspund da
aprovizionarea populației să acționeze
mai hotărît pentru înlăturarea lipsu
rilor, asigurînd livrarea ritmică a
produselor sortate și de calitate, iar
Ministerul Comerțului Interior să ini
țieze noi măsuri pentru întărirea or
dinii și disciplinei, creșterea răspun
derii lucrătorilor din unitățile de desfacere pentru practicarea unui comerț modern, civilizat.

Tovarăși deputați,
Programul cuprinde prevederi importante și în ceea ce privește mal
buna aprovizionare a populației cu
produse industriale specifice consu
mului în trimestrul IV 1982 și în se
mestrul I 1983.
Livrările industriei, precum și fon
dul de mărfuri existent în comerț
permit creșterea desfacerilor, compa
rativ cu sezonul toamnă-iarnă 1981—
1982. cu : 447 mii buc. paltoane, pardesie, canadiene și bluze de vînt; 362
mii buc. tricotaje tip lînă ; 365 mii
pijamale și alte articole de lenjerie ;
peste un milion de perechi încăl
țăminte.
O atenție deosebită se acordă în
deplinirii programelor speciale apro
bate de conducerea partidului privind
valorificarea superioară a materiilor
prime in industria ușoară, în produse
și sortimente mai variate, cu finisaje
îmbunătățite și de calitate superioară.
Vor fi puse în vînzare noi modele de
confecții din tercot, relon, tricot,
poliester, cinepăgjft in.
La aparate de radio, televizoare si
alte bunuri de folosință îndelungată.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)
de consum pe trimestrul IV/1982 și
semestrul 1/1983.
După discuția generală asupra
Programului privind înfăptuirea mă
surilor de autoconducere și autoaprovizionare — la care au participat
deputății Gheorghe Pană, Silvia
Cojocariu, loan Dragoș, Ana Mureșan — Marea Adunare Națională a
aprobat în unanimitate acest docu
ment, care constituie încă o dovadă
a grijii permanente a partidului și
statului nostru, personal a tovarășu
lui. Nicolae Ceaușescu, pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai
material și spiritual al întregului
nostru popor.
La ultimul punct de pe ordinea
de zi, tovarășul Dumitru Apostoiu,

secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat, a dat citire Expunerii la
proiectele de legi pentru aprobarea
decretelor cu putere de lege emise
de Consiliul de Stat, iar tovarășul
loan Sălăjan, președintele Comisiei
constituționale și juridice a M.A.N.,
a prezentat raportul acestei comisii.
După discuția pe articole a tuturor
proiectelor de lege înscrise la acest
punct, Marea Adunare Națională a
votat în unanimitate legile pentru
aprobarea decretelor cu putere de
lege emise de Consiliul de Stat.
în încheierea lucrărilor sesiunii a
șasea a celei de-a opta legislaturi a
luat cuvîntul președintele Marii
Adunări Naționale, care a spus :
„Ne aflăm in ultima lună a anului,
perioadă in care oamenii muncii din
patria noastră, strins unifi in jurul

partidului, al secretarului său gene
ral, muncesc cu dăruire și abnegație
pentru a intimpina cu noi și impor
tante succese Conferința Națională a
partidului și aniversarea Republicii,
pentru a îndeplini prevederile planu
lui pe acest ăn și a pregăti realizarea
in bune condiții a sarcinilor de plan
pe anul care se apropie.
Cu prilejul celei de-a XXXV-a ani
versări a proclamării Republicii și al
Anului nou — 1983, vă rog să-mi
îngăduiți a vă adresa, din partea Bi
roului Marii Adunări Naționale, căl
duroase felicitări și cele mai bune
urări de noi și tot mai însemnate
împliniri in rodnica dumneavoastră
activitate, pusă în slujba realizării ,
neabătute a politicii partidului și sta
tului nostru .
(Agerpres)

[spunerea la Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare
(Urmare din pag. a V-a)
în cadrul programului s-a prevăzut
livrarea de sortimente noi, cu func
ționalitate îmbunătățită care să co
respundă exigențelor sporite ale cum
părătorilor. De asemenea, s-au asigu
rat cantități suficiente de sobe de
încălzit cu combustibili solizi, gea
muri. articole pentru sporturile de
iarnă și alte produse specifice sezo
nului. în concordantă cu balanța
combustibililor, se va asigura o apro
vizionare normală a populației cu
cărbuni și lemne de foc.
Avînd în vedere solicitările sporite
din partea populației s-a prevăzut
creșterea desfacerilor la detergenți cu
6,3 mii tone și la săpun cu 15,1 mii
tone față de perioada anterioară.
Stimați tovarăși,
îndeplinirea exemplară a progra
mului impune adoptarea unor măsuri
ferme și eficiente de către toate mi
nisterele, organele centrale și locale.
Conducerile unităților agricole și
de valorificare, comitetele executive
ale consiliilor populare trebuie să asi
gure realizarea integrală a intrărilor
de produse agricole la fondul de stat,
la nivelul planului stabilit pentru
fiecare județ, însilozarea tuturor can
tităților de produse, sortate si de ca
litate corespunzătoare, păstrarea lor
în condiții bune. De asemenea, este
necesar să se acționeze cu mai
multă operativitate în vederea ob
ținerii unor cantități sporite de pro
duse din contractări și achiziții, valorificîndu-se producția disponibilă
din gospodăriile populației.
Pentru asigurarea ritmicității livră
rilor și desfacerilor de produse agroalimentare către populație, Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, împreună cu Ministerul Co
merțului Interior vor stabili livrările
pe luni, în cadrul sarcinilor prevă
zute pe trimestre, luîndu-se toate
măsurile pentru realizarea integrală
a cantităților prevăzute în program,
cu respectarea strictă a repartițiilor
pe județe și localități, respectîndu-se

principiul stabilit ca nici un județ
să nu consume mai mult decît pro
duce.
Așa cum a indicat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Ministerul Co
merțului Interior, Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare,
consiliile populare vor acționa în
continuare pentru îmbunătățirea aprovizionării cu legume, cartofi și
fructe, prin organizarea corespun
zătoare a desfacerii de produse sor
tate și de calitate, dezvoltarea și
modernizarea piețelor agroalimenta
re, extinderea punctelor de vînzare,
asigurarea livrării eșalonate, pe toată
durata iernii, de cantități necesare
consumului curent, pe baza unor co
menzi prealabile și a contractelor în
cheiate cu cetățenii.
Un rol important îl au unitățile de
alimentație publică în promovarea
unui consum alimentar științific
fundamentat, prin asigurarea unor
meniuri cît mai diversificate șl echi
librate, prin folosirea mai largă a re
țetelor pe bază de legume, cartofi,
pește, ouă, paste făinoase etc.
Ministerele producătoare de bunuri
industriale de consum au datoria să
livreze integral, la termenele și în
structura stabilită și de calitate, măr
furile prevăzute în plan și contracte.
în mod deosebit, Ministerul Mine
lor și Ministerul Industrializării
Lemnului și Materialelor de Con
strucții trebuie să acționeze cu toată
răspunderea pentru asigurarea între
gii cantități de combustibil, cu prio
ritate în orașe și centre .muncitorești.
Sarcini importante revin Ministe
rului Comerțului Interior, Uniunii
Centrale a Cooperativelor de Produc
ție, Achiziții și Desfacere a Mărfuri
lor, consiliilor populare județene
pentru aprovizionarea ritmică a ma
gazinelor cu mărfuri industriale spe
cifice de sezon, pentru o mai rapidă
deplasare a mărfurilor din depozite
în magazine și îmbunătățirea desfa
cerii în diverse forme moderne de
comerț. O atenție sporită trebuie să
se acorde îmbunătățirii aproviziona-

rii șl desfacerii de mărfuri indus
triale prin magazinele din mediul
rural, paralel cu intensificarea schim
bului cu produse agroalimentare.
în scopul imbunătățirii calității
produselor și realizării prevederilor
de înnoire și diversificare a bunuri
lor -de consum, este necesar să se
asigure un control riguros atît pe fa
zele procesului de producție, cît și
la recepționarea mărfurilor, înlăturîndu-se orice posibilitate de pătrun
dere în rețeaua comercială a unor
mărfuri ds calitate necorespun
zătoare.
întrucît în programul prezentat
spre aprobare nu sînt cuprinse pre
vederi pentru trimestrul III 1983, pe
baza indicațiilor date de președin
tele țării, pină la începutul lunii mai
vom prezenta programul de autocon
ducere și autoaprovizionare pentru
trimestrul respectiv.
în încheiere, asigur Marea Adu
nare Națională, pe dumneavoastră,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președinte al Republicii, că,
în lumina hotărîrii Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român din octombrie a.c. și a indi
cațiilor date de dumneavoastră la
recenta sesiune a Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale,
vom acționa cu toată hotărîrea și
înalt spirit de răspundere pentru în
deplinirea integrală a planului de
autoconducere și autoaprovizionare a
populației cu produse agroalimentare
și bunuri industriale de consum.
Propun Marii Adunări Naționale
să adopte Programul privind înfăp
tuirea măsurilor de autoconducere și
autoaprovizionare în vederea asigu
rării unei bune aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și
bunuri industriale de consum pe tri
mestrul IV 1982 și semestrul I 1983,
cu convingerea că în acest fel se
creează cadrul legal pentru înfăptui
rea acestor importante măsuri de
creștere a nivelului de trai al ma
selor.

Din cuvîntul participanților la dezbateri
(Urmare din pag. a IlI-a)
tă responsabilitate și fermitate revo
luționară. așa cum ați cerut dumnea
voastră. tovarășe secretar general, la
recenta sesiune a Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale,
pentru realizarea obiectivelor propu
se, spre binele poporului nostru, pen
tru dezvoltarea continuă a întregii
țâri.

Permiteți-mi să exprim, în numele
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Tulcea, acordul Ia conținutul pro
iectelor de legi supuse dezbaterii ac
tualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale și să dau o înaltă apreciere
contribuției personale a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, președintele Republi
cii, la orientarea și fundamentarea
acestora, grijii permanente ce o
poartă dezvoltării armonioase a tu
turor județelor patriei noastre, ridi
cării necontenite a nivelului de trai
material și spiritual, bunăstării și ci
vilizației poporului nostru — a spus în
cuvîntul său deputatul Qctavian

Bîsceanu.

După ce s-a referit la puternica
dezvoltare pe care a cunoscut-o
agricultura județului Tulcea pe linia
intensificării și diversificării produc
ției și a creșterii productivității
muncii, deputatul a spus : Trebuie
să spun deschis că, îndeosebi în uni
tățile agricole de stat, sînt încă mari
rezerve nepuse în valoare. Mă refer
la modul încă defectuos în care fo
losim pămîntul, mijloacele tehnice
.din dotare, la faptul că se înregis
trează mari cheltuieli pe unitatea de
produs. Iată de ce, în lumina exigen
țelor formulate de secretarul gene
ral al partidului cu prilejul primei
sesiuni a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, va tre
bui să acționăm cu toată hotărîrea
pentru realizarea unei transformări
calitative radicale în întreaga noas
tră activitate, să considerăm ca mi
nime prevederile planului producției
agricole pe 1983. Pornind de la posi
bilitățile existente, baza materială,
dotarea acordată agriculturii, putem
realiza producții superioare.
Cu convingerea că proiectele de
legi supuse dezbaterii Marii Adunări
Naționale reflectă realismul politicii
științifice a partidului nostru, grija
pentru creșterea continuă a nivelului
de viață al întregului nostru popor,
vă asigurăm că ne vom mobiliza
toate eforturile pentru transpunerea
lor în fapte — a subliniat, în înche
iere, vorbitorul.
în cuvîntul său, deputata

Con

stanța Semeniuc a spus: Dez"
baterea în forul legislativ al tării
a proiectului Planului de dezvoltare
a agriculturii și industriei alimentare
— parte distinctă, dar organic inte
grată în Planul național unic de dez
voltare economico-socială a tării pe
anul 1983, dovedește o dată în plus
grija deosebită pe care conducerea
partidului și statului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu o acordă acestei ramuri de bază, prioritare a
economiei naționale.
Studiind proiectul de plan, am re
ținut că în 1983 ne propunem să ob
ținem o producție totală de cereale
de peste 25 milioane tone. Obiectivul
îl considerăm nu numai judicios fun
damentat. dar și pe deplin realizabil.
La înfăptuirea lui vor contribui cu
toată răspunderea și unitățile agri
cole din circumscripția electorală pe
care o reprezint.
în prezent, comitetul comunal de
partid Tg. Trotus și consiliul popu
lar acționează pentru pregătirea pro
ducțiilor anului viitor. Deși ne aflăm
în zonă de deal, dispunem de posibi
lități pentru realizarea unor produc
ții mai mari. Spun acest lucru deoa
rece, in acest an, unele unități au ob
ținut între 3 000 și 6 000 kg porumb

boabe la hectar, iar de pe unele par
cele producții și mai mari. Avem
încă foarte multe de făcut în domeniul zootehniei, producțiile obținute
fiind departe de posibilitățile exis
tente la noi. Multi specialiști care lu
crează în zootehnie și conducători de
unități agricole nu-și fac pe deplin
datoria, fapt ce a condus la creșterea
mortalității și sacrificărilor de necesi
tate. întrucît această situație este
mai generală, aș dori să fim mai mult
ajutați de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare.
Mă declar întru totul de acord cu
documentele puse în dezbatere si asi
gur sesiunea că nu vom precupeți
nici un efort pentru aplicarea întoc
mai in viață a legilor pe care le vom
adopta.
In cuvîntul

său

deputatul An-

ghel-Valentin Popescu 3 spus:
Pornind de la orientările fundamen
tale stabilite de dumneavoastră, to
varășe secretar general, la intîlnirîle
de lucru cu petroliștii, cu privire la
lărgirea bazei de materii prime și energetice, de la importanța ce se con
feră asigurării materiilor prime și
în special extracției de țiței si produ
selor petroliere, colectivele de oameni
ai muncii din unitățile Trustului Bolintin au dezbătut, cu exigență și
înalt spirit de răspundere, sarcinile
ce ne revin pentru anul 1983, stabi
lind măsurile corespunzătoare . pen
tru îmbunătățirea activității de
foraj-extracție, pentru îndeplinirea
prevederilor planului pe anul viitor.
Pe cele 11 luni ale acestui an, ca
urmare a măsurilor luate, au fost rea
lizați majoritatea indicatorilor de
plan, creindu-se premisele pentru
realizarea planului pe anul 1983 încă
din primele zile. Informez Marea
Adunare Națională că două schele
din Trustul petrolului Bolintin —
schela Cartojani și Videle Teleorman
— au dat pină în prezent peste plan
aproape 50 mii tone țiței.
Pentru anul 1983 s-au întocmit pro
grame de măsuri tehnico-organizatorice privind cercetarea și prospecta
rea geologică pentru descoperirea de
noi zone și în special la mare adincime, pentru creșterea eficientei lu
crărilor de foraj.
La extracția țițeiului, preocupările
noastre sînt îndreptate spre creșterea
gradului de utilizare a fondului ■ de
sonde, optimizarea regimului tehnolo
gic, reducerea duratei de punere in
producție a sondelor.
Prevederile din proiectul de plan
pe 1983 și sarcinile ce ne revin le
considerăm minimale, deoarece avem
front de muncă necesar și utilaje, dar
va trebui să ne organizăm mai bine
producția, să imprimăm un spirit
exigent, de ordine și disciplină, la
fiecare loc de. muncă, să pregătim
mai bine forța de muncă, să asigurăm
toate condițiile pentru stabilizarea ei
în vederea obținerii unei înalte pro
ductivități și pe această cale a unei
producții suplimentare, așa cum ne-a
cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

Subliniind că proiectele de lege
supuse spre dezbatere reflectă o
nouă și strălucită contribuție a to
varășului Nicolae Ceaușescu la fun
damentarea direcțiilor de acțiune
pentru continua propășire a patriei,
pentru ridicarea întregii activități
economico-sociale la un nivel cali
tativ superior, deputatul Pgțj-y |_q.

câtUSU a ara*,at
cetățenii din
circumscripția electorală în care își
exercită mandatul văd în proiectul
Planului național unic de dezvoltare
economico-socială un program mo
bilizator de muncă, definit prin cu
tezanță și realism, prin numeroase
elemente subordonate trecerii la o
nouă calitate, superioară, în întreaga
activitate. în acest context, el a ară
tat că oamenii muncii din intre-

prinderea „Nicolina" Iași, în care
își desfășoară activitatea, își vor
mobiliza întregul potențial material
și uman pentru înfăptuirea sarcini
lor ce le revin din planul pe 1983,
angajîndu-se să dea produse peste
plan și de bună calitate.
i Referindu-se apoi la prevederile
proiectului de lege pentru adoptarea
Bugetului de stat pe anul 1983, vor
bitorul a spus că prin modul de
fundamentare a indicatorilor se asi
gură, in deplină concordanță cu
exigențele autogestiunii economicofinanciare și ale autofinanțării,
mobilizarea la maximum a venitu
rilor din toate ramurile și sectoarele
de activitate, dimensionarea cheltu
ielilor de producție și circulație la
strictul necesar și eliminarea feno
menelor de risipă, obținerea unei
eficiențe maxime în folosirea mij
loacelor materiale, financiare și de
forță de muncă in activitatea econo
mică.
în numele cetățenilor pe care-i
reprezint in calitate de deputat, ex
prim acordul deplin față de conți
nutul acestor acte normative și an
gajamentul ferm de a acționa ast
fel încît sarcinile ce ne vor reveni
să fie înfăptuite exemplar.
în cuvîntul său, deputata Elisa-

beta Jakab 3 subliniat ■ Lucrările
Marii Adunări Naționale, desfășurîndu-se acum, în preajma Conferin
ței Naționale a Partidului Comunist
Român, sint
chemate să dezbată
probleme de importanță deosebită
în viața și activitatea noastră.
Datorită grijii permanente a con
ducerii superioare de partid și de
stat, a continuat vorbitoarea, și ju
dețul Harghita, în ultimii 17 ani, a
cunoscut prefaceri fără precedent, ca
urmare a amplului program de in
vestiții, a fondurilor alocate pentru
dezvoltarea tuturor ramurilor econo
miei, consolidării și amplificării ba
zei materiale a activității socialculturale.
Deosebit de semnificativ este fap
tul că prin dezvoltarea economică
multilaterală a județului s-a rezol
vat în fapt asigurarea egalității și în
domeniul economiei a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de
naționalitate. Considerăm că o con
vingătoare dovadă a profundelor
schimbări calitative o constituie și
faptul că județul nostru a realizat
un ritm mediu de creștere a produc
ției industriale de 12 la sută, față de
9,5 la sută cît s-a realizat la nivelul
întregii țări. In ultimii 14 ani s-au
creat peste 56 000 noi locuri de
muncă. Oamenii muncii harghiteni
au muncit și muncesc cu sîrguință
și elan pentru realizarea prevederi
lor de plan și creșterea eficienței
economice.
După ce s-a referit la realizările și
preocupările locuitorilor municipiului
Odorheiu Secuiesc, deputata a spus:
în încheiere, în numele cetățenilor
pe care îi reprezint la forul suprem
al puterii de stat, îmi exprim depli
nul acord cu prevederile cuprinse în
proiectele de lege care au fost su
puse dezbaterii noastre, în care avem
o nouă expresie a grijii deosebite a
conducerii de partid și de stat, per
sonal a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului nostru și președintele Republi
cii Socialiste România, pentru asi
gurarea unor condiții mai bune de
viață pentru toți cetățenii, fără deo
sebire de naționalitate, pentru dez
voltarea în continuare a tuturor lo
calităților patriei noastre socialiste.
în transpunerea în viață a progra
melor de dezvoltare economico-so
cială a țării aprobate de Congresul
al XII-lea al Partidului Comunist
Român, cercetării științifice îi revin
importante sarcini și responsabilități
în dezvoltarea bazei de materii pri
me minerale și de resurse energeti
ce — a spus deputatul |Qsjf Ber-

qÎq în acest cadru, cercetarea ști
ințifică geologică și geofizică este
chemată să aducă o contribuție mult
sporită la atingerea obiectivelor pe
care, la consfătuirile cu activul din
domeniul geologiei și îndeosebi la
plenarele Comitetului Central din
iunie și octombrie ale acestui an,
dumneavoastră, tovarășe secretar
general, le-ați pus în fața celor ce
muncesc în acest domeniu.
Sub conducerea Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, be
neficiind de îndrumările și indica
țiile prețioase ale tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele consiliului, s-a ela
borat pentru anul 1983 un plan ce
prevede volume de activitate mult
sporite față de anul 1982. Obiective
le pe care ni le-am propus confir
mă pe deplin convingerea clarvă
zătoare a conducerii partidului nos
tru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
că patrimoniul național de substanțe
minerale energetice poate satisface
într-o măsură mult mai mare cerin
țele economiei.
După ce a prezentat direcțiile
principale ale cercetării geologice in
anul viitor, vorbitorul a spus în
încheiere : Asigurînd toate condiții
le pentru abordarea eficientă a în
tregului front de sarcini ce ne revin
din programul de valorificare su
perioară și creșterea bazei de mate
rii prime minerale și energetice pri
mare, înțelegem să întimpinăm așa
cum se cuvine Conferința Naționa
lă a partidului, care înscrie acest
program între preocupările sale de
primă importanță.

Proiectul de lege pentru aproba
rea planului de dezvoltare econo
mico-socială a țării pe anul 1983 —
a spus deputatul Vasj|e Pungan
— stabilește, prin prevederile sale,
obiective și sarcini hotărîtoare pentru
ridicarea pe o treaptă calitativ nouă
a activității economice din patria
noastră, pentru realizarea în bune
condiții a cincinalului 1981—1985. în
acest cadru, proiectul de plan acor
dă o importantă deosebită comerțu
lui exterior, pornind de la faptul că
promovarea largă a raporturilor eco
nomice ale României cu alte state
constituie, în condițiile actuale, o ne
cesitate obiectivă a dezvoltării gene
rale a societății, a înaintării noastre
pe calea progresului economic și so
cial.
Doresc să arăt și cu acest prilej că •
activitatea de comerț exterior se
bucură în permanență de sprijinul
neobosit al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, care, prin orientările și
indicațiile de o înaltă competentă,
ne-a acordat un ajutor direct, hotărîtor, zi de zi. pentru realizarea obiec
tivelor ce revin acestui important
sector. Planul de comerț exterior pe
1982 se realizează în conformitate cu
programele stabilite, de conducerea
partidului, programe care au mobili
zat într-o măsură sporită posibilități
le economiei noastre și au tinut mai
bine seama de realitățile actuale ale
situației internaționale. .Deosebit de
semnificativ este faptul că vom în
cheia acest an cu o balanță comercia
lă cu un sold activ de-cel puțin 1.8
miliarde dolari, îndeplinind în felul
acesta obiectivul trasat de Plenara
din 8—9 octombrie a.c.
După ce a arătat că planul de ex
port nu a, fost realizat în întregime
atît din cauza conjuncturii internațio
nale nefavorabile și ă unor lipsuri și
deficiente existente în activitatea mi
nisterului, întreprinderilor de profil,
a lucrătorilor din acest sector de ac
tivitate, vorbitorul a spus în conti
nuare :
Planul de comerț exterior și coope
rare economică internațională pe anul 1983, elaborat sub îndrumarea ne
mijlocită
a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, conține orientări ferme
privind valorificarea superioară pe
piețele externe a produselor româ
nești, punind accentul pe creșterea
mai substanțială a exporturilor și pe
dimensionarea corespunzătoare a im
porturilor, ceea ce va permite asigu
rarea unor balanțe comerciale și de
plăți excedentare și, ca urmare, re
ducerea substanțială a datoriei ex
terne, pină la lichidarea ei în între
gime în viitorii^ani.
în concordanta cu sarcinile stabilite
privind intensificarea participării
României la schimburile economice
internaționale, volumul comerțului
nostru exterior va fi, în 1983, cu 14
la sută mai mare decît în anul tre
cut. Exportul va înregistra o creștere
globală de 18 la sută și de 19,2 la sută
pe devize convertibile, ca urmare atît
a unui volum mărit de mărfuri, și
mai ales a îmbunătățirii structurii
acestora. Planul prevede, de aseme
nea, sarcini importane privind creș
terea eficientei activității de comerț
și cooperare, de valorificare supe
rioară a produselor românești, de re
ducere a cheltuielilor de producție șl
comercializare, pentru sporirea apor
tului valutar și reducerea cursurilor
de revenire.
Importul pe 1983 este dimensionat
la strictul necesar, însă pe deplin sa
tisfăcător pentru realizarea producției
interne și a celei de export. Planul
pe 1983 prevede, de asemenea, dez
voltarea mai puternică a cooperării
în producție, formă avansată, stimu
latoare a schimburilor economice in
ternaționale.
în intervenția sa, deputata Ilea

na Cherebețiu 3 3r3t3t: Desfâ"
șurindu-mi activitatea ca președinte
al Consiliului unic agroindustrial
Tîrgu Mureș, printre cei care de
veacuri au fost chemați să facă pă
mîntul mai rodnic, aș dori ca încă de
la început să relev că prevederile
planului de dezvoltare a agriculturii
și industriei alimentare pe anul 1983,
prezentat nouă astăzi spre dezbatere
și adoptare, corespund întru totul
orientărilor de bază stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului.
După ce precizează că în această
toamnă au fost executate la timp
toate lucrările agricole, deputata a
arătat în continuare : Primii doi ani
ai actualului cincinal i-am încheiat
cu rezultate pozitive în toate dome
niile. Folosind mai bine pămîntul și
baza tehnico-materială, mobilizînd
oamenii și organizînd mai bine pro
cesul de producție, am înregistrat
în acest an un spor de producție de
41 la sută la grîu, 37 la sută la
sfeclă, 23 la sută la porumb, ceea ce
ne-a permis să ne îndeplinim obli
gațiile contractuale. Rezultate bune
am obținut și în sectorul zootehnic,
efectivul total de bovine sporind în
primii doi ani al actualului cincinal
cu 12 la sută, iar cel matcă cu 15 la
sută. De asemenea, au fost efectuate
lucrări de modernizare a adăposturi
lor și am asigurat integral baza fu
rajeră necesară pentru perioada de
stabulație, astfel încît, prin creșterea
producției de lapte și carne, să con
tribuim într-o măsură sporită la
crearea fondului centralizat al statu
lui și la satisfacerea cerințelor de
consum ale populației.
Avînd în vedere sarcinile deose
bite ce ne revin în perioada urmă

toare, abordînd în mod realist și cri
tic rezultatele noastre, sîntem hotărîți să punem mai mult în valoare
întregul potențial uman și material
de care dispunem, sâ găsim soluții
capabile care să ducă la creșterea
producțiilor agricole vegetale și ani
male, să întărim ordinea și discipli
na, să sporim eficiența întregii noas
tre activități.
în cuvîntul său, deputatul Gheor
ghe GomOÎU 3 Bpus: P^vederile Planului național unic de dez
voltare economico-socială a țării in
1983 pornesc de la realizările din anii
1981—1982, perioadă în care economia
națională, ca urmare a justeței mă
surilor luate de partid, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a con
tinuat să evolueze pe o linie ascen
dentă. La realizările obținute a con
tribuit și armata, care, concomitent
cu îndeplinirea sarcinii sale fun
damentale — pregătirea
pentru
apărarea patriei — a constituit o
prezență activă în viața social-economică a țării. Militarii au partici
pat, în acești doi ani, la construirea
a peste 170 obiective industriale,
agricole,
social-culturale. Printre
marile obiective la care armata își
aduce contribuția se înscriu Canalul
Dunăre-Marea Neagră, metroul din
Capitală, hidrocentrala Porțile de
Fier II, unele sisteme de irigații, în
bazine carbonifere etc. De asemenea,
militarii și-au adus contribuția la
campaniile agricole de vară și de
toamnă, la îndeplinirea tuturor sar
cinilor încredințate.
Bugetul de stat, corelat optim cu
Planul național unic de dezvoltare
economico-socială, asigură resursele
financiare necesare înfăptuirii sarci
nilor pentru anul 1983. Fondurile
prevăzute, inclusiv cele pentru întă
rirea capacității de apărare a patriei,
reflectă preocuparea neslăbită a
partidului nostru pentru folosirea
eficientă a mijloacelor materiale, fi-.nanciare și a resurselor de muncă,
pentru dimensionarea cheltuielilor la
strictul necesar și eliminarea orică
ror fenomene de risipă.
Asemenea întregului popor — a
spus în încheiere vorbitorul — toți
cei care slujesc patria sub drapel își
exprimă deplina lor adeziune față de
conținutul documentelor, ce vor fi
adoptate de Marea Adunare Națio
nală la actuala sesiune și sînt hotărîți să nu-și precupețească eforturile
pentru traducerea lor în viață, pentru
îndeplinirea cerințelor Directivei co
mandantului nostru suprem privind
pregătirea militară și politică a ar
matei, astfel încît să fie gata oricînd
să apere, împreună cu întregul
popor, cuceririle revoluționare, inde
pendența, suveranitatea și integrita
tea teritorială a României. Totodată,
oștirea țării se angajează să participe
in continuare, cu • abnegație și hăr
nicie, la realizarea obiectivelor și
sarcinilor ce-i vor reveni în econo
mia națională, să termine lucrările la
Canalul Dunăre-Marea Neagră în
timpul ordonat de comandantul nos
tru
suprem,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. Vom acorda cea mai mare
grijă aplicării cerințelor autogestiu
nii și autoaprovizionârii, economisirii
cu strictețe a materialelor, combusti
bililor și energiei în procesul pregă
tirii de luptă, efectuării lucrărilor pe
șantiere la indici tehnico-economici,
ridicați șl cu cheltuieli cît mai
reduse.

Proiectele planului și bugetului pe
anul 1983 supuse dezbaterii actualei
sesiuni — a arătat, Ia rîndul său,
deputatul Richard Winter “
asigură dezvoltarea în continuare a
economiei naționale, în lumina
obiectivelor trasate de Congresul al
XII-lea al partidului. Doresc să sub
liniez faptul că, în fazele succesive
de elaborare a lucrărilor de plan și
de buget, rolul determinant l-au
avut indicațiile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pe baza cărora s-au pu
tut asigura proporții și ritmuri judi
cioase de dezvoltare a economiei,
sporirea generală a eficienței econo
mice, echilibrul material al planului
și realizarea unei balanțe active de
comerț exterior..
Condiția hotărîtoare a asigurării și
menținerii echilibrului material' al
planului o reprezintă dezvoltarea
mai accentuată a bazei energetice și
de materii prime, creșterea recupe
rării și refolosirii materialelor, redu
cerea in proporție sporită a consu
murilor materiale, de energie și com
bustibili, in toate sectoarele și în
mod deosebit în industrie.
în proiectul de plan sînt prevăzute
unele diminuări ale normelor de
consum, dar consider că trebuie sâ
aplicăm în continuare noi soluții și
măsuri care să accentueze econo
miile de materii prime, materiale,
resurse energetice, spre a realiza
obiectivele planului în cît mai mare
măsură pe baza resurselor din țară.
Aceasta implică pentru noi sarcina
de a revedea concepția normării
consumurilor, în sensul de a elimina
în totalitate indicii de consum în
expresie valorică și de a cuprinde,
prin norme fizice mai judicios di
mensionate, totalitatea consumurilor
de materii prime și materiale pe fie
care produs.
După ce a prezentat o serie de
măsuri pe linia reducerii consumu
rilor de combustibili și de energie —
condiție hotărîtoare pentru asigura
rea încă în acest cincinal a indepen
denței energetice a țării — și a utili
zării mai intense a materialelor și
pieselor refolosibile, vorbitorul a
spus : Cu toate acestea, sintem pe de
plin conștienți de lipsurile care mai
sînt în desfășurarea aprovizionării și
de aceea vom organiza mai bine ur
mărirea riguroasă a problemelor pe
care le ridică producția și soluționa
rea operativă a acestora, in cadrul
resurselor și a echilibrului de plan și
bugetar. Pentru a asigura insă o
bună aprovizionare, condiția esen
țială este ca fiecare întreprindere
să-și realizeze ritmic producția fizi
că, in sortimentele și la termenele
stabilite prin contracte.
Declarîndu-mi acordul deplin cu
proiectul de plan și de buget pe anul
1983, mă angajez în fața dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, în nu
mele întregului personal care lucrea
ză în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, să nu precupețim nici
un efort pentru a îmbunătăți munca
noastră.

îmi desfășor activitatea — a spus
deputata Piculina Moraru “
într-un județ cu pondere mare în
agricultură, județul Ialomița, și do
resc să subliniez că, prin structura
sa, proiectul planului pe 1983 asigu
ră condițiile ■ necesare pentru dez
voltarea intensivă a acestei ramuri
importante a economiei naționale.
Deși rezultatele obținute în acest
an sint superioare celor din anii
precedenți, ele nu sînt totuși pe
măsura condițiilor asigurate și a po
sibilităților de care dispune agri
cultura noastră.
Am în vedere că în unele unități

se manifestă încă lipsă de răspun
dere față de folosirea eficientă a
pămîntului, menținîndu-se deficien
țe în activitatea de execuție și de
exploatare a sistemelor de irigație,
lipsuri în coordonarea întregului
sistem de îmbunătățiri funciare. în
același timp, aș dori să subliniez
că problemele îmbunătățirii activi
tății în zootehnie ne preocupă și pe
noi ca urmare a faptului că rezul
tatele obținute sînt cu mult sub
posibilități, iar, pe de altă parte,
numărul mortalității și al sacrifică
rilor de necesitate se menține la un
nivel ridicat. Dealtfel, am luat cu
noștință că și în alte localități pro
centul de mortalitate a animalelor
este destul de mare, ca, de exemplu,
la complexul de porci Modelu din
județul Călărași, datorită unor ne
glijențe serioase în îngrijirea ani
malelor, datorită unei asistențe ne
corespunzătoare din partea specialiș
tilor și a unor cadre cu munci de
răspundere. întrucît, așa cum am
arătat, asemenea cazuri sînt semna
late și în alte unități agricole de stat
și cooperatiste, rog pe tovarășul mi
nistru al agriculturii să informeze
Marea Adunare Națională care sînt
cauzele și ce măsuri sînt întreprinse
pentru lichidarea acestor stări de
lucruri.
Avînd în vedere că aceste aspecte
sînt deosebit de grave, propun ca
Biroul Marii Adunări Naționale și
Consiliul de Stat să constituie din
rîndul deputaților o comisie de an
chetă care să cerceteze și să stabi
lească măsuri și răspunderi pentru
cei ce se fac vinovați, in conformi
tate cu legile țării.
Cu convingerea fermă că proiec
tele de legi supuse dezbaterii și
adoptării forului nostru legislativ
sînt în deplină concordanță cu pre
vederile Congresului al XII-lea, reflectînd orientările și indicațiile se
cretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
îmi exprim deplinul acord cu ele și
Ie voi vota cu cea mai mare încre
dere.
în cuvîntul său, deputatul £țe|ian

Teodor eseu 3 spus: Proiectela
de legi — Planul național unic și
Bugetul pe 1983 — elaborate sub în
drumarea directă și cu aportul ne
mijlocit al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, accentuează orientarea
conducerii partidului spre intensifi
carea pîrghiilor calitative ale dezvol
tării multilaterale a societăți româ
nești, spre rezolvarea unor probleme
determinate de necesitățile actuale
și complexe ale economiei.
Proiectul de plan pentru anul 1983
conturează concret prioritățile eco
nomiei: dezvoltarea bazei de materii
prime și energetice, modernizarea agriculturii, reducerea substanțială a
consumurilor, creșterea eficienței economice prin eliminarea activităților
neeficiente și nerentabile, participa
re mult mai activă pe piața externă
cu produse atestate la nivelul stan
dardelor internaționale.
In scopul realizării acestor dezide
rate majore — a arătat vorbitorul —
planul pentru anul 1983 în industria
constructoare de mașini prevede o
dinamică mai mare la o gamă de pro
duse. Astfel, pentru realizarea sarci
nilor din programul național ener
getic se vor asigura utilaje impor
tante, îndeosebi pentru exploatarea
cărbunilor prin cariere. în domeniul
petrolier s-au întocmit programe de
asigurare integrală cu instalații, scule
și dispozitive pentru cele mai diverse
tehnologii de foraj și extracție, pre
cum și pentru medii agresive. în
ceea ce privește realizarea energiei
prin metode nucleare, se desfășoară
un amplu program în care sînt an
grenate cele mai reprezentative uni
tăți ale construcției de mașini.
Cuvîntarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — ,a arătat depu
tatul — la recenta sesiune a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale ne-a atras din nou
atenția, într-un mod cu totul de
osebit, asupra necesității de a lua mă
turi hotărîte în direcția reducerii mai
accentuate a consumurilor mate
riale.
în vederea rezolvării problemei
numărul unu a ramurii noastre —
exportul — am mobilizat întregul aparat din rețea în scopul contractării
și realizării fondului de marfă, adap
tat în permanență la solicitările be
neficiarilor externi. Totodată, am or
ganizat acțiuni concrete de diminuare
drastică a importurilor.
Planul pe 1983 — a spus deputata

Irina Aldea - V3 3vea și în ju_
dețul Sibiu temelia trainică a reali
zărilor și succeselor obținute in
cursul anilor premergători din ca
drul acestui cincinal. Pină în pre
zent în economia județului s-a obți
nut suplimentar o producție netă in
dustrială de 397,7 milioane lei, prin
depășirea
productivității
muncii,
s-au redus cheltuielile totale de pro
ducție, s-au realizat economii față
de consumurile normate de metal,
energie electrică, combustibil con
vențional.
Deputata a prezentat apoi pe larg
măsurile luate pentru a asigura con
dițiile necesare realizării Ia toți in
dicatorii a planului pe anul viitor in
unitățile economice din județ, în în
treprinderea textilă „Tîrnava", unde
iși desfășoară activitatea.
în încheierea intervenției sale a
spus : în numele cetățenilor — ro
mâni, germani, maghiari — din Cir
cumscripția electorală nr. 5 Mediaș
și făcîndu-mă ecoul voinței ferme a
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Sibiu, sint pe deplin de acord cu
proiectele de lege supuse spre apro
bare Marii Adunări Naționale. Do
resc sâ vă asigur că vom acționa
neabătut, cu întreaga noastră capa
citate de muncă și creație, pentru a
îndeplini la cel mai înalt nivel de
calitate și eficiență economică, așa
cum ne-a indicat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, sarcinile și obiectivele
planului pe care înaltul for legisla
tiv al țării le va aproba astăzi.
După ce a subliniat că documen
tele supuse dezbaterii Marii Adunări
Naționale sint de o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea economicosocială a României, ele avînd la bază
orientările fundamentale și indica
țiile prețioase ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, deputatul Vasils Ca

tolică 3 spus ' Parte integrantă a
Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a României pe
1983, planul de dezvoltare a județu
lui Buzău prevede ritmuri superi
oare mediei pe țară la principalii
indicatori. Valoarea producției in
dustriale se va ridica la circa 20 mi
liarde lei, cu o creștere de 9,3 la sută
față de 1982 ; volumul exportului va
înregistra o creștere de 18 la sută,
iar investițiile vor însuma aproape
3 miliarde lei. Una din prioritățile
planului pe anul viitor o vor consti
tui, și în județul nostru, dezvoltarea

șl modernizarea producției agricola,
care va ajunge în anul 1983 la aproa
pe 5 miliarde lei, crescind cu 17 la
sută față de 1982.
Dezvoltarea industriei șl agricultu
rii județului va asigura creșterea, în
continuare, a nivelului de trai al
populației. Va spori volumul desface
rilor de mărfuri cu amănuntul prin
comerțul socialist, se vor extinde și
diversifica serviciile către populație,
iar pentru îmbunătățirea condițiilor
de locuit se vor da în folosință 2 400
de apartamente.
în vederea înfăptuirii cu Bucces a
sarcinilor ce ne revin în profil teri
torial pe anul viitor, în întreprinde
rile industriale sint luate măsuri
pentru asigurarea bazei tehnico-materiale, contractarea producției, in
troducerea progresului tehnic, micșo
rarea substanțială a consumurilor
energetice și de materii prime prin
creșterea gradului de recuperare și
refolosire a materialelor, asigurindu-se reducerea importului și reali
zarea unei cantități mai mari de
produse pentru piața internă. în
agricultură, începînd cu însămînțările din această toamnă, au fost luate
toate măsurile pentru folosirea efi
cientă a pămîntului și asigurarea de
soiuri de semințe de calitate în ve
derea obținerii unor producții spo
rite la hectar în anul 1983. De ase
menea, în zootehnie am început un
amplu program de dezvoltare și mo
dernizare a sectoarelor din I.A-.S. și
îndeosebi din C.A.P., acordînd o
atenție deosebită în această perioadă
creșterii tineretului taurin.
Subliniind că rezultatele obținute
în județ puteau fi mult mai bune
dacă exista o mai strînsă colaborare
între ministere și conducerile unită
ților productive, vorbitorul a făcut
unele propuneri în această direcție,
îndeosebi privind livrarea în termen
a utilajelor și materialelor planifi
cate.
Deputatul Gheorghe Dragoa spus la rîndul său : Obiecti
vele Înscrise în aceste proiecte Ț P
legi, elaborate sub directa conduc e
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
oglindesc consecventa cu care parti
dul și statul nostru militează pentru
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale
Congresului al XII-lea al P.C.R.
în prevederile proiectelor dezbătu
te se regăsesc și sarcinile mobiliza
toare ce revin colectivelor din indus
tria lianților și materialelor de con
strucții, sarcini pe care le-am dezbă
tut într-un climat de înaltă exigentă
și responsabilitate în adunarea gene
rală a oamenilor muncii din Combi
natul de lianți și azbociment Fieni,
unde îmi desfășor activitatea. Cu acest prilej au fost formulate nume
roase propuneri și s-au adoptat mă
suri corespunzătoare pentru pregăti
rea condițiilor de realizare a planu
lui pe anul viitor, urmărind criteriul
maximei eficiențe, prin introducerea
unui regim sever de economii, folo
sirea judicioasă a fondurilor mate
riale și financiare, reducerea chel
tuielilor de producție și circulație,
sporirea rentabilității economice.
în ce ne privește, prin rezultatele
bune pe care le obținem, asigurăm o
bază trainică pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce ne revin
pentru anul 1983. Raportez sesiunii
Marii Adunări Naționale, dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, aplicînd
consecvent în practică principiile autoconducerii muncitorești și promovînd cu curaj progresul tehnic, am
reușit să realizăm planul Ia producția
fizică de ciment pe anul 1982 încă de
la data de 12 noiembrie. Pe 11 luni
din acest an. colectivul Combinatului
de lianți și azbociment Fieni a rea
lizat peste prevederile planului o
producție de 236 mii tone ciment,
din care 75 mii s-au livrat supli
mentar la export.
.

în cuvîntul său, deputata

nia lonescu a ,spus: Insaduip 'r't
ca, în numele cetățenilor pe care îi
reprezint, să mă declar de acord
întru totul cu prevederile proiectelor
de legi ce sint supuse dezbaterii,
documente ale căror prevederi asigu
ră, pe mai departe, progresul multi
lateral al țării, dezvoltarea echilibra
tă a economiei naționale și ridicarea
nivelului de trai al celor ce muncesc.
Vă informez, tovarășe președinte
Nicolae Ceaușescu, că în județul Te
leorman sint asigurate condiții să în
deplinim planul, avînd deja încă din
acest an, la principalele culturi, creș
teri între 14 și 24 la sută față de
1980. Mecanizatorii și țăranii coopera
tori de la C.A.P. Putineiu au bucuria
să vă raporteze că au obținut anul
acesta aproape 5 000 kg grîu, 3 100 kg
floarea-soarelui, iar la porumb 9 100
kg boabe la hectar.
Traducînd în viață Îndemnul dum
neavoastră de a folosi mai bine pămintul, de a executa lucrări numai
de bună calitate și la timp, respectînd densitățile prevăzute, am pre
dat la fondul de stat cu 2 700 tone de
produse mai mult decît sarcina sta
bilită, încasînd ca premii, pentru de
pășirea producțiilor, 4 milioane lei.
Fără a considera că acestea sînt o
limită maximă, rezultatele noastre,
ca și ale altor unități de stat și co
operatiste din județ, reflectă cu pu
tere justețea politicii partidului, re
zervele mari de care dispune agricul
tura socialistă.
în continuare, vorbitoarea s-a refe
rit la problema modernizării mașini
lor agricole, subliniind necesitatea echipării acestora cu o serie de agre
gate care să conducă la executarea
mai multor lucrări la o singură tre
cere, precum și la realizarea unor
reduceri însemnate de combustibil,
arătînd că este necesar ca factorii
de răspundere să acționeze cu mai
multă operativitate pentru rezolvarea
acestor importante sarcini.
Arătînd că documentele supuse
dezbaterii Marii Adunări Naționale
oglindesc preocuparea statornică a
partidului și statului nostru pentru
ridicarea întregii activități econo
mice la un nivel calitativ superior,
pentru promovarea fermă a cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice,
pentru sporirea eficienței la cote su
perioare, deputatul Nicolae Dicu
a spus : Aș dori să subliniez aici,
de la înalta tribună a forului
național legislativ, că detașamentul
de mineri, toți oamenii muncii din
străvechiul colț de țară românească
al Maramureșului își exprimă acor
dul deplin cu aceste proiecte de legi,
care au la bază orientările funda
mentale și indicațiile 'prețioase ale
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Angajamentul și hotărîrea noastră
de a înfăptui exemplar în practică
prevederile acestor legi se înteme
iază pe rezultatele bune obținute și
în acești doi ani ai cincinalului de
către cei pe care îi reprezint. Mi-

(Continuare în pag. a VIII-a)
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PROGRAM
a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul 11983
Programul a fost întocmit pe baza
Indicațiilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, de a se asigura o bună
aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare și industriale
specifice sezonului, fntr-o gamă sor
timentală diversificată și de calitate,
în concordanță cu nivelul și struc
tura veniturilor populației, potrivit
obiectivelor stabilite de Congresul al
XII-lea al Partidului Comunist
Român privind ridicarea continuă a
nivelului de trai al întregului popor.
La principalele produse, cantitățile
sînt corelate cu prevederile din Pro
gramul privind autoconducerea și
autoaprovizionarea teritorială cu
produse agricole, animale și vegetale
pe perioada 1982—1985, aprobat de
Marea Adunare Națională, țin seama

de consumurile din proiectul progra
mului de alimentație științifică a
populației, supus dezbaterii publice,
de prevederile din programele spe
ciale ale industriei și iau în conside
rare resursele din balanțe, astfel in
cit să se asigure o bună aprovizio
nare cu produse agroalimentare și
industriale.
în program se prevăd obligațiile
și răspunderile ministerelor produ
cătoare, consiliilor populare, Minis
terului Comerțului Interior și ala
Uniunii Centrale a Cooperativelor de
Producție, Achiziții și Desfacere a
Mărfurilor pentru livrarea și desfa
cerea ritmică a produselor, gospodă
rirea în condiții corespunzătoare a
fondului de mărfuri și satisfacerea
cerințelor de consum ale populației.

I. PRODUSE ALIMENTARE
La dimensionarea cantităților pro
puse în program s-a avut in vedere
asigurarea unei alimentații echili
brate, diferențiată în funcție de
structura populației, ramura de acti
vitate și efortul fizic, locul de mun
că și domiciliu, în localități urbane
sau rurale. Se va acționa pentru în
deplinirea prevederilor din Progra
mul de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, realizarea pro
ducției vegetale și animale la nivelul
sarcinilor stabilite în planul de stat
pentru unitățile socialiste, precum și
pentru participarea corespunzătoare
a gospodăriilor populației la forma
rea fondului de stat, prin livrarea
disponibilităților din producția pro
prie. Se vor asigura o repartizare
echilibrată pe teritoriu și gospodă
rirea cit jnai judicioasă a resurselor
destina, ■’ fondului pieței, combaterea
fermă a oricăror tendințe de risipă,
de degradare a produselor și de sto
care nejustificată.
Prin program, la produsele agro
alimentare se prevăd următoarele i

A. Grîu pentru pîine
și făina, porumb
pentru mălai, orez
și produse de panificație
în corelare cu consumurile medii
pe o persoană, stabilite în Progra
mul de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, precum și cu ni
velurile prevăzute la celelalte pro
duse agroalimentare de bază, la pro
dusele din cereale se prevăd la des
facere următoarele cantități :
— mii tone —

Trim. IV
1982
— Grlu pentru
pîine și făină
— Porumb
pentru mălai
— Paste făinoasa
— Orez
decorticat
— Arpacaș
— Griș
— Fulgi de
porumb

080

Sem. I
1983
1 370

167
18,5

225
36

25
5,5
6

36
13
12

0,2

0,5

La grîu propunerile de desfaceri
prin fondul pieței sînt la nivelul
prevederilor din programul de autoaprovizionare teritorială și se păs
trează aproximativ la același nivel
pe întreaga perioadă.
Cantitățile prevăzute pentru fon
dul pieței asigură aprovizionarea
populației care domiciliază sau lu
crează in municipii, orașe și centre
mur,; dorești, a populației din zonele
de rțj "și munte neproducătoare da
cerea'ife, precum și a celorlalte cate
gorii stabilite conform legii.
Pentru restul populației din me
diul rural, aprovizionarea se asigură
din cantitățile de grîu prevăzute
fiecărui județ la fundamentarea ba
lanței acestui produs, pentru retri
buirea muncii în natură.
în vederea asigurării cantităților
de pîine în mediul rural, pină la în
cheierea acțiunii de amenajare a
noilor brutării, în comunele cu ca
pacități deficitare, aprovizionarea cu
pîine și produse de panificație se va
face, ca și în prezent, de la brută
riile aflate în comunele sau orașele
apropiate.
Pentru a satisface în cît mal bune
condiții cerințele populației se pre
văd măsuri pentru diversificarea
sortimentală și de îmbunătățire a
calității. Se vor produce în conti
nuare pîine șl specialități de panifi
cație in gramaje corespunzătoare,
care să permită cetățenilor cumpă
rarea produselor în raport cu ne
voile reale de consum.
Aprovizionarea cu pîine și produse
de panificație a consumurilor colec
tive (cantine, creșe, grădinițe, inter
nate, spitale) și alimentației publice
se va realiza pe baza normelor sta
bilite, în gramaje mici, evitindu-se
orice fel de risipă.
Ținînd seama de valoarea nutri
tivă și de tradiția de consum, s-au
luat măsuri să crească desfacerile pe
întreaga perioadă cu cîte 6 mii tone
la griș și arpacaș, cu 5,9 mii tone la
paste făinoase și de 5 ori desface
rile la fulgi de porumb.

B.

Carne și produse
din carne

Desfacerile s-au corelat cu preve
derile din planul pe trimestrul IV

1982, din proiectul de plan pe anul
1983 pentru semestrul I, precum și
cu resursele preliminate :
— mil tone *-

Trim. IV
1982
— Carne tăiată
— Preparate
din carne
— Preparate
culinare
— Conserve din
carne (inclusiv
din legume
cu carne)

Sem. I
1983

118

185

100

133

5,5

10

7,5

20,5

Desfacerile prevăzute asigură pe
Întreaga perioadă cantități sporite
față de realizările anterioare cu :
10,5, mii tone carne tăiată, 43,7 mii
tone preparate din carne, 4,5 mii
tone preparate culinare și 6,6 mii
tone conserve din carne.
Pentru obținerea acestor cantități
se impune ca unitățile agricole, con
siliile populare. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare și
Centrocoop să ia toate măsurile ne
cesare in vederea realizării integrale
a sarcinilor de plan privind intrările
de animale la fondul de stat, respec
tarea strictă la tăiere a greutății mi
nime stabilite prin lege pentru ani
malele destinate sacrificării. De ase
menea, se vor lua măsuri pentru
sporirea natalității, reducerea mortalităților și tăierilor de necesitate, de
pășirea greutății medii a animalelor
la tăiere.
La preparate din carne se asigură
o îmbunătățire a aprovizionării
populației, cantitățile prevăzute în
program fiind mai mari față de pe
rioada anterioară cu 43,7 mii tone,
de -la 79,8 mii tone la 100 mii tona
în trimestrul IV 1982 șl, respectiv, de
la 109,5 mii tona la 133 mii tone în
semestrul I 1983. Se vor lua măsuri
pentru îmbunătățirea calității (as
pect, gust etc.), precum și a tehno
logiilor de fabricație a acestora, in
vederea creșterii gradului de conservabilitate. Se va urmări realizarea
producției și a livrărilor de prepa
rate în structura sortimentală con
tractată, a sortimentelor superioare
planificate și a produselor specifice
sezonului rece.
în scopul folosirii cît mal Judici
oase a resurselor de carne destinate
fondului pieței, în alimentația pu
blică și consumurile colective s-au
stabilit măsuri pentru a asigura o
hrană echilibrată, diversificarea sor
timentală pe baza noilor rețetare
pentru pregătirea meniurilor, folosindu-se în mai mare măsură pește,
ouă, paste făinoase, legume ; se va
realiza în medie un consum de 4,5 kg
de legume și cartofi la 1 kg de carne.

C. Lapte de consum
și produse din lapte
Corelat cu resursele, se prevăd
pentru desfacere următoarele canti
tăți :
Trim. IV Sem. I
1982
1983

— Lapte de
consum mii hl
1600
— Produse
lactate
proas
pete
mil hl
700
— Brîn14
zeturi
mii tone

3 050

1420

28

Desfacerile propuse pe Întreaga
perioadă asigură cantități sporite
față de realizările anterioare cu
482,2 mii hl lapte de consum,
442,4 mii hl produse lactate proas
pete și 7,4 mii tone brînzeturi. Pen
tru îndeplinirea acestor niveluri,
unitățile agricole, consiliile populare,
Ministerul Agriculturii șl Industriei
Alimentare vor lua măsuri de reali
zare a efectivelor de vaci în lactație, în unitățile agricole de stat și
cooperatiste. Ținînd seama de pro
ducțiile mai bune obținute în acest
an agricol, sînt create condiții pen
tru o mai bună furajare a animale
lor, ceea ce va permite creșterea
producției și pe această bază îmbu
nătățirea aprovizionării populației
cu lapte și produse din lapte. De
asemenea, se va acționa pentru ob
ținerea, din producția gospodăriilor
populației, prin contracte și achizi
ții, a unor cantități sporite de lapte
și produse din lapte.
Pentru o cît mai judicioasă gospo

dărire a resurselor de lapte, la în
ceputul fiecărui trimestru, în funcție
de cererile de consum, consiliile
populare județene vor adapta struc
tura sortimentală a livrărilor.

D.

Grăsimi vegetale
și animale

Pe trimestrul IV 1982 și semestrul
î 1983 se prevăd pentru desfacere
următoarele cantități :
— mil tone

—
—
—
—

Ulei comestibil
Grăsimi porcin»
Unt
Margarină

Trim. IV
1982

Sem. I
1983

55
8
7
3,9

110
9,5
14
11,4

Pentru asigurarea unei aprovizio
nări corespunzătoare a populației, pe
întreaga perioadă a programului
s-au prevăzut creșteri de 13,1 mii
tone la ulei, 4,8 mii tone la grăsimi
porcine și 1,9 mii tone la unt și margarină.

La repartizarea grăsimilor de por
cine și în special a slăninii se va
acorda o atenție deosebită aprovizio
nării muncitorilor din zonele miniere
și forestiere.

E.

Zahăr șl produse
zaharoase

La desfaceri se prevăd următoarele
cantități :
—• mii tone —

Trim. IV Sem. I
1982
1983

- Zahăr
— Produse xaharoase

80

154

56,5

102,3

La produse zaharoase, pe baza
programelor speciale aprobate, se vor
livra în plus față de perioada ante
rioară 4,6 mii tone, fiind create po
sibilități pentru realizarea și chiar
depășirea acestora, în condițiile îm
bunătățirii calității și diversificării
sortimentale.

F. Pește, conserve și semiconserve din pește
— mii tone —

ii

Trim. IV 1982

Desfacerile la pește și produse din
pește sînt superioare realizărilor din
perioada anterioară cu peste 61 mii
tone, depășind și prevederile Pro
gramului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială.
S-au luat măsuri pentru creșterea
șl diversificarea producției de semi-

conserve, iar în alimentația publică
și consumurile colective se va reali
za un sortiment mai larg de prepa
rate din pește.

G. Cartofi, legume, fructe
La desfaceri se prevăd următoarele
cantități :
— mii tone —

Trim. IV 1982
— Cartofi de toamnă
— Cartofi timpurii
— Legume de cîmp — total
din care :
— ceapă uscată
— ceapă verde
— rădăcinoase
— varză
— tomate
— Fasole boabe
— Fructe — total
din care :
— mere
— căpșuni, cireșe, vișin»
— Struguri
Ținînd seama de recolta bună de
legume și fructe din acest an, în
program s-au prevăzut creșteri im
portante față de perioada anterioară,
de 154,7 mil tone la legume și 38,9
mil tone la fructe, asigurînd o apro
vizionare corespunzătoare atît pe to
tal, cit și in structură. La cartofi da

183
40
200

29
9
50
160
28
10
120

35
15
40
40
17
12
120

65
—
60

92
10
3

H. La conserve de legu
me, fructe și pastă de roșii
se prevăd la desfacere următoarele
cantități :
— mii tone —
Trim. IV 1982

Cantitățile prevăzute asigură față
de perioada anterioară un spor de
8,1 la sută la conserve de legume,
2.6 Ia sută la conserve de fructe și
25.6 la sută la pastă de roșii. Creș
terile la aceste produse au în vedere
și sporirea consumurilor în stare
proaspătă.

★

In afara cantităților prevăzute la

Sem. I 1983
86
44
16

47
22,5
9

desfacere, s-au constituit rezerve
pentru fondul pieței la dispoziția
guvernului, la grîu, porumb, carne,
zahăr, ulei, unt, brînzeturi și alte
produse agroalimentare.

*

,

In completarea fondului de măr
furi, se vor desface unele cantități
de produse din import ca : lămîi,
portocale, măsline, cafea ș.a.

II. PRODUSE INDUSTRIALE
Livrările prevăzute împreună cu fondul de mărfuri existent în comerț
Vor asigura o aprovizionare corespunzătoare pentru întregul sezon.

Mărfuri textile*
încălțăminte
Pentru sezonul toamnă-iarnS (tri

mestrul IV 1982 și trimestrul I 1983),
la principalele produse sfnt prevă
zute pentru desfacere următoarele
cantități :

Cantități totale
— Pardesie, canadiene, bluze de vînt
— copii
— adulțl
— Paltoane șl înlocuitori
— copii
— adulțl
— Tricotaje tip lină
— copii
— adulțl
— Lenjerie șl tmbrăcămfnte
scămoșată, tip bumbac
— copii
— adulțl
— încălțăminte de sezon
(ghete, bocanci, cizme etc.)
— copii
— femei
— bărbați
Cantitățile prevăzute la desfacere
pentru sezonul 1982—1983 se asigură
din livrările pe semestrul II 1982,
din fondul de mărfuri existent în co
merț, precum și din livrările planifi
cate pe trimestrul I 1983 de 250 mii
înlocuitori de paltoane, 5 600 mii buc.
tricotaje tip lînă, 3 900 mii buc. len
jerie și îmbrăcăminte scămoșată, tip
bumbac, 475 mii per. bocanci etc.
La principalele grupe se prevăd
creșteri față de desfacerile realizate
în sezonul 1981—1982 cu 477 mii bu
căți paltoane, înlocuitori paltoane
pardesie, canadiene și bluze de vînt,
362 mii buc. tricotaje tip lină, 365
mii buc. pijamale și cămăși de

mil
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

900
350
550
1 700
900
800
23 700
17 900
5 800

mii buc.
mii buc.
mii buc.

14 500
6 600
7 900

mii
mii
mii
mii

18 300
7 650
5 720
4 930

per.
per.
per.
per.

noapte, 1 124 mii per. încălțăminte
de sezon etc.
Creșterea mai mare la înlocuitori
de paltoane se realizează la noile
sortimente de țesături matlasate, vă
tuite, căptușite cu imitație blană. De
asemenea, vor fi livrate și puse in
desfacere noi modele de pardesie.
canadiene, bluze de vint realizate
din tercot, relon, tricot poliest.er.
Ținînd seama de posibilitățile largi
pe care le oferă valorificarea țesă
turilor cu conținut de cînepă și in,
prin confecții utile și comode, pe
baza programului de promovare la
desfacere a acestor articole, pentru
sezonul de toamnă-iarnă 1982—1983,

— Aparate de radio
— Televizoare
— Sobe de Încălzit
cu combustibili solizi
— Geamuri trase
— Sănii
— Schiuri
— Jucării

în apelurile Marii Adunări Naționale,
în alte documente de partid și de
stat, a concepției de însemnătate ex
cepțională a tovarășului Nicolae
Ceausescu privind rolul popoarelor,
al forțelor iubitoare de pace, al opi
niei publice în promovarea marilor
idealuri ale păcii. înțelegerii și coo
perării în lume, a tezei novatoare a
președintelui României privind înal
tele răspunderi ce revin parlamente
lor — forurile reprezentative ale po
poarelor — intensificarea acțiunilor
parlamentare pentru făurirea unei
lumi a dreptății si colaborării intre
toate popoarele, egale în drepturi și
stăpîne pe propriul destin.
Vorbitorii au menționat că. prin
inițiativele și activitatea desfășurată
la reuniunile Uniunii interparlamen
tare, precum și prin contactele pe
plan bilateral, Grupul român a făcut
larg cunoscută hotărîrea deputatilor
din tara noastră de a conlucra activ
cu parlamente și parlamentari de pe

toate continentele. în vederea solu
ționării problemelor cardinale ale omenirii : înlăturarea pericolului unui
război distrugător, realizarea dezar
mării, în primul rînd a dezarmării
nucleare, transformarea Europei intr-un continent al păcii și colaborării,
renunțarea definitivă la folosirea for
ței și la amenințarea cu forța, rezol
varea exclusiv pe cale pașnică a con
flictelor. eradicarea subdezvoltării,
instaurarea unor relații noi, democra
tice între state, asigurarea unui cli
mat de pace și înțelegere în lume.
Participanta la dezbateri au expri
mat hotărîrea membrilor Grupului
român din Uniunea interparlamenta
ră si ai Grupului parlamentarilor ro
mâni pentru securitate și cooperare
în Europa de a acționa cu fermitate
in anul ce vine pentru promovarea
cu si mai mare putere a politicii ex
terne a României socialiste, pentru
intensificarea conlucrării parlamen

La bunurile de uz Îndelungat, li
vrările prevăzute și fondul de măr
furi existent în comerț asigură can
tități sporite față de vînzările ante
rioare, inclusiv din sortimente noi,
cu funcționalitate îmbunătățită. De
asemenea, vor fi puse la dispoziția
populației cantități corespunzătoare
la articole specifice sezonului de
iarnă, ca : sobe de încălzit cu com
bustibili solizi, geamuri, jucării, ar
ticole pentru sporturile de iarnă.
In structură, la principalele pro
duse se prevăd următoarele desfa
ceri :
130
120

185
133

miî buc.
mii mp
mii buc.
mii per.
mii. lei

50
1 150
51
14,5
475

50
1 720
10.1
8,1
545

La repartizarea pe teritoriu a fon
dului de mărfuri s-a ținut seama de
gradul de dotare a populației cu bu
nuri de uz îndelungat, de condițiile

climaterice, zonele specifice sportu
rilor de iarnă.
La produse chimice pentru spălat
șl la medicamente, desfacerile se
prezintă astfel :

Trim. IV 1982
— Săpun — total
— de toaletă
— Detergenți
— Sodă calcinată Șl caustică
— Medicamente

tare pe plan regional și in
ternațional in vederea angajării
sporite a parlamentelor si parlamen
tarilor la rezolvarea în interesul si cu
participarea tuturor statelor a pro
blemelor majore ale lumii contempo
rane. acordindu-se o deosebită aten
ție propunerilor președintelui Româ
niei privind convocarea unei confe
rințe pentru întărirea încrederii si
dezarmare in Europa, instaurarea unui climat de largă colaborare si în
țelegere între statele continentului,
trecerea la măsuri hotărîte de dezar
mare. rezolvarea urgentă a gravelor
probleme din economie si din relațiile
economice internaționale, așezarea
relațiilor interstatale pe principii
noi.
Adunarea generală a aprobat In
unanimitate activitatea desfășurată
tn anul 1982 de Grupul român din
Uniunea interparlamentară si pro
gramul pe anul viitor.

Sem. I 1983

mii buc.
mii buc.

mii
mii
mii
mii
mii.

Cantitățile prevăzute asigură creș
teri față de perioada anterioară cu
6,3 mii tone detergenți, 15,1 mii tone
săpun, 1,6 mii tone sodă.
La medicamente o atenție deose
bită va fi acordată producerii și li
vrării sortimentelor terapeutice (pe

9,0
5,6
20,5
3,5
640

tone
tone
tone
tone
lei

Trim. IV 1982

Ministerul Minelor, Ministerul In
dustriei Lemnului și Materialelor de
Construcții și Ministerul Industriei
Chimice trebuie să asigure livrarea
integrală și ritmică a cantităților de
combustibili planificate. în reparti
zarea teritorială se va acorda prio
ritate aprovizionării orașelor și cen
trelor muncitorești, județelor lipsite
de resurse proprii, precum și zone
lor supuse izolării în timpul iernii.
In vederea desfășurării în condiții
corespunzătoare
a
aprovizionării
populației în trim. IV 1982 și sem. I
1983. vor fi luate următoarele mă
suri :
— Consiliul de Miniștri va urmări
ca ministerele și consiliile populare
să îndeplinească Integral programul
de aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri indus
triale de consum, să asigure reali
zarea sarcinilor de creștere a pro
ducției agricole, vegetale și animale,
în conformitate cu prevederile Pro
gramului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială. Guvernul
va exercita un control permanent
asupra activității desfășurate de
toate organele centrale și locale pen
tru îndeplinirea obligațiilor ce le re
vin din program.
— Conducerile unităților agricole
și de valorificare, comitetele execu
tive ale consiliilor populare și Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare vor asigura realizarea
intrărilor la fondul de stat, la nive
lul planului stabilit pentru fiecare
județ, precum și însilozările de le
gume, cartofi și fructe de calitate
corespunzătoare, luînd totodată mă
suri pentru sortarea și buna păstrare
a produselor însilozate.
— Ministerul Agriculturii șl Indus
triei Alimentare, consiliile populare.
Uniunea Centrală a Cooperativelor
de Producție, Achiziții și Desfacere
a Mărfurilor vor acționa pentru spo
rirea contractărilor și achizițiilor de
produse agroalimentare din gospodă
riile populației.
— Consiliile populare vor urmări
aplicarea programelor de folosire de
către cetățeni a terenurilor din loca
lități, prin cultivarea de legume, zar
zavaturi, cartofi, creșterea de anima
le și păsări, necesare consumului
propriu, precum și pentru valorifi
carea disponibilităților la fondul de
stat, prin contracte și achiziții.
— Ministerul Comerțului Interior,
Centrocoop și consiliile populare vor
lua măsuri pentru dezvoltarea pro
ducției agricole și animaliere In gospodăriile-anexe de pe lîngă unitățile
de alimentație publică și consumu
rile colective, In vederea acoperirii
In mai mare măsură a necesarului
de carne, cartofi, legume și zarzava
turi din resurse proprii.
Totodată, se va acționa pentru asi
gurarea unei alimentații echilibrate,
științific fundamentate, în unitățile
de alimentație publică și consumu
rile colective, prin diversificarea
sortimentelor de mîncăruri șl me
niurilor, folosirea de cantități sporite
de legume, cartofi, paste făinoase,
arpacaș, pește, ouă.
— Consiliile populare Județene,
Uniunea Națională a Cooperativelor
Agricole de Producție, Centrocoop
vor lua măsuri pentru dezvoltarea
capacităților de producție ale brută

Joi s-a semnat la București o în
țelegere intre Ministerul Sănătății
din Republica Socialistă România și
Ministerul Sănătății și Ocrotirii So
ciale din Republica Populară Po
lonă, privind colaborarea in dome
niul ocrotirii sănătății și științelor
medicale, pe perioada 1982—1985.
Documentul prevede schimburi de
cadre medicale pentru specializare,
de informații și materiale documen
tare, acordarea de asistență sanitară
la cerere, diferite acțiuni de coope
rare in domeniul cercetării științifice
medicale.
Din partea română, înțelegerea a
Cost semnată de Eugen Proca, minis
trul sănătății, iar din partea polonă,
de Tadeusz Szelachowski, ministrul
sănătății și ocrotirii sociale.
A fost prezent Boleslaw Koperski,
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.
(Agerpres)

Sem. I 1983
22,0
16,5
40,0
7,2
1 330

nicilină, streptomicină, insulină, heparină, tetraciclină, digoxin, lanatosid etc.).
La combustibili, prevederile din
program asigură o aprovizionare nor
mală.
— mii tone —

1 320
790
530
68,4

— Combustibili solizi
— cărbuni
— lemne de foc
— Gaze lichefiate

Adunarea generală a membrilor Grupului român din Uniunea interparlamentară Cronica zilei
Joi a avut loc la Palatul Marii Adu
nări Naționale adunarea generală a
membrilor Grupului român din Uniu
nea interparlamentară, care a dezbă
tut activitatea desfășurată de Grupul
român in anul 1982 și programul pe
anul viitor.
Lucrările adunării au fost conduse
de tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale.
In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul deputății Ilie Văduva. Verona
Elena Burtea, Constantin Teodorescu.
Decebal Urdea si Stan Soare, pre
ședintele Grupului român din Uniu
nea interparlamentară.
în raportul prezentat cu acest pri
lej și în luările de cuvînt au fost re
liefate importanta acțiunilor între
prinse în cursul acestui an de Gru
pul interparlamentar român, acțiuni
care au urmărit cu precădere promo
varea neabătută a hotărîrilor celui
de-al XII-lea Congres al Partidului
Comunist Român, a ideilor cuprinse

metalo-chimice

Trim. IV 1982

Sem. I 1983

420 *)
—
400

toamnă și timpurii cantitățile sînt
mai mari cu peste 38 mii tone.
*) Inclusiv luna septembrie.

— Conserve de leguma
— Conserve de fructe
— Pastă de roșii

Mărfuri

Sem. I 1983

45
20
12

40
10,5
6,5

— Pește proaspăt șl congelat
— Semiconserve din pește
— Conserve din pește

s-au asigurat 720 mii buc. diverse
confecții (taioare, fuste, sacouri, pan
taloni etc.) cu peste 50 la sută mai
mult decît în sezonul anterior.
O atenție deosebită se va acorda
aprovizionării cu produse care asi
gură valorificarea superioară a ma
teriilor prime, într-o structură sor
timentală mai variată, cu finisaje
îmbunătățite și de calitate corespun
zătoare.
La repartizarea fondului de măr
furi pe județe, s-au avut tn vedere
resursele, structura populației, zonele
cu temperaturi scăzute, tradițiile lo
cale.

Sem. I 1983

2 230
1 210
1 020
113

riilor, astfel încît pînă la finele anu
lui 1983 să acopere necesarul de
pîine al populației din mediul rural.
— Pentru asigurarea ritmicității
livrărilor și desfacerilor către popu
lație, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Ministerul Co
merțului Interior vor stabili, de co
mun acord, livrările pe luni, în ca
drul sarcinilor prevăzute pe trimes
tre, la principalele produse alimen
tare (carne și produse din carne,
lapte șl produse din lapte, legume,
cartofi, fructe etc.).
— Ministerul Agriculturii șl Indus
triei Alimentare, Centrocoop șl co
mitetele executive ale consiliilor
populare județene vor lua măsuri
pentru realizarea și livrarea Integra
lă a cantităților prevăzute în pro
gram pentru desfacere prin fondul
pieței.
’
— Ministerul Agriculturii șl Indus
triei Alimentare împreună cu Minis
terul Comerțului Interior vor asigura
din fondul centralizat al statului
cantitățile necesare aprovizionării cu
carne, preparate din carne, lapte,
produse din lapte șl ouă, pentru
muncitorii din bazinele miniere, de
pe marile șantiere, personalul navi
gant și pe navele de pescuit și co
merciale, precum și unitățile din zo
nele turistice.
— Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare va asigura, în cadrul
balanței aprobate, un stoc de sigu
ranță de minimum 2 000 tone carne
pentru municipiul București și cîte
100 tone in Valea Jiului și bazinul
carbonifer din județul Gorj.
— Ministerul Comerțului Interior
împreună cu ministerele producătoa
re, Comitetul de Stat al Planificării
și organele centrale cu activitate de
comerț vor asigura repartizarea co
respunzătoare și la timp a resurse
lor de mărfuri pe județe, stabilind
măsuri de înlocuire a unor produse
alimentare, la care resursele sînt li
mitate, cu altele la care sînt dispo
nibilități.
Comitetele executive ale consiliilor
populare vor acționa pentru realiza
rea unei bune aprovizionări cu pro
duse agroalimentare, repartizarea și
gospodărirea cît mai judicioasă în
teritoriu și pe sisteme comerciale a
Întregului fond de mărfuri atribuit.
Se vor asigura cantități diferențiate,
în raport de structura populației,
prevăzîndu-se desfaceri sporite pen
tru mineri, petroliști, siderurgiști și
alte categorii de muncitori care
depun efort fizic deosebit.
Pentru continuitatea aprovizionării
tn zonele supuse înzăpezirii pe
timpul iernii, se vor constitui din
timp stocurile necesare.
— Pentru Îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu legume, fructe,
cartofi și alte produse alimentare,
guvernul va adopta un ansamblu de
măsuri menite să asigure un control
riguros privind modul în care se sor
tează, depozitează și livrează produ
sele către piețe șl punctele de des
facere, mărirea numărului centrelor
de vînzare, folosirea mai judicioasă
a spațiilor existente, mai buna orga
nizare a rețelei comerciale și a acti
vității personalului muncitor din co
merț.
Ministerul Comerțului Interior,
Ministerul Agriculturii și Industriei

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Profiluri școlare. Liceul „1 Mal“
văzut de uzinele „1 Mai"
15,30 Emisiune in limba germană
17.25 Tragerea Loto
17,35 La volan
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal ® Angajare — spirit
revoluționar. Să întimpinăm Con
ferința Națională a pa'rtidulul și a
35-a aniversare a proclamări! Re
publicii cu noi și rodnice fapte de
muncă
20,15 Actualitatea economică
20.25 Muzică și poezie dedicate patriei
și partidului
20,40 Cadran mondial
21,00 Film artistic : „Aszia". Premieră
pe țară.
22,00. Telejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Studioul muzicii ușoare

Alimentare, consiliile populare vor
acționa cu maximă operativitate pen
tru gospodărirea în mod corespunză
tor a Întregului fond de mărfuri,
păstrarea calității și vînzarea în
bune condiții a acestora, în piețele
agroalimentare și in Întreaga rețea
de desfacere.
Se va elabora un program pentru
dezvoltarea piețelor agroalimentare
și a rețelei de desfacere existente pe
raza Capitalei, precum și pentru
realizarea de noi piețe și unități de
desfacere.
Ministerul Transporturilor șl Tele
comunicațiilor împreună cu Ministe
rul Comerțului Interior șl Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare
vor întreprinde de urgență măsuri
pentru îmbunătățirea transportului
mărfurilor agroalimentare, astfel
încît să se asigure eliminarea orică
ror pierderi și deprecieri, livrarea
produselor in condiții corespunză
toare către unitățile de desfacere,
evitarea staționării mijloacelor auto
pe platformele comerciale din piețe.
Pentru o mai bună organizare a
preluării, depozitării și desfacerii
mărfurilor, întărirea controlului cali
tății produselor și practicarea unul
comerț civilizat, întreaga rețea de
desfacere a legumelor și fructelor va
trece din subordinea Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare
la Ministerul Comerțului Interior.
— Ministerele și organele centrale
producătoare de bunuri industriale
de consum vor realiza integral și la
timp planul de livrări la fondul pie
ței în structura stabilită și cu deose
bire la produsele de sezon, de cerere
curentă și sortimentele de calitate
superioară, extra și lux. O atenție
deosebită se va acorda îmbunătățirii
calității și diversificării produselor,
asigurînd un riguros control pe faze
de producție.
— Ministerul Comerțului Interior
șl Centrocoop vor lua măsuri pentru
intensificarea controlului calitativ la
recepționarea mărfurilor, astfel incit
în rețeaua comercială să fie livrate
mărfuri de calitate corespunzătoare,
care să satisfacă cerințele populației.
— Ministerul Comerțului Interior,
Centrocoop și consiliile populare ju
dețene vor acționa pentru aprovizio
narea ritmică a magazinelor cu
mărfuri industriale în sortimente
specifice de sezon, luînd măsuri pen
tru continuarea deplasării mărfurilor
din depozite în rețeaua cu amănun
tul concomitent cu îmbunătățirea or
ganizării desfacerii mărfurilor prin
diverse forme de comerț.
— Ministerul Minelor șl Ministerul
Industriei Lemnului și Materialelor
de Construcții vor livra integral can
titățile de combustibili prevăzute în
plan și vor lua măsuri pentru diri
jarea operativă a acestora, asigurînd
cu prioritate aprovizionarea orașelor
și centrelor muncitorești, precum și
a județelor lipsite de resurse.
Ministerul Comerțului Interior și
comitetele executive ale consiliilor
populare Județene vor urmări la
furnizori livrarea integrală și la ter
men a cantităților de lemne șl
cărbuni prevăzute în contracte.
— Ministerul Comerțului Interior
Împreună cu Centrocoop vor acționa
în continuare pentru o mai bună
aprovizionare cu bunuri industriale a
unităților din mediul rural, inclusiv
cu mărfurile stabilite a fi vindute în
schimb cu produse agroalimentare.
— Ministerul Comerțului Interior,
Centrocoop, ministerele care au în
subordine unități de desfacere și co
mitetele executive ale consiliilor
populare vor întreprinde măsuri efi
ciente pentru gospodărirea cu grijă a
fondului de mărfuri pe teritoriu, res
pectarea regulilor de comerț și a nor
melor de etică și echitate socialistă
de către personalul din comerț in
relațiile cu populația, intensificîndu-se acțiunile de combatere a ori
căror forme de stocare nejustificată
și degradare a produselor.
— Cadrele de conducere și perso
nalul din aparatul Ministerului Co
merțului Interior, Centrocoop și altor
instituții care au activitate comer
cială vor îndruma și controla perma
nent aplicarea măsurilor stabilite în
programul de aprovizionare a popu
lației.
— Biroul executiv al Consiliului
pentru coordonarea și îndrumarea
activității de aprovizionare și presta
re de servicii pentru populație, îm
preună cu ministerele furnizoare și
cele cu activități comerciale vor ana
liza lunar modul în care se îndepli
nesc prevederile din program și vor
lua măsuri operative pentru ca apro
vizionarea populației să se desfășoare
potrivit sarcinilor stabilite.
Trimestrial, la planurile de casă,
se vor face proDuneri privind asigu
rarea desfacerilor de produse agro
alimentare și industriale prin co
merțul socialist
— Ministerele producătoare, Mi
nisterul Comerțului Interior, Cen
trocoop și comitetele executive ale
conriliilor populare vor acționa cu
ope .ivitate și răspundere pentru
reî area integrală a prevederilor
p
amului, în scopul asigurării
.1 cît mai bune aprovizionări a
populației’cu produse agroalimentare
și bunuri industriale de consum.
— Consiliul de Miniștri va supune
spre aprobare Consiliului de Stat,
pină la 1 mai 1983, Programul de
autoconducere și autoaprovizionare
în vederea asigurării unei bune apro
vizionări a populației cu produse
agroalimentare și bunuri industriale
de consum pe trimestrul III 1983.

15.30
15,50
16.30
17,00
20,00

Civica
Varietăți... varietăți
Viața economică
Stadion
Telejurnal G Angajare — spirit
revoluționar. Să întimpinăm Con
ferința Națională a partidului și a
35-a aniversare a proclamării Re
publicii cu noi șl rodnice fapte de
muncă
20,15 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii „George Enescu".
22,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 10
decembrie ora 20 — 13 decembrie ora 20.
tn (ară : Vremea în general caldă, mai
ales la începutul intervalului. Cerul va
riabil mai mult noros. Vor cădea ploi
mai frecvente în Oltenia, Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș și Moldo
va. Vînt moderat cu intensificări în
zona de munte. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 2 șl plus 8
grade, mai coborîte la sfîrșitul interva
lului. Temperaturile maxime vor oscila
Intre 2 și 12 grade, local mal ridicate.
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nerii și preparatorii Cavnicului, ex
ploatarea cea mai reprezentativă a
mineritului maramureșean, rapor
tează sesiunii Marii Adunări Națio
nale realizarea exemplară a sarci
nilor de plan pe 1982.
în continuare, vorbitorul a spus :
Adunarea generală a oamenilor
muncii din exploatarea noastră a
analizat cu mult simț de răspundere
sarcinile mobilizatoare ce ne revin
pe anul 1983 și a stabilit măsuri con
crete de acțiune, cu sarcini și res
ponsabilități precise, pentru îndepli
nirea lor exemplară din primele zile
ale anului. Printre prioritățile anului
1983 figurează : intensificarea cerce
tărilor geologice in adîncime a zăcă
mintelor de la Cavnic, reducerea
pierderilor de metale in procesul de
exploatare prin generalizarea Ia cele
două zăcăminte a sistemului de ex
ploatare, creșterea vitezelor de excavare în abataje și îmbunătățirea flu
xului de transport.
Minerii Cavnicului, alături de în
tregul popor, se angajează să-și rea
lizeze exemplar sarcinile de plan
pentru anul 1983, conștienți că în
acest fel contribuie la trecerea la o
nouă calitate în toate domeniile, va
lorificarea la un nivel superior a po
tențialului economic, sporirea în
continuare a venitului național.
Problemele ridicate de tovarășul
deputat Marin Enache cu privire la
modul de realizare a investițiilor și
funcționarea la parametrii proiectați
a instalațiilor din industria chimică,
a spus ministrul industriei chimice,

Gheorghe Caranfil, au 0 im"
portanță deosebită pentru asigurarea
dezvoltării acestei ramuri, pentru
valorificarea superioară a materiilor
prime, cît și pentru asigurarea celor
lalte sectoare economice și a popu
lației cu produsele chimice necesare.
Nerealizarea investițiilor în industria
chimică se datorează in totalitate
modului defectuos în care am utili
zat tehnologiile, felului în care s-au
realizat documentațiile, cum au fost
utilizate resursele din țară și s-a
asigurat aprovizionarea șantierelor
cu mijloacele materiale și umane.
Considerăm — a spus în continua
re vorbitorul — că am practicat o
metodă greșită privind extinderea
continuă a numărului de obiective
noi atacate, în timp ce un număr
mare de investiții se desfășoară pe o
perioadă lungă de execuție, și nu am
concentrat mijloacele materiale și
forța de muncă pentru terminarea
cu prioritate a obiectivelor aflate în
construcție. în felul acesta s-au dis
persat atît mijloacele materiale, cît
și forțele de construcții, influențîndu-se ritmul lucrărilor. începerea
unui mare număr de obiective în
fiecare an a dus la o pregătire insu
ficientă a documentațiilor, la o in
suficientă aprofundare a soluțiilor
și la o corelare necorespunzătoare a
livrărilor de utilaje și materiale cu
necesitățile șantierelor ; în multe ca
zuri au fost utilizate soluții tehnolo
gice, materiale și utilaje din import,
fapt care a provocat întîrzieri în asi
gurarea cu documentații și furnituri,
în unele cazuri, aplicarea unor so
luții tehnice și tehnologice insufi
cient aprofundate a dus, în final, la
necesitatea completărilor și modifi
cărilor de utilaje și aparatură pentru
punerea în funcțiune a instalațiilor
respective. Insuficienta pregătire a
unor cadre, colective pentru punerea
în funcțiune, cunoașterea insuficien
tă a unor tehnologii și utilaje, în
special din import, au dus la prelun
girea perioadelor de probe șl intrare
în funcțiune.
Analizînd cu toată răspunderea
defecțiunile ce au existat în desfă
șurarea activității de investiții, Mi
nisterul Industriei Chimice, la indi
cația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
a luat următoarele măsuri : concen
trarea, în anul 1983, a tuturor mij
loacelor materiale și umane pentru
terminarea investițiilor începute ;
scurtarea perioadei de execuție a in
vestițiilor prevăzute să fie puse în
funcțiune în anii 1984—1985 și ter
minarea în cea mai mare parte în
1983 ; reanalizarea tuturor documen
tațiilor care au avut prevăzute uti
laje, materiale sau soluții tehnice
din import și înlocuirea acestora cu
resurse din țară.
Ca urmare a repetatelor analize
făcute cu tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu privind
asigurarea tehnologiilor chimice, s-a
adoptat soluția dezvoltării producției
chimice în exclusivitate pe tehnologii
și concepție românească.
începînd din anul trecut, împreună
cu celelalte ministere, am făcut pro
grame și am trecut la asimilarea
masivă a tuturor materialelor nece
sare realizării instalațiilor chimice.
S-au alcătuit colective complexe din
cercetători, proiectanți, specialiști cu
experiență din ministere, centrale,
uzine, care participă atît la elabora
rea documentațiilor, cît și la reali
zarea și punerea în funcțiune a dife
ritelor instalații. Această acțiune se
desfășoară în paralel cu o pregătire
mai temeinică și specializarea ca
drelor care urmează să lucreze în
noile unități.
în legătură cu instalațiile care
nu și-au atins parametrii, informez
Marea Adunare Națională că, în
urma măsurilor luate pe parcursul
acestui an, un număr de zece insta
lații importante — care la începutul
anului funcționau sub parametrii
proiectați — și-au atins indicatorii
de proiect. Totuși, în industria chi
mică sint încă un număr mare de in
stalații care funcționează sub para
metrii proiectați atît datorită unor
defecțiuni tehnice și tehnologice, cît
și a unor întreruperi în funcționare
din cauza întreținerii și exploatării
necorespunzătoare. De asemenea, au
fost cazuri cînd materiile prime
avute in vedere prin proiect nu au
fost asigurate în concordanță cu vo
lumele necesare. Informez că pentru
fiecare din instalațiile care nu și-au
atins parametrii colectivele de spe
cialiști numiți au stabilit măsurile
necesare și sint în curs de realizare
completările și îmbunătățirile care
să aducă aceste instalații la condi
țiile normale de funcționare.
Raportez că anul acesta, în sectorul
Ministerului Industriei Chimice au
fost asimilate 15 000 repere, piese de
schimb care se aduceau înainte din
import. S-au luat, de asemenea, mă
suri de asigurare și instruire a per
sonalului care operează și întreține
aceste instalații în vederea unei ex
ploatări corespunzătoare.
în încheiere, ministrul industriei
chimice a asigurat Marea Adunare
Națională că prin măsurile luate și
cu sprijinul tuturor celor care parti
cipă la dezvoltarea industriei chimice
din patria noastră, Ministerul Indus
triei Chimice va corecta această si
tuație, răspunzînd în modul acesta
sarcinilor de creștere continuă a efi
cienței investițiilor, de creștere con
tinuă a eficienței producției indus
triei chimice.

i

Răspunzînd interpelării deputatei
Niculina Moraru,
Țestl minis"
trul agriculturii și industriei ali
mentare, a arătat că problemele ri
dicate sint pe deplin justificate, de
oarece în unele unități agricole de
stat și cooperatiste s-au înregistrat
pierderi din cauza mortalităților și
tăierilor de necesitate, care au in
fluențat negativ rezultatele de pro
ducție și economice din aceste uni
tăți.
Informez Marea Adunare Naționa
lă — a spus vorbitorul — că pier
derile înregistrate se datoresc aba
terilor de la disciplina tehnologică
de creștere și îngrijire a animalelor,
neaplicării cu toată răspunderea a
normelor sanitar-veterinare, neasigurării condițiilor de microclimat și
igienă în adăposturi și nesupravegherii de către conducerile din
această unitate a activității zilnice
de producție. Trebuie să arăt, de
asemenea, că și din partea apara
tului de specialitate, inclusiv a celor
din minister, nu s-au manifestat exi
gența și operativitatea necesară în
prevenirea și evitarea acestor defi
ciențe grave.
Informez Marea Adunare Naționa
lă că ministerul și organele agri
cole județene au luat măsuri pentru
înlăturarea acestor deficiențe, îndeo
sebi pentru îmbunătățirea condiți
ilor de adăpostire și pregătirea con
strucțiilor pentru iarnă, asigurarea
furajelor și îngrijirea corespunzătoa
re a animalelor.
Pe baza indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, s-au luat măsuri
în cadrul programului de moderniza
re a amenajării maternităților și
creșelor pentru tineret, pentru îm
bunătățirea soluțiilor constructive a
adăposturilor la toate speciile de
animale și respectarea normelor de
furajare. în cursul lunii noiembrie,
în toate județele țării, sub condu
cerea
și controlul
organelor de
partid,s-a verificat
și analizat si
tuația din fiecare fermă, luîndu-se
măsuri de remediere a stărilor ne
corespunzătoare constatate, asigurîndu-se, în același timp, și cadrele ve
terinare necesare. în fiecare fermă
și complex s-au stabilit programe
de lucru, asigurîndu-se o permanen
ță de serviciu cu factorii de răspun
dere din unități, care au sarcina să
urmărească respectarea strictă a
disciplinei în muncă. De asemenea,
s-au întocmit programe săptămînale
de igienizare în toate fermele, asi
gurîndu-se utilajele și materialele
necesare. în unitățile cu probleme
deosebite au fost trimiși specialiști
din minister și de la Institutul
„Pasteur" care sprijină efectiv con
ducerile unităților în aplicarea mă
surilor stabilite.
La nivelul ministerului a fost or
ganizat un colectiv care urmărește
operativ situația din fiecare județ,
intervenind cu promptitudine acolo
unde este necesar. împreună cu Mi
nisterul Industriei Chimice, s-a sta
bilit necesarul de medicamente și
s-a reactualizat programul de pro
ducere a serurilor și vaccinurilor de
uz veterinar.
Asigur Marea Adunare Națională
că vom acționa cu fermitate pen
tru aplicarea acestor măsuri, pentru
a înlătura deficiențele manifestate
și asigurarea condițiilor care să ducă
la realizarea sarcinilor de plan în
sectorul creșterii animalelor.
în cuvîntul său, deputatul ^j^qg

Marina a sublinlat

că proiectul
de Lege cu privire la obligațiile și
răspunderile consiliilor populare,
unităților socialiste și ale cetățeni
lor pentru buna gospodărire, între
ținere și curățenie a localităților ur
bane și rurale, păstrarea ordinii și
disciplinei publice constituie o nouă
expresie a grijii statornice a condu
cerii partidului și statului, personal
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pentru
creșterea permanentă a gradului de
civilizație a tuturor așezărilor pa
triei, pentru o nouă calitate a mun
cii și vieții tuturor cetățenilor.
Exprimîndu-și acordul deplin cu
acest proiect de lege, vorbitorul a
subliniat că prevederile sale statuea
ză norme și principii care sporesc și
mai mult răspunderea organelor lo
cale ale puterii și administrației de
stat, a celorlalți factori, a oamenilor
muncii în gospodărirea cu maximum
de grijă a părții din avuția națională
ce le este încredințată. Ceea ce do
resc în mod deosebit să subliniez —
a spus vorbitorul — este faptul că
pentru prima dată sint stipulate cu
claritate obligațiile și răspunderile
unităților socialiste în buna gospo
dărire a orașelor și comunelor și care
se referă nu numai la spațiul strict
delimitat al acestora, ci și la cel
extrauzinal.
Nu mai puțin însemnate, în pro
iectul de lege, sînt și prevederile
care stabilesc obligația tuturor cetă
țenilor de a participa la acțiunile or
ganizate de consiliile populare, co
mitetele de cetățeni și asociațiile de
locatari pentru buna gospodărire a
localităților, păstrarea curățeniei și
înfrumusețarea comunelor, orașelor
și municipiilor, ridicarea aspectului
estetic al acestora, întărirea ordinii
și liniștii publice.
în acest mod capătă de fapt con
sacrare legislativă o valoroasă tra
diție, existentă în întreaga țară șl
care s-a manifestat cu tot mai multă
putere și în județul Bistrița-Năsăud,
în încheiere, a spus vorbito
rul, permiteți-mi să vă asigur, acum,
în preajma Conferinței Naționale a
partidului, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din județul BistrițaNăsăud vor milita cu și mai multă
fermitate și hotărîre și vor face
totul pentru a gospodări cît mai bine
orașele și comunele, pentru a încheia
cu rezultate corespunzătoare anul
1982, pentru a pregăti condițiile de
realizare a sarcinilor pe anul 1983 și
întregul cincinal, sporindu-și astfel
contribuția la înflorirea și dezvolta
rea continuă a patriei noastre so
cialiste.

Proiectul de Lege cu privire la obli
gațiile și răspunderile consiliilor
populare, unităților socialiste si ale
cetățenilor pentru buna gospodărire,
întreținere și curățenie a localităților
urbane și rurale, păstrarea ordinii și
disciplinei publice, dovadă elocven
tă a grijii și preocupării partidului și
statului nostru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru ridi
carea calitativă a nivelului de viață,
va contribui la adîncirea democra
ției socialiste, la ridicarea generală a
nivelului de conștiință a maselor, la
valorificarea mai deplină a inițiativei
lor, pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea localităților în care trăiesc și
muncesc, a subliniat în cuvîntul său
deputata Elena Nae. Noile reS!ementări îmbină grija pentru proble
mele edilitar-gospodărești cu preocu
parea fermă pentru sănătatea morală
a localităților, pentru asigurarea bu

nei conviețuiri si respectarea norme
lor de comportare civilizată, pentru
întronarea respectului deplin fată de
ordinea, liniștea și bunurile publice.
Asemeni tuturor localităților tării,
și în Capitală au devenit tradiționale
acțiunile de muncă patriotică. între
cerea socialistă între sectoarele sale,
la care participă sute de mii de ce
tățeni. care își manifestă concret,
prin fapte gospodărești, dorința de
a-și vedea blocul, strada, cartierul
cît mai frumoase. în sectorul 6 al
Capitalei, prin antrenarea tuturor ce
tățenilor la acțiunile edilitar-gospo
dărești, de la începutul anului și pînă
în prezent s-au realizat prin muncă
patriotică obiective în valoare de
peste 500 milioane lei, obiective ce
vizează îmbunătățirea continuă a
condițiilor de viață .și muncă ale lo
cuitorilor.
în încheiere, vorbitoarea a spus:
Declarindu-mă pe deplin de acord cu
proiectul de lege, asigur forul legis
lativ suprem al țării că, în calitate
de deputat si de președinte al Co
mitetului executiv al Consiliului
popular al sectorului 6. voi milita cu
consecventă pentru aplicarea în viată
a prevederilor normative care ie
adoptăm azi.
In cuvîntul său, deputatul pqq.

telimon Gâvănescu

■ Bpus:

Documentele înscrise pe ordinea de
zi a actualei sesiuni a Marii Adunări
Naționale, prin amploarea și com
plexitatea problemelor și domeniilor
abordate, prin obiectivele stabilite
din perspectiva îndeplinirii istoricelor
hotărîri ale Congresului al XII-lea
al P.C.R., pun și în fața tinerei ge
nerații, a Uniunii Tineretului Comu
nist noi sarcini, care se cer a fi re
zolvate la nivelul unor parametri
superiori impuși de înfăptuirea noii
calități în toate sectoarele vieții economice și sociale a patriei noas
tre. în acest context, proiectul de
Lege cu privire la obligațiile și răs
punderile consiliilor populare, uni
tăților socialiste și ale cetățenilor
pentru buna gospodărire, întreține
re și curățenie a localităților urba
ne și rurale, păstrarea ordinii și dis
ciplinei publice exprimă preocupa
rea sistematică a partidului și sta
tului nostru, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea
continuă a nivelului edilitar-gospodăresc al municipiilor, orașelor și
comunelor, pentru îmbunătățirea ne
încetată a calității vieții întregului
popor, inclusiv a tinerei generații
din patria noastră.
Acționînd sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, in
strînsă colaborare cu consiliile popu
lare, Uniunea Tineretului Comunist
a asigurat participarea largă a tine
retului la acțiunile edilitar-gospodă
rești, la dezvoltarea și întreținerea
căilor de circulație, la amenajarea
de parcuri, locuri de agrement, te
renuri de sport și de joacă, la plan
tarea de arbori și flori, la curățenia
unităților de producție și a școlilor.
Numeroasele inițiative ale organiza
țiilor U.T.C. s-au concretizat în rea
lizarea, în acest an, a unor lucrări
de muncă patriotică pentru înfru
musețarea localităților în valoare de
peste 1,6 miliarde lei.
In continuare, vorbitorul a arătat :
In baza indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vom acționa în
strînsă colaborare cu conducerile
unităților de învățămînt și ceilalți
factori pentru îmbunătățirea activi
tății de educație a tineretului, pen
tru formarea acestuia în spiritul pre
țuirii bunurilor obștești și respec
tării regulilor de conviețuire socia
listă în toate împrejurările. In în
treaga muncă politico-educativă vom
pune un accent mai mare pe forma
rea la toți tinerii a unei conștiin
țe înaintate, astfel incit înseși colec
tivele de tineri să ia poziție comba
tivă față de orice mentalități și
comportări retrograde, de încălcare
a normelor eticii și echității socia
liste, a legilor țării.
încredințăm conducerea de partid
șl de stat că tînăra generație este
pe deplin hotărîtă să acționeze cu
toată fermitatea pentru înfăptuirea
mărețelor obiective de dezvoltare economico-socială a patriei, prefigu
rate în Planul de stat pe anul 1983,
pentru a-și aduce o contribuție în
semnată la progresul necontenit al
patriei noastre. Exprimînd acordul
deplin cu documentele supuse dez
baterii actualei sesiuni a M.A.N., do
resc să relev angajamentul solemn
al întregului tineret al patriei de a
acționa mai activ pentru îndeplini
rea sarcinilor ce îi revin, întîmpinînd apropiata Conferință Națională
a partidului, precum și aniversarea
Republicii cu noi și însemnate rea
lizări ale muncii creatoare dedicate
înfloririi României socialiste.

De la tribuna celui mai înalt for
legislativ al țării, am marea bucurie
ca, în numele cetățenilor români,
germani, maghiari, sîrbi din circum
scripția M.A.N. Ortișoara, al tuturor
celor ce trăiesc și muncesc în județul
Timiș, să exprim profunda recunoș
tință față de grija statornică a con
ducerii partidului și statului, a dum
neavoastră personal, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru
progresul multilateral al patriei
noastre socialiste, pentru ridicarea
continuă a nivelului de trai, material
și spiritual al poporplui nostru, a
arătat deputata Mqi'joara Simi-

niuc.
Așa cum tuturor localităților pa
triei le-au fost alocate fonduri în
semnate pentru continua dezvoltare
a zestrei lor edilitar-gospodărești, și
comuna Gearmata, al cărei primar
sînt, ® beneficiat de sprijinul susți
nut al statului.
Toate localitățile urbane și rurale
din țară au cunoscut, dealtfel, o
continuă creștere a gradului de civi
lizație, a calității vieții. însemnate
fonduri au fost alocate pretutindeni
pentru o echipare tot mai bună edi
li tar-gospodărească.
S-a mai întîmplat însă, uneori, să
nu dovedim grija bunului gospodar
pentru curățenia și înfrumusețarea,
fie a clădirilor, a incintelor, fie a
drumurilor sau a locurilor publice.
Iată de ce socotesc cit se poate de
binevenit acest proiect de lege, care
sporește atribuțiile și deopotrivă răs
punderile consiliilor populare, uni
tăților socialiste, tuturor cetățenilor
într-un domeniu care este însăși fața
tuturor activităților noastre.
Exprimîndu-și deplinul acord cu
prevederile proiectului de lege, cu
convingerea că respectarea lor în
seamnă un nou și însemnat pas spre
o calitate superioară a vieții, vorbi
toarea a asigurat Marea Adunare
Națională că cei pe care îi reprezintă
vor depune toate eforturile ca și co
muna Gearmata, alături de toate
așezările din județul Timiș, să cu
noască în viitor o nouă înflorire, pe
măsura actualei etape de dezvoltare
a României socialiste.

Luînd cuvîntul, deputatul Qfoeorghe Pană a spus ' Ferm convinși
că, prin prevederile pe care le cu
prinde, programul ce urmează a fi
adoptat astăzi corespunde pe deplin
cerințelor îmbunătățirii autoaprovizionării fiecărui județ, fiecărei loca
lități și, implicit, a municipiului
București, îngăduiți-mi să folosesc
acest prilej spre a exprima simță
mintele de aleasă prețuire și ne
mărginită recunoștință cu care locui
torii Capitalei îl înconjoară pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija
ce o poartă față de modul în care se
realizează în fapt orientările stabilite
de Congresul al XII-lea al partidu
lui, în scopul ridicării pe un plan ca
litativ superior a bunăstării întregii
națiuni.
Pornind de la necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru întărirea
autoconducerii și autoaprovizionării,
organele și organizațiile de partid
din Capitală, consiliile populare au
acționat pentru punerea în valoare a
resurselor existente pe plan local,
pentru sporirea contribuției proprii,
pe baza unor producții superioare, la
asigurarea necesarului de produse
agroalimentare și industriale de larg
consum. Ca urmare a măsurilor luate
pentru îmbunătățirea muncii în uni
tățile Sectorului agricol Ilfov, în acest
an am obținut producții superioare
prevederilor planului la orz, griu și
porumb, asigurînd cantități sporite
de cereale pentru fondul de stat și
autoaprovizionarea populației. în le
gumicultura au fost extinse supra
fețele cu legume timpurii și extratimpurii, realizînd o producție totală
de legume ce reprezintă aproape 50
la sută din necesarul de aprovizio
nare a Capitalei. Acționînd pentru
lichidarea mentalității potrivit căreia
o bună parte din locuitorii comune
lor Sectorului agricol Ilfov se apro
vizionau în ultimii ani din Capitală,
am reușit să realizăm numai din
gospodăriile lor și de pe loturile ajutătoare, însumînd 1 800 hectare, o
producție de peste 40 000 tone legume. în sectorul zootehnic am asigurat sporirea efectivelor la toate speciile de animale, dezvoltarea bazei
furajere și modernizarea adăposturi
lor, fapt ce a condus la înregistrarea
unor importante creșteri la produc
ția de lapte, carne și ouă.
în ceea ce privește desfacerea de
mărfuri, deși rețeaua comercială a
crescut an de an, ajungînd la 6 580
unități, cu o suprafață utilă de aproape 950 mii mp, acestea, a arătat
vorbitorul, nu au fost profilate in
toate cartierele într-o structură con
formă cu cerințele oamenilor, iar
calitatea servirii nu a fost întotdeau
na corespunzătoare, deficiențe pentru
care am fost aspru criticați de secre
tarul general al partidului cu pri
lejul vizitelor efectuate astă-toamnă
în piețele Capitalei.
Ințelegînd pe deplin aceste critici,
am acționat hotărît în vederea creării
stocurilor necesare pentru iarnă la
majoritatea sortimentelor, care înre
gistrează sporuri importante față de
perioada corespunzătoare a anului
trecut și asigură, în condiții optime,
necesarul de consum pînă la noua
recoltă. în spiritul indicațiilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am
întreprins măsuri pentru îmbunătăți
rea desfacerii legumelor și fructelor,
s-au extins punctele de comerciali
zare, s-a trecut la o amplă acțiune de
modernizare și dezvoltare a piețelor,
de construire a unor piețe noi, multi
funcționale, amplasate în perimetrul
principalelor cartiere de locuințe. De
asemenea, acționăm pentru mai buna
organizare a spațiilor de depozitare,
pentru controlul zilnic asupra calită
ții mărfurilor, iar în ce privește des
facerea, am trecut la încheierea de
contracte cu cetățenii, măsură apre
ciată pozitiv de populație, întrucît
oferă posibilitatea unei aprovizionări
ritmice și a unui consum rațional în
fiecare familie, evitîndu-se, și pe această cale, risipa, tendințele de supraaprovizionare ale unor cetățeni,
cărora va trebui să le punem capăt
prin măsuri hotărîte și printr-o mai
susținută muncă de educație, pentru
ca fiecare să înțeleagă că nu putem
consuma mai mult decît producem.
Exprimîndu-și acordul deplin față
de prevederile cuprinse în programul
de autoconducețe și autoaprovizionare, vorbitorul a încredințat sesiu
nea Marii Adunări Naționale, pe
secretarul general al partidului că
oamenii muncii din Capitală sînt
ferm hoțărîți să acționeze cu întrea
ga lor energie în vederea realizării
sarcinilor ce le revin, în acest an și
pe întregul cincinal, a hotărîrilor ce
vor fi adoptate de apropiata Con
ferință Națională a partidului, pentru
sporirea contribuției lor la continua
înflorire a patriei noastre socialiste,
la ridicarea nivelului de trai al întregului popor.

Dezbaterea în actuala sesiune a
Marii Adunări Naționale a Progra
mului privind înfăptuirea măsurilor
de autoconducere și autoaprovizionare în vederea asigurării unei mai
bune aprovizionări a populației cu
produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe trimestrul
IV/1982 și semestrul 1/1983 este încă
o dovadă a grijii pe care partidul și
statul nostru, dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, o acordați bunăstării po
porului, creșterii calității vieții, a
spus în cuvîntul ei deputata Silvici

Cojocariu.
Și in județul nostru, a spus vorbi
toarea în continuare, volumul desfa
cerilor cu amănuntul către populație
a crescut an de an, ajungînd în pre
zent la peste 6 miliarde lei. adică de
4 ori mai mare decît în 1965 ; față
de anul 1980, prestările de servicii
către populație au crescut cu 25 la
sută, iar producția industrială cu 9
la sută. In ultimii ani s-au dat în
folosință 121 unități comerciale, s-au
modernizat 51 unități. totalizînd o
suprafață de peste 31 000 mp ; în ul
timii doi ani ne-am depășit bene
ficiile planificate cu 30 milioane lei,
reușind să rentabilizăm toate unită
țile și activitățile comerciale din
județ.
Acționînd pentru înfăptuirea sar
cinilor reieșite din cuvîntarea secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara
Comitetului Central din octombrie
a.c., am luat măsuri pentru buna
aprovizionare a populației, asigurînd
la nivelul județului legumele, car
tofii și fructele necesare pentru con
sum și rezervele pînă la noua re
coltă.
In spiritul orientărilor cuprinse in
cuvîntarea
rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune
a Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale a României,
vom acționa energic pentru valorifi
carea integrală a resurselor de care
dispunem, în vederea asigurării fon
dului de marfă necesar în profil te
ritorial, vom organiza mai bine re
țeaua comercială, gospodărirea uni

tăților, cu mai mult simț de răspun
dere, înlăturînd orice forme de
risipă.
în numele tuturor lucrătorilor din
comerțul gălățean, mă angajez să nu
precupețim nici un efort pentru a în
deplini exemplar sarcinile ce ne re
vin, contribuind în acest fel la buna
aprovizionare a populației, la creș
terea continuă a nivelului de trai
material și spiritual al oamenilor
muncii din patria noastră.
A luat apoi cuvîntul

deputatul

loan Dragoș, care a spus: Korul
legislativ al țării dezbate astăzi do
cumente de mare importanță pentru
dezvoltarea în ritm susținut a eco
nomiei naționale, într-o perioadă în
care întregul popor, fără deosebire
de naționalitate, strins unit în jurul
partidului, al dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, întîmpină cu noi succe
se Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român și aniversarea
a 35 de ani de la proclamarea Re
publicii.
în bilanțul general al acestei pe
rioade se regăsește și contribuția co
lectivelor de oameni ai muncii din
județul Covasna, care depun toate eforturile pentru transpunerea în via
ță a programului autoconducerii și
autoaprovizionării teritoriale. Este
îmbucurător faptul că, în acest an
agricol, producțiile obținute în ju
dețul nostru la grîu și secară asigură constituirea întregului fond de
consum de care avem nevoie, pre
cum și onorarea obligațiilor către
fondul de stat. S-au realizat, de asemenea, producții bune la carne, în
deosebi la cea de bovine și păsări,
la care prevederile de plan au (fost
substanțial depășite. Ca urmare a
preocupării susținute a consiliilor
populare, s-a reușit să se contracte
ze cu gospodăriile populației canti
tăți suplimentare de carne de bovi
ne, de iepuri, de miere de albine
și altele. Totodată, s-au luat măsuri
ferme pentru cultivarea întregii su
prafețe, inclusiv a celor 193 ha te
renuri intravilane și curți, care au
fost atribuite gospodăriilor-anexe ale
unităților socialiste și oamenilor
muncii pentru cultivarea de legume,
fructe, plante furajere etc.
în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la măsurile luate în județul Co
vasna pentru punerea în funcțiune
a unor noi capacități destinate in
dustriei alimentare, pentru desface
rea corespunzătoare a legumelor și
fructelor, prin sporirea punctelor de
desfacere, mai buna organizare a
transportului, creșterea exigenței la
recepția calitativă, atît la producă
tori, cît și la depozite, pentru crea
rea stocurilor de iarnă, pentru în
tărirea răspunderii față de fondul de
marfă.

Luînd

cuvîntul,

deputata

Aqq

Mureșan a spus: dezbaterea ,n
cadrul actualei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale a Programului pri
vind înfăptuirea măsurilor de auto
conducere și autoaprovizionare în ve
derea asigurării unei bune aprovi
zionări a populației cu produse agro
alimentare și bunuri industriale de
consum pe trimestrul IV/1982 și se
mestrul 1/1983 constituie o nouă do
vadă a grijii deosebite a conducerii
partidului și statului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, pentru creșterea
producției bunurilor de consum și a
fondului de mărfuri destinat aprovi
zionării populației, pentru creșterea
nivelului de trai al întregului popor.
Prevederile programului elaborat
sub conducerea nemijlocită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin can
titățile și structura sortimentală sta
bilite în concordanță cu Programul
privind autoconducerea și autoapro
vizionarea teritorială pe perioada
1982—1985, asigură o bună aprovi
zionare a populației. Pe întreaga pe
rioadă a programului, desfacerile sta
bilite sînt mai mari față de realiză
rile anterioare la carne, preparate din
carne și produse culinare, la pește și
produse din pește, la lapte de con
sum, brînzeturi, ulei și grăsimi porci
ne, legume, fructe, cartofi. De ase
menea, s-au prevăzut cantități sporite
de zahăr și produse zaharoase, unt,
conserve de legume și fructe, pastă
de roșii și altele. în silozuri sînt deja
asigurate cantități superioare față de
anul trecut cu 33 mii tone cartofi,
25 mii tone legume, peste 60 mii tone
fructe și alte produse.
în domeniul alimentației publice
și consumurilor colective s-au luat
măsuri pentru extinderea rețetelor
de preparate pe bază de legume,
pește, ouă, paste făinoase și fructe,
dezvoltarea producției de semipreparate tip „Gospodina" și de produse
semiindustrializate.
La mărfurile industriale, pentru se
zonul rece sînt prevăzute cantități
suficiente de confecții, tricotaje, ar
ticole de uz casnic și gospodăresc,
bunuri de folosință îndelungată și
alte produse solicitate în această pe
rioadă.
Vă rog să-mi îngăduiți ca, în nu
mele oamenilor muncii din comerțul
socialist, să aduc tovarășului Nicolae
Ceaușescu, și cu acest prilej, cele
mai calde mulțumiri și întreaga
noastră recunoștință pentru atenția
permanentă acordată creșterii pro
ducției bunurilor de larg consum și
a livrărilor către fondul pieței, pen
tru orientările și indicațiile de ex
cepțională importanță în perfecțio
narea activității noastre comerciale.
Exprimăm, de asemenea, sentimente
de aleasă stimă și recunoștință tova
rășei Elena Ceaușescu, care. în funcția
de prim viceprim-ministru al guver
nului, se preocupă îndeaproape pentru
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației și creșterea bunăstării întregu
lui nostru popor.
Consiliul de conducere al Ministe
rului Comerțului Interior — a spus
deputata — va acționa cu hotărîre
pentru înfăptuirea indicațiilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
recenta sesiune a Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale,
punînd un accent deosebit pe înde
plinirea tuturor prevederilor și sar
cinilor ce ne revin din Programul
de aprovizionare.
Vom urmări mai susținut obținerea
integrală și ritmică a întregului fond
de mărfuri stabilit, cu respectarea
condițiilor de calitate, repartizarea
operativă și echilibrată pe teritoriu,
gospodărirea judicioasă a resurselor
combaterea fermă a tendințelor de
risipă sau degradare a produselor,
care se mai manifestă în unele uni
tăți comerciale. Ne preocupăm mai
activ pentru ridicarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din comerț,
îmbunătățirea activității de califica
re și reciclare a tuturor cadrelor,
pentru mai buna cunoaștere și apli
care corectă a legilor, întărirea or
dinii și disciplinei in unitățile comer
ciale, respectarea normelor și prin
cipiilor eticii și echității socialiste.
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0 nouă acțiune agresivă a rasiștilor de la Pretoria
• Trupele sud-africane au pătruns în capitala statului Lesotho
o Au iost ucise 37 de persoane
MASERU 9 (Agerpres). — Trupe
ale regimului rasist sud-african au
pătruns joi pe teritoriul statului Le
sotho, atacînd mai multe obiective
din capitala acestui stat, Maseru, in
formează agențiile Reuter și France
Presse, citind surse oficiale din
Johannesburg. Un purtător de cuvînt al regimului de la Pretoria a
justificat această acțiune agresivă
sub pretextul existenței unor gru
puri de luptători aparținînd Congre
sului Național African (A.N.C.) din
Africa de Sud pe teritoriul statului
Lesotho. Din aceeași sursă sud-africană s-a anunțat că acțiunea agre
sivă a provocat moartea a 37 de per
soane, printre care femei și copii.
Comentînd această acțiune agre
sivă, agenția France Presse arată că

Succedlnd Incursiunilor samavol
nice întreprinse în ultima vreme
de trupele sud-africane pe terito
riul unor state din „prima linie"
(Angola, Mozambic, Botswana), ata
cul declanșat Ia 9 decembrie împo
triva Lesotho constituie un nou act
agresiv al rasiștilor de la Pretoria
care încalcă grav integritatea teri
torială a țărilor vecine și reprezin
tă o serioasă amenințare la adresa
păcii în zonă. El urmărește să înă
bușe lupta eroică a populației ma
joritare din R.S.A. împotriva poli
ticii rasiste și de apartheid, să inti
mideze tinerele state africane care
sprijină această luptă.

ea face parte din seria de atacuri
declanșate de rasiștii de la Pretoria
împotriva statelor vecine pe motiv
că ar îngădui pregătirea militară a
combatanților din A.N.C., organiza
ție ce reprezintă interesele popu
lației majoritare sud-africane.
★

Lesotho este din punct de vedere
geografic o enclavă în teritoriul sudafrican, avind statut de stat indepen
dent din octombrie 1966. Suprafața acestei țări muntoase este de 30 340
kmp, avind o populație de 1,2 milioa
ne locuitori. Principalele resurse sint
diamantele, lina, carnea, iar ca ocu
pații de bază sint agricultura, ex
tracția fi șlefuirea diamantelor.
In zilele noastre Insă, cind se
afirmă tot mai puternic voința po
poarelor de a dispune liber de pro
priile lor destine, fără nici un
amestec din afară, asemenea ma
nifestări ale politicii de forță re
prezintă o sfidare la adresa între
gii omeniri și trezesc cele mai
vii proteste. Condamnînd cu toată
fermitatea noua agresiune savîrșită
de rasiștii de Ia Pretoria, forțele
democratice și progresiste de pre
tutindeni cer să i se pună fără întirziere capăt, să fie respectate in
dependența și integritatea teri
torială a tinărului stat african
Lesotho.

Dreptul mării — în folosul păcii și colaborării

internaționale
Intervenția reprezentantului României la sesiunea finală
din Jamaica
KINGSTON 9 (Agerpres). — In Ja
maica are loc în aceste zile sesiunea
finală a Conferinței Națiunilor Unite
privind dreptul mării. Delegațiile
participante prezintă poziția guverne
lor lor fată de prevederile conven
ției, elaborată și adoptată în urma
unor negocieri laborioase și îndelun
gate, față de aplicarea lor în regle
mentarea diferitelor aspecte ale ra
porturilor interstatale privind multi
plele folosințe ale mărilor și oceane
lor lumii.
în cadrul dezbaterilor, ambasadorul
Teodor Marinescu, șeful delegației
române la conferință, a insistat asu
pra necesității ca aplicarea acestei
convenții să contribuie la înfăptuirea
scopurilor și principiilor Națiunilor
Unite, la respectarea principiilor fun
damentale ale dreptului internațional
contemporan, la prevenirea diferen
delor între state și reglementarea
pașnică a celor existente, la întări
rea păcii și securității în lume.
Referindu-se la unele prevederi ale
convenției, reprezentantul României a
insistat asupra necesității promovă
rii unei largi cooperări internaționale
in domeniul valorificării resurselor

de pescuit ale zonelor econ mice pe
baza unor acorduri juste și ebhitabile,
care să asigure țărilor dezavantajate
din punct de vedere geografic, situa
te în regiuni sau subregiuni sărace
în resurse biologice, accesul la resur
sele de pescuit din zonele economice
ale altor regiuni sau subregiuni.
Reamintind' că marea teritorială
este parte integrantă a teritoriului
național și se află sub suveranitatea
deplină a statului riveran, el a de
clarat că România reafirmă dreptul
statelor riverane de a adopta măsuri
pentru protecția securității lor. inclu
siv dreptul de a adopta reglementări
naționale privind trecerea navelor
militare străine prin marea lor teri
torială în concordantă cu prevederile
convenției și cu înțelegerile privind
interpretarea acesteia intervenite la
conferință.
în final, reprezentantul tării noas
tre a insistat asupra necesității pune
rii în valoare, în interesul întregii
omeniri, în primul rînd al țărilor în
curs de dezvoltare, a resurselor zonei
maritime aflate în afara jurisdicției
naționale a statelor, care constituie
patrimoniu comun al umanității.

In sprijinul drepturilor legitime ale poporului

palestinian
Rezoluție prezentată la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— Un număr de 14 țări nealiniate au
prezentat Adunării Generale a O.N.U.,
care dezbate problema Palestinei, un
proiect de rezoluție care cere Consi
liului de Securitate adoptarea de mă
suri în vederea creării unui stat arab
palestinian independent.
Proiectul de rezoluție reclamă re
tragerea necondiționată a Israelului
din toate teritoriile arabe ocupate în
cepînd din 1967, inclusiv pariea ara
bă a Ierusalimului. Consiliul de secu
ritate trebuie să-și asume responsa
bilitățile prevăzute în Carta O.N.U.
și să recunoască drepturile inaliena

bile ale poporului arab palestinian,
inclusiv dreptul la autodeterminare
și la instaurarea unui stat arab in
dependent în Palestina și, în acest
scop, se impune ca, în baza rezolu
țiilor pertinente ale O.N.U., Consiliul
să aplice planul ce recomanda, prin
tre altele, crearea unui stat arab in
dependent în Palestina.
Conceptului de stat independe’ v pa
lestinian i se opun Israelul și .ițele
Unite, deși în actuala dezbatere a
Adunării Generale a O.N.U. delega
ție după delegație și-a exprimat spri
jinul pentru acest concept, relatează
agenția Reuter.

încheierea sesiunii
Marelui Hural Popular
al R. P. Mongole

Succese ale forțelor
insurgente salvadoriene

ULAN BATOR 9 (Agerpres). — La
Ulan Bator s-a încheiat sesiunea Ma
relui Hural Popular al Republicii
Populare Mongole, ale cărei lucrări
s-au desfășurat in prezența lui Jumjaaghiin Țedenbal, secretar general al
C.C. al P.P.R.M., președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular, și a
altor conducători de partid și de stat
mongoli.
Deputății au examinat și aprobat
planul de dezvoltare a economiei na
ționale și bugetul de stat ale R.P.
Mongole pe 1983, precum și legea cu
privire la învătămintul public.

„ARIPI ROMANEȘTI". — La
Universitatea din Halle (R.D.G.) a
fost organizată o manifestare româ
nească cu prilejul împlinirii a 100
de ani de la nașterea lui Aurel
Vlaicu. Prof. Vasile Lungu a făcut
o expunere despre viata și creația
tehnico-științifică a lui Aurel Vlai
cu și a fost vizionat filmul docu
mentar „Aripi românești".
CONVORBIRI LA HELSINKI.
Președintele
Finlandei,
Mauno
Koivisto, l-a primit pe Nikolai Ti
honov, președintele Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S., aflat într-o vi
zită oficială în capitala finlandeză.
După cum menționează agenția
T.A.S.S., au fost evidențiate posi
bilitățile extinderii și adincirii re
lațiilor dintre cele două țări pe di
verse planuri, s-a procedat la un
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale actuale de in
teres comun.

O DELEGAȚIE A INTERNAȚIO
NALEI SOCIALISTE, care a efec
tuat un turneu de informare în
America centrală, s-a întilnit la
Washington cu reprezentanți ai
Departamentului de Stat. Membrii
delegației au comunicat că, după
părerea lor, Statele Unite își inten

SAN SALVADOR 9 (Agerpres). —
Forțele insurgente salvadoriene au
preluat controlul asupra localității
Santa Clara, din departamentul San
Vicente, după o serie de schimburi
de focuri, care au avut loc în zonă
încă din zorii zilei — transmite agen
ția Prensa Latina. în cursul luptelor
pentru ocuparea acestei localități de
peste 10 000 locuitori, mai mulți mi
litari ai forțelor armate salvadoriene
aflați in cazarma Santa Clara au fost
uciși.
Un alt detașament al insurgenților
a ocupat localitatea Oratorio de Con
cepcion, din departamentul Cuscatlan.

sifică acțiunile de - destabilizare a
guvernului din Nicaragua. Delegația a constatat că aceste presiuni
se exercită mai ales prin operațiur.ile organizate de pe teritoriul
Hondurasului împotriva Republicii
Nicaragua.
ÎN LOCALITATEA FRANCEZA
"FLORANGE din departamentul
Moselle se desfășoară „Săptămina
României". în cadrul festivității de
deschidere s-a subliniat rolul im
portant al schimburilor culturalartistice pentru dezvoltarea bune
lor raporturi dintre cele două țări.
FIECARE AL 7-LEA TÎNAR,
ȘOMER. Fiecare al șaptelea tinăr
în vîrstă de 20 de ani nu-și poate
găsi un loc de muncă în Berlinul
occidental. Comparativ cu anul
trecut, numărul șomerilor în rindurile tinerilor vest-berlinezi a
crescut cu 20 la sută.

ÎNTR-UN ACCIDENT DE AVION
ce s-a produs joi in apropierea localității chiliene Serena și-au pierdut viața 46 de persoane, infor
mează agenția E.F.E. Aparatul, apărtinind companiei „Aeronor" din
Chile, s-a prăbușit cu 800 de metri
înainte de a atinge pista de ateri
zare.
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