
*'
^•

1 '
-£

>■
<

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
s

8 PAGINI - 1 LEUSîmbătă 2 iulie 1983

In prezenta tovarășului nicolae ceaușescu
-----................................. ................ ..... -a l-------------------------------------- •

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit* pe ministrul relațiilor externe al Republicii Honduras

Anul UI Nr. 12 708

ieri s-au desfășurat
LUCRĂRILE SESIUNII 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE înaltul forum legislativ a adoptat documente de mare însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a patriei

în prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vineri, 1 iulie, s-au reluat lucrările in plen ale sesiunii a șaptea a celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale.întrunit in această perioadă, caracterizată prin puternicul avint și deosebita abnegație cu care oamenii muncii de la orașe și sate acționează pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele forum legislativ al țării a analizat probleme economico-sociale . de Însemnătate majoră, de stringentă actualitate, dezbătind proiectele unor programe ce cuprind măsuri menite să asigure perfecționarea organizării și optimizarea activității productive in industrie și agricultură, in întreaga economie națională.Dind glas și cu acest prilej sentimentelor de profundă dragoste, de aleasă stimă și prețuire față de con

PROGRAMULnațional pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire în mod unitara terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii soluluiProgramul Partidului Comunist Român. care a stabilit intr-o perspectivă cuprinzătoare și unitară direcțiile fundamentale ale dezvoltării societății românești pe drumul socialismului și comunismului, pornind de la realitatea că agricultura constituie o ramură de bază a economiei naționale, pune in centrul politicii agrare realizarea unei agriculturi moderne, intensive, de inaltă productivitate.Pentru întreaga perioadă la care «e referă Programul, o atenție deosebită este acordată măsurilor de creștere a suprafeței agricole și arabile, de conservare și ridicare a potențialului productiv al fondului funciar, pămintul fiind, in concepția partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avuția națională cea mai de preț a poporului nostru, factor de bază în obți
nerea de producții agricole superioare și satisfacerea, pe această cale, in condiții mereu mai bune, a necesarului de produse agroalimentare.Condițiile pedoclimatice din țara noastră, experiența dobindită an de an in realizarea producției agricole pun puternic in evidență necesitatea unui efort național — material și uman — pentru conservarea și ameliorarea pămintului, pentru creșterea potențialului productiv al acestuia, pentru organizarea și folosirea completă a fondului funciar.Resursele limitate de extindere a suprafeței agricole, solicitările de teren impuse.de dezvoltarea puternică social-economică a țării noastre fac necesare creșterea grijii întregii, societăți pentru gospodărirea cu maximă chibzuință a fondului funciar. 

ducătorul iubit al partidului și statului nostru, care și-a consacrat întreaga viață și activitate înfăptuirii aspirațiilor de pace, independență, progres și bunăstare ale poporului român, deputății și invitații au intim- pinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la sosirea in rotonda Palatului Marii Adunări Naționale cu puternice și Îndelungi a- plauze. .împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in lojile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacii. 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dinei, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu; Manea Mănes- 
cu. Paul Niculescu, Constantin 
Oltcanu, Gheorghc Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Vcrdeț, 
Ștefan Voitec.Au fost prezenți membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, se

eforturi susținute pentru dezvoltarea acestuia.Varietatea de sol și climă, alternanța in principalele zone agricole ale țării a perioadelor prelungite de secetă cu perioade de precipitații ce duc la exces de umiditate, eroziunea pămintului, alunecările de teren determină diminuarea recoltelor și oscilații mari ale nivelurilor acestora de la an la an. Ca urmare, nu se pot pune deplin in valoare baza tehnică-materială a agriculturii, resursele de muncă, experiența și capacitatea cadrelor pentru obținerea unor recolte mari și stabile pe intreg teritoriul, ceea ce face necesară a- plicarea unui program susținut de organizare și folosire a întregii suprafețe agricole a țării, de extindere a irigațiilor, desecărilor, combaterea eroziunii solului și alte lucrări de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor. ;Pe baza cunoașterii profunde a realităților din țara noastră. Programul partidului a stabilit : „Se vor lua măsuri pentru a se împiedica diminuarea suprafețelor agricole, iar prin desecări, îndiguiri și îmbunătățiri funciare, se va urmări creșterea-* suprafețelor agricole, îndeosebi arabile, precum și ridicarea fertilității solului. Se va intensifica realizarea programului național de refacere a solurilor degradate. Se va înfăptui programul de irigații, urmărindu-se ca, piuă in jurul anului 1990, să se realizeze irigarea a peste 5 milioane hectare, adică aproape a întregii suprafețe posibil de irigat*1.Imperativ de interes național, creșterea suprafețelor agricole, gospodărirea, ameliorarea și folosirea rațio

cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.Au participat in calitate de invitați membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații obștești, reprezentanți de frunte ai vieții noastre științifice și culturale, ziariști.Au fost prezenți, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, precum și corespondenți ai presei s.trăine.Lucrările au ■ fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.A fost prezentată propunerea. Biroului M.A.N. ca Proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii și Proiectul de lege pentru modificarea Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, înscrise pe ordinea de zi a primei părți a actualei sesiuni, să fie supuse dezbaterilor Marii Adunări Naționale într-o altă sesiune.Deputății au adoptat apoi in unanimitate următoarea ordine de zi : 

nală a pămintului au stat permanent in atenția conducerii partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. După Congresiil al IX-lea al P.C.R. au fost alocate, in acest scop, importante fonduri de investiții, elaborindu-se, totodată, de-a lungul anilor, un șir de măsuri menite să asigure valorificarea superioară a resurselor funciare. Eforturile făcute de stat numai in domeniul Îmbunătățirilor funciare se reflectă in cele peste 27 miliarde lei investiți în lucrările pentru irigații, peste 9 miliarde lei pentru desecări, 7 miliarde lei pentru combaterea eroziunii solului și în cele 18 miliarde lei pentru executarea unui volum complex de lucrări de apărare Împotriva inundațiilor și acumulări de apă. La acestea se adaugă aportul important ~al unităților agricole și al populației pentru realizarea unor lucrări atit in sisteme mari, cit și in amenajări locale. Pe această bază s-au amenajat, pină la finele anului trecut, pentru irigații, 2 380 mii hectare față de 230 mii hectare existente in 1965, desecări pe 2 576 mii hectare, lucrări de combatere a eroziunii solului pe 1 718 mii hectare și au fost executate lucrări de apărare împotriva inundațiilor a unei suprafețe de 1 610 mii hectare ; suprafața agricolă a crescut in această perioadă cu 172,7 mii hectare, iar cea arabilă cu 53.fi mii hectare. Atit in unitățile de stat, cit și în cele cooperatiste s-au executat lucrări agropedoameliora- tive, care au contribuit la ridicarea potențialului pămintului și creșterea producției agricole.Examinind stadiul și modul de înfăptuire a Programului partidului

1. Validarea alegerii unor deputați 
în Marea Adunare Națională.

2. Programul privind aplicarea 
fermă a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii, perfec
ționarea mecanismului economico-fi- 
nanciar, a sistemului de retribuire a 
muncii și creșterea retribuției iii 
acest cincinal.

3. Proiectul de lege cu privire la 
principiile de bază ale perfecționă
rii sistemului de retribuire a mun
cii și de repartiție a veniturilor oa
menilor muncii.

4. Proiectul de lege cu privire Ia 
contractul-angajament.

5. Programul național pentru a- 
sigurarea unor, producții agricole si
gure și stabile prin creșterea poten
țialului productiv al pămintului, mai 
buna organizare și folosire in mod 
unitar a terenurilor agricole, a în
tregii suprafețe a țării, realizarea 
irigațiilor pe circa 55—60 Ia sută din 
suprafața arabilă, a lucrărilor de de-
(Continuarc in pag. a IlI-a) 

privind creșterea și folosirea suprafeței agricole, Îndeosebi arabile, a- meliorarea fondului funciar prin extinderea irigațiilor, desecărilor, combaterea eroziunii solului, rezultă că, in ansamblu, activitatea in acest important domeniu al agriculturii nu s-a desfășurat la nivelurile stabilite prin program. La sfîrșitul anului 1982, sarcinile de creștere a suprafeței agricole nu s-au realizat cu 25,9 mii hectare, iar la arabil cu 44,7 mii hectare. în primii doi ani ai actualului cincinal răminerile in urmă însumau 131 mii hectare la amenajări pentru irigații și 205 mii hectare la desecări.In realizarea sarcinilor de creștere a suprafețelor, de efectuare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare s-au manifestat , de asemenea, și alte neajunsuri :— Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, consiliile populare n-au manifestat grija și exigența necesară in gospodărirea întregului fond funciar și n-au acționat cu suficientă fermitate pentru realizarea recuperării integrale, in conformitate cu hotărîrile de partid și legile țării, a terenurilor scoase temporar din folosință pentru amplasarea obiectivelor de investiții;— ministerele economice, celelalte organisme centrale, consiliile populare nu au acționat cu suficientă răspundere pentru evitarea risipei de teren agricol, pentru amplasarea, de regulă, a obiectivelor economico- sociale pe terenuri improprii producției agricole, astfel îneît suprafața agricolă a țării să nu scadă :
(Continuare în pag. a III-aI

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Edgardo Paz Barnica, ministrul relațiilor externe al Republicii Honduras, care efectuează o vizită oficială in țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej, oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cald salut și cele mai cordiale urări din partea președintelui Republicii Honduras, Roberto Suazo Cordova.Subliniind că este primul ministru de externe al Hondurasului care face o vizită în România, oaspetele a exprimat întreaga gratitudine pentru întrevederea acordată și a mulțumit cu profundă satisfacție pentru cinstea de a fi primit de șeful statului român, de a vizita țara noastră.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită președintelui Republicii Honduras salutul său călduros și cele mai bune urări.în timpul convorbirilor s-a procedat la un schimb de vederi în probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și in legătură cu unele aspecte actuale ale vieții politice internaționale.în acest cadru a fost subliniată dorința comună ca, odată cu dezvoltarea bunelor relații diplomatice, să se acționeze pentru promovarea colaborării dintre România și Honduras pe plan economic, tehnic și pentru 

HOȚĂRÎ REA I 
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la aplicarea fermâ a principiilor 

autoconducerii muncitorești si autogestiunii. 
perfecționarea mecanismului ecnnomicn-tinanciar, 

a sistemului de retribuire a muncii si creșterea 
retribuției in acest cincinal

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Jîomân întrunită în zilele de 29—30 iunie 1983 a analizat 
și dezbătut măsurile și sarcinile referitoare Ia transpu- 
neiiiea in viață a Programului privind aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, 
perfecționarea mecanismului economico-financiar, a 
sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribu
ției in acest cincinal.

Elaborat d,in inițiativa și sub îndrumarea directă a' 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in conformitate cu obiectivele și sarcinile 
stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, Programul ilustrează politica con
secventă a Partidului Comunist Român de creștere a 
producției materiale și a eficienței acesteia, de per
fecționare continuă a mecanismului^ economico-finan
ciar, a relațiilor sociale, de creare a tuturor condițiilor 
pentru ridicarea permanentă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, țelul suprem al 'politicii 
partidului, al orinduirii noastre socialiste.

Plenara dă o inaltă apreciere rolului și gindirii cre
atoare revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
contribuției sale deosebite la elaborarea și fundamen
tarea științifică a politicii de dezvoltare a economici 
naționale, de promovare a concepției potrivit căreia 
succesele obținute in producția materială, in accele
rarea creșterii productivității muncii și a eficienței 
stair la baza ridicării continue a nivelului de trai al 
întregului popor.

în anii construcției socialiste, România a cunoscut 
o puternică dezvoltare economico-socială, s-a transfor
mat într-o țară industrial-agrară, cu o industrie pu
ternică și modernă, cu o agricultură socialistă avan
sată. In această perioadă producția industrială a cres
cut de circa 50 de ori, producția agricolă de 3,5 ori, iar 
venitul național de 15 ori. Fondurile fixe sint in pre
zent de peste 2 000 miliarde Ici, mai mult de 80 la sută 
din acestea fiind puse in funcțiune in ultimii. 15 ani.

S-au dezvoltat puternic știința, invățămintul, cultura 
— factori primordiali pentru progresul general al pa
triei, pentru înaintarea cu succes pe calea socialismu
lui și comunismului.

Odată cu dezvoltarea puternică a forțelor de pro
ducție, armonios repartizate in toate județele țării, nu
mărul mediu al personalului muncitor a crescut de la 
4 305 mii persoane in anul 1965 Ia 7 553 mii persoane 
in anul 1982.

Retribuția medie lunară, fără impozit, a personalului 
muncitor a crescut de două ori și jumătate, de la 1 028 
Iei in anul 1965, la 2 525 lei in anul 1982. Ca urmare, in 
repartizarea personalului muncitor după nivelul retri
buției s-au produs mutații importante, crescind simți
tor ponderea personalului cu retribuții mai mari. Ast
fel, ponderea personalului muncitor cu retribuții do 
pină la 1 500 lei a scăzut de la aproape 92 Ia sută in 
1965, Ia 4 la sută in 'anul 1982. Dacă in anul 1965 reali
zau retribuții de peste 2 000 lei lunar numai circa 2 la 
sută din oamenii muncii, in anul 1982 ponderea aces
tora a ajuns la aproape 73 la sută.

Veniturile nete lunare ale țărănimii obținute din 
munca în cooperativele agricole de producție și gospo
dăriile personale — pe o persoană activă — au sporit 
de la 495 lei în anul 1965 la 1 838 lei in anul 1982.

Veniturile obținute de populație din fondurile sociale 
de consum au crescut de Ia 22,9' miliarde lei in anul 
1965 la 91,1 miliarde Ici in annt*1982, revenind in me
die pe o familie 12 728 lei, față de 3 858 lei in anul 
1965.

Pensia medie de asigurări sociale de stat pentru li
mită de virstă și vechime integrală in muncă a cres
cut de Ia 671 lei lunar in anul 1965 Ia 1193 lei în anul 
1982.1

înalte pe plafi mondial, a contribuit la imbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață ale populației, la mo
dernizarea și înflorirea localităților patriei. Astfel, nu
mărul apartamentelor construite din fondurile statu
lui, întreprinderilor și ale organizațiilor cooperatiste și 
obștești, a sporit de la 333 mii in cincinalul 1966—1970, 
la 513 mii in periQada '1971—1975 și la 755 mii in anii 
1976—1980. Numai in primii doi ani ai actualului cinci
nal au fost date în folosință 302 mii apartamente.

Un moment de referință pentru dezvoltarea viitoare 
a economici românești il constituie Congresul al XII- 
lea al partidului care a stabilit ga obiectiv fundamen
tal trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, 
realizarea unei calități superioare a muncii și vieții in 
toate domentyje de activitate.

In prima jumătate a actualului cincinal s-au obținut 
rezultate bune, concretizate in consolidarea dezvoltării 
economico-sociale a țării, in progresul mai rapid al 
bazei proprii de materii prime și energetice, reducerea 
consumurilor de materii prime, combustibili și energie, 
valorificarea superioară a resurselor materiale și de 
muncă, creșterea venitului național, realizarea unor 
balanțe comerciale externe active. Aceste rezultate • 
confirmă justețea holăririlor Congresului al XII-lea, 
abnegația cu care oamenii muncii luptă pentru Înfăp
tuirea neabătută a politicii partidului, pentru soluțio
narea problemelor și învingerea greutăților determi
nate. de efectele negative ale crizei economice mon
diale, precum și de unele lipsuri și anumite contradic
ții intre unele sectoare de activitate.

Veniturile medii nominale ale personalului munci
tor au fost in anul 1982 de 2 678 Ici lunar, cu 8.8 la 
sută mai mari comparativ cu anul 1981 asigurindu-se, i 
in continuare, un raport echitabil intre retribuțiile, i 
mici și retribuțiile mari. Totodată, veniturile bănești ' 
ale țărănimii obținute din muncă in cooperativele 
agricole de producție și din gospodăria personală au 
fost in anul 1982 mai mari cu 7,2 la sută față de anul 
precedent.

în conformitate cu programul aprobat, in anul 1982 
s-a generalizat in infreaga economie săptămina redu
să de lucru de 46 de ore.

Veniturile din pensii au sporit, pensia medic de asi
gurări sociale de stat pentru limită de virstă și ve
chime integrală în muncă fiind de 1 493 lei lunar, față 
de I 360 lei in anul 1981.

Prin alocarea unor însemnate fonduri de la bugetul 
statului, in această perioadă a continuat să se dezvol
te și să se perfecționeze invățămintul de toate gradele, 
să se amplifice și diversifice activitățile in domeniul 
culturii și artei, să se lărgească și modernizeze baza 
materială pentru ocrotirea sănătății populației.

Rezultate remarcabile s-au obținut in domeniul cer
cetării științifice și tehnologice, care a pus un accent 
mai mare pe soluționarea problemelor privind asigu
rarea materiilor prime, a energiei și combustibililor, 
dezvoltarea intensivă a agriculturii, perfecționarea 
tehnologiilor și asimilarea de noi produse.

Rezultatele din primul semestru al acestui an, supe
rioare celor din aceeași perioadă a anului trecut, de
monstrează că dispunem de toate condițiile pentru în
deplinirea și depășirea prevederilor de plan pe 1983.

Mărețele realizări obținute in construcția socialistă, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea, sint legate nemij
locit de activitatea neobosită, desfășurată eu profundă 
pasiune revoluționară și inaltă răspundere pentru 
destinele patriei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist liomân, pre
ședintele Republicii Socialiste România. în ultimii 18 
ani, vieții economice, sociale și politice din țara noas
tră i s-a imprimat un puternic suflu innoitor, dinamic.

Ritmul construcțiilor de locuințe, printre cele mai (Continuare in pag. a II-a>

lărgirea conlucrării in sfera relațiilor internaționale. în acest context s-a exprimat convingerea că 'Acordul comercial între cele două țări, semnat cu acest, prilej la București, va duce la dinamizarea și extinderea relațiilor economice. S-a apreciat că dezvoltarea conlucrării dintre cele două state este in folosul ambelor popoare, slujește cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.în cursul convorbirilor s-a subliniat qă situația politică și economică internațională cunoaște o agravare, are loc o intensificare puternică a cursei înarmărilor, crește pericolul de război și îndeosebi al războiului nuclear, continuă criza economică mondială care a lovit îndeosebi țările in curs de dezvoltare, înrăutățind situația lor economică, se mențin multe conflicte intre state în diferite regiuni ale. lumii, inclusiv in America Centrală.S-a considerat că în aceste condiții de o deosebită complexitate se impune să se acționeze pentru reducerea confruntării internaționale și pentru reluarea politicii de pace și destindere, pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și război, pentru întărirea cooperării și solidarității țărilor in curs de dezvoltare, in vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale.în cursul convorbirilor s-a subliniat că stările actuale de conflict din America Latină sint generate de 

menținerea timp îndelungat a unor structuri economice și sociale perimate, de faptul că multă vreme popoarele acestei zone au suferit exploatarea și asuprirea și acum are loc o ridicare a lor la luptă pentru schimbări care să Ie asigure o viață liberă și demnă, pentru independență națională deplină, pentru a-șl hotări de sine stătător propriile destine, dezvoltarea economică și socială. în convorbiri s-a subliniat că, indiferent de formele diverse in care se produc aceste schimbări, este necesară o colaborare intre țările Americii Centrale,, plecînd de la necesitatea respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotări soarta fără nici un amestec din afară. S-a apreciat că este în interesul popoarelor din America Centrală ca problemele, divergențele dintre statele lor să fie depășite pe cale pașnică și să realizeze intre ele o cooperare bazată pe egalitate- și neamestec in treburile interne, pe respectul independenței și suveranității naționale. Totodată, s-a menționat importanța pe care o are pentru țările din America Centrală, și in general din America Latină, întărirea solidarității și cooperării dintrel ele în vederea consolidării independenței naționale, a dezvoltării libere, fără nici un amestec din afară, pe calea progresului economic și social, statornicirea in raporturile lor cu alte state a undr relații pe baze noi, democratice, de egalitate și respect reciproc.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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H O T Ă R
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitorești 
si autogestiuHii. perfectionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii si creșterea 

retribuției in acest cincinal
(Urmare din pag. I)

o profundă efervescență creatoare, in centrul politicii partidului 
fiind situat omul, fericirea și bunăstarea sa generală.

Plenara Comitetului Centra! al Partidului Comunist Român 
apreciază că noile măsuri de .întărire a autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fînanciare, de perfecționare a sis
temului de retribuire a muncii și creșterea retribuției oamenilor 
muticii sint in concordanță cu aictualul stadiu de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, cu cerințele noului mecanism economico- 
financiar, cu cadrul organizatoric al democrației muncitorești ba
zate pe participarea nemijlocită a maselor la conducerea econo
miei, a vieții sociale, a întregii societăți. Aceste măsuri urmăresc 
dezvoltarea proprietății socialiste, aplicarea și mai fermă a prin
cipiului socialist de repartiție în raport cu cantitatea, calitatea și 
importanța socială a muncii depuse, legarea mai strinsă a veni
turilor individuale ale fiecărui om al muncii de rezultatele obți
nute in înfăptuirea planului de producție, de export, de produc
tivitatea muncii și gradul de valorificare a resurselor materiale, 
de eficiența economică.

Pornind de la rezultatele obținute, de Ia cerințele aplicării ho- 
tăririlor Congresului al XH-lea și ale Conferinței Naționale ale 
partidului,

Plenara Comitetului Ceistral al Partidului Comunist Român 
aprobă „Programul privind aplicarea fermă a principiilor auto
conducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanis
mului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii 
și creșterea retribuției in acest cincinal", îmbunătățit pe baza pro
punerilor făcute de oamenii muncii in cadrul dezbaterii publice 
și hotărăște :

I. Masurile de perfecționare 
a mecanismului economico-financiar, 

a sistemului de retribuire a muncii 
și de creștere a veniturilor oamenilor muncii 

trebuie să asigure aplicarea ferma 
a orientărilor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind întărirea 

autoconducerii muncitorești și autogestiunii, 
legarea mai strînsă a veniturilor 

fiecărui om al muncii 
de realizarea și depășirea sarcinilor de plan
Pentru transpunerea in viață a concepției tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, care conferă noi dimensiuni politicii de ridicare con
tinuă a nivelului de trai și a gradului de civilizație a celor ce 
muncesc, trebuie să se acționeze cu hotărire pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, ridicarea calității produselor, 
valorificarea superioară a materiilor prime, utilizarea deplină a 
capacităților de producție, sporirea producției, a exportului, redu
cerea consumurilor materiale, obținerea unei eficiențe înalte in 
toate sectoarele de activitate, factori determinant ai progresului 
economic și social, ai creșterii veniturilor oamenilor muncii.

îl. Cu privire la întărirea 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, 

a răspunderii tuturor oamenilor muncii 
pentru conducerea directă și eficientă 

a fiecărei unități economice, 
pentru apărarea și dezvoltarea 

proprietății socialiste
1. Pentru Înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor edificării socie

tății socialiste multilateral dezvoltate, toate unitățile trebuie să 
aplice ferm principiile autoconducerii muncitorești și autogestiu
nii, să-și desfășoare activitatea pe principiile economice ale efi
cienței și rentabilității. Fiecare unitate economică trebuie să-și 
asigure fondurile proprii de dezvoltare și cointeresare, să participe 
cu o cotă cit mai mare Ia formarea resurselor necesare dezvoltării 
generale a societății.

Adunarea generală a oamenilor muncii, formă superioară de 
realizare a autoconducerii muncitorești, for prin care clasa mun
citoare asigură conducerea întregii activități economico-sociale, 
trebuie să-și îndeplinească integral drepturile și atribuțiile cu caro 
a fost învestită, să dezbată și să adopte hotărîri cu privire Ia în
treaga activitate cconomico-financiară, Ia gospodărirea și dez
voltarea continuă a proprietății socialiste încredințate colectivului 
de oameni ai muncii. Totodată, adunarea generală, ca expresie a 
democratismului orinduirii noastre socialiste, trebuie să exercite 
un control permanent asupra modului in Care consiliul oamenilor 
muncii, biroul executiv al acestuia, cadrele cu funcții de con
ducere își îndeplinesc sarcinile, acționează pentru înfăptuirea 
prevederilor de plan.

Consiliul oamenilor muncii poartă răspunderea directă pentru 
buna gospodărire și dezvoltarea proprietății socialiste încredințate 
unității și trebuie să situeze în centrul preocupărilor creșterea 
mai accentuată a productivității muncii, folosirea intensivă a 
capacităților de producție, valorificarea superioară a tuturor 
resurselor materiale, încadrarea strictă in normele și normativele 
de consum, utilizarea rațională a forței de muncă, ridicarea per- . 
manentă a pregătirii profesionale, aplicarea fermă a măsurilor 
de perfecționare a sistemului de retribuire, mobilizarea tuturor 
resurselor pentru obținerea unor producții sporite, de înaltă 
calitate, cu cheltuieli cit mai reduse.

Oamenii muncii, în calitate de proprietari ai mijloacelor de 
producție — bunuri ale întregului popor și, in același timp, 
producători și beneficiari ai valorilor materiale și spirituale, 
poartă întreaga răspundere pentru conducerea directă a fiecărei 
unități, pentru folosirea cu maximă eficiență a tuturor mijloacelor 
materiale și financiare încredințate.

2. în scopul întăririi autoconducerii muncitorești și autoges
tiunii cconomico-financiare. Creșterii răspunderii tuturor oame-

• nilor muncii, a organelor colective de conducere, a ministerelor 
și centralelor în apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, 
se introduce contractul-angajament.

Contractul-angajament se încheie între stat, in calitate de 
administrator general al proprietății întregului popor, și colectivele 
de oameni ai muncii din fiecare întreprindere, centrală șl 
minister. /

Prin contractul-angajament dintre stat — reprezentat prin 
ministerul, organul central sau local ierarhic superior — și colec
tivele de oameni ai muncii din întreprinderi și centrale, patrimo
niul unităților socialiste se încredințează personalului muncitor, 
in vederea exercitării nemijlocite a prerogativelor și răspunderi
lor ce decurg din calitatea oamenilor muncii de proprietari, pro- 
dusători și beneficiari. Contractul-angajament cuprinde obligați- . 
ile și răspunderile fiecărui colectiv de oameni ai muncii cu . 
privire la buna gospodărire și dezvoltare a patrimoniului unită- ■ 
ților socialiste, precum și drepturile personalului muncitor de a « 
participa nemijlocit la conducerea întreprinderii, la elaborarea, 
adoptarea și înfăptuirea hotăririlor.

3. Contractul-angajament dintre stat și ministere, în calitate 
de administratori ai patrimoniului unităților economice din sec
toarele subordonate, stabilește obligațiile ministerelor de a acționa 
permanent pentru utilizarea cu maximă eficiență â potențialului 
productiv al unităților componente, valorificarea superioară a 
resurselor materiale, asimilarea de noi produse și .introducerea 
de tehnologii avansate, specializarea și cooperarea in producție, 
contractarea producției la intern și export, asigurarea bunei 
aprovizionări tehnico-materiale, realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan, în condiții de eficiență sporită.

4. Fiecare om al muncii va semna un angajament individual 
prin care își asumă răspunderea să îndeplinească obligațiile ce 
ii revin din contractul-angajament, să realizeze integral sarcinile 
de producție, să respecte normele tehnologice și de disciplină a 
muncii, să asigure folosirea cu randament superior a mașinilor 
și utilajelor, să utilizeze eficient materiile prime, materialele, 
combustibilul și energia, să acționeze pentru ridicarea calității 
produselor, să militeze pentru aplicarea strictă a hotăririlor de 
partid și legilor țării.

Prin semnarea angajamentului individual, directorul ințre- 
prinderii își asumă răspunderea pentru gestionarea cu maximă 
eficiență a întregului patrimoniu al unității, pentru aplicarea 
măsurilor necesare în vederea îndeplinirii tuturor sarcinilor de 
plan.

Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale și locale, pre
cum și directorii generali ai centralelor industriale, vor semna un 
angajament individual prin care își vor asuma răspunderea pentru 
realizarea, in condiții de maximă eficiență, a indicatorilor de plan 
pe ansamblul unităților din subordine.

5. Periodic, adunarea generală a oamenilor muncii va analiza
( modul in care se îndeplinesc obligațiile asumate prin contractul- 
V_____________________________________________________________  

angajament și va stabili măsuri pentru gospodărirea cu maximă 
eficiență a patrimoniului unității.

Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale vor ac
ționa pentru aplicarea' întocmai a prevederilor din contractul- 
angajament, vor urmări și analiza periodic modul de îndeplinire a 
prevederilor din contract și vor stabili măsurile' ce se impun pen
tru asigurarea condițiilor tehnice, organizatorice, economice îh ve
derea îndeplinirii planului in toate sectoarele de activitate.

Totodată, consiliile oamenilor muncii vor raporta adunărilor ge
nerale modul de îndeplinire a prevederilor din contractul-angaja
ment, propunind măsuri pentru aplicarea mai fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, 
a principiilor socialiste de retribuire, pentru creșterea eficienței 
economice.

III. Cu privire
la perfecționarea sistemului de retribuire, 

în vederea sporirii 
cointeresării oamenilor muncii 

în realizarea și depășirea sarcinilor de plan ; 
extinderea și generalizarea acordului global
1. Perfecționarea sistemului de retribuire a muncii se bazează 

pe următoarele principii :
— potrivit Constituției, fiecare cetățean are dreptul și îndato

rirea de a desfășura o muncă utilă; societatea socialistă garantează 
fiecărui cetățean dreptul de a munci potrivit aptitudinilor și pre
gătirii sale, necesităților dezvoltării economico-sociale a țării ;

— aplicarea consecventă a principiului socialist de repartiție în 
raport de cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii ; ni
meni nu poate să primească retribuție, nu poate avea venit garan
tat sau să participe la beneficiu, dacă nu muncește și dacă nu pro
duce potrivit obligațiilor de la locul de muncă ; ia muncă egală se 
va asigura retribuție egală ;

— veniturile oamenilor muncii în raport cu cantitatea și calita
tea muncii prestate, cu rezultatele in producție sint neplafonate ;

— creșterea mai rapidă a productivității muncii dccit a retri
buției in toate ramurile economiei, astfel incit să se asigure atit 
fondurile necesare majorării retribuției, cit și resursele pentru 
acoperirea cheltuielilor generale ale statului ;

— extinderea și generalizarea acordului global, care va constitui 
forma principală de retribuire și va cuprinde întregul personal din 
cadrul intreprinderilor ; toate categoriile de personal din unitățile 
socialiste iși vor desfășura activitatea pe bază de norme și norma
tive de muncă fundamentate științific ;

— sporirea ponderii părții variabile in totalul veniturilor perso
nalului muncitor, prin mărirea adaosului de acord, a fondului de 
participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea 
beneficiilor, creșterea fondului de premiere pentru realizări deose
bite și a sporului de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.

2. Pentru aplicarea mai fermă a principiului socialist de repar
tiție, prin legarea mai strinsă a veniturilor fiecărui om al muncii 
de rezultatele obținute in producție, in toate unitățile economice 
se va trece la aplicarea generalizată a acordului global la nivelul 
întregii intreprinderi, pe baza unui contract încheiat cu unitatea 
sau cu organul ierarhic superior, ceea cO va asigura concentrarea 
eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru realizarea la termen 
a producției planificate, creșterea răspunderii pentru buna gospo
dărire a mijloacelor încredințate de societate.

în acord global vor fi cuprinși muncitorii, maiștrii, tehnicienii, 
inginerii și celelalte categorii de personal, inclusiv personalul dc 
conducere, astfel incit această formă de retribuire să se aplice la 
minimum 80 la sută din numărul total al personalului muncitor.

Fiecare colectiv de muncă are dreptul și obligația să-Șî organi-. 
zeze cit mai bina activitatea, astfel incit șă asigure utilizarea inte
grală a capacitățițor de producție, întreținerea și repararea la timp 
a mașinilor și utilajelor, folosirea rațională a forței de muncă, eco
nomisirea resurselor materiale.

3. în vederea cointeresării formațiilor de lucru în realizarea 
unei producții cit mai mari, fondul de retribuire prevăzut in con
tractul de acord global se va determina pe baza tarifelor pe uni
tatea de produs, stabilite în raport de manopera necesară execu
tării produsului, pentru toate categoriile de personal.

Fondul de retribuire cuvenit fiecărei formații se va determina 
pe baza cantităților de produse realizate și a tarifului stabilit pe 
unitatea de produs, fără a fi limitat atit in cazul depășirii, cit și 
al nerealizarii sarcinilor de plan. Acest fond se împarte intre 
membrii formației in funcție de aportul fiecăruia la realizarea 
producției, precum și de retribuțiile tarifare.

Fondul de retribuire stabilit în contractul de acord global ră- 
minc același, indiferent de numărul de personal cu care a lucrat 
formația respectivă. In cazul in care producția s-a realizat cu un 
număr mai redus dc personal, venitul fiecăruia se majorează co
respunzător contribuției Ia realizarea producției, la sporirea pro
ductivității muncii individuale și pe total unitate.

4. Fiecare formație de lucru, brigadă, secție, lot, șantier, fer
mă agricolă etc. cuprinsă in acord global va primi sarcinile de 
producție fizică și producție destinată exportului, condițiile de 
calitate, termenele de realizare a producției, consumurile mal- 
xime de materii prime, materiale, combustibili și energie, chel
tuielile de întreținere și reparații curente, precum și cheltuielile 
administrativ-gospodărești.

5. Retribuirea in acord global se vă face în raport direct eu 
producția fizică realizată, cu condiția îndeplinirii indicatorilor de 
plan și a altor sarcini ce vor fi stabilite, in mod diferențiat, pe 
categorii de personal (muncitori, maiștri, personal tehnic-ingi- 
neresc din secțiile de producție, personal din conducerea între
prinderii și celelalte categorii de personal), precum și jpe ramuri, 
subramuri și activități, in funcție de specificul acestora.

6. în vederea stimulării creșterii exportului și a eficienței a- 
cestuia, personalul muncitor din întreprinderile de comerț exte
rior, din compartimentele de comerț exterior din centrale și in
treprinderi va fi retribuit pe bază de cote, aplicate la valoarea 
exportului și importului, diferențiate pe grupe de mărfuri sau , 
pe principalele produse. Cotele de retribuire pentru export vor 
fi mai mari față de cotele pentru import. De asemenea, se vor 
stabili cote stimulatoare pentru alte operațiuni de comerț exte
rior. Sumele cuvenite, determinate pe baza cotelor aprobate, nu 
sint plafonate.

întreprinderile producătoare și respectiv cele din comerț exte
rior care nu-și îndeplinesc obligațiile prevăzute in contracte, de- 
terminind prin aceasta nerealizarea sarcinilor de export, Suportă 
penalități și despăgubiri in condițiile stabilite de lege.

întreprinderile de comerț exterior sînt obligate să ia măsuri > 
pentru asigurarea din timp cu contracte a întregului plan de ex
port, creșterea eficienței exportului, diversificarea activității pe 
piețele externe prin promovarea exportului și a altor produse 
decit cele din profilul lor, să exercite un control permanent in 
unitățile producătoare asupra realizării mărfurilor pentru ex
port, Ia termen și dc bună calitate.

7. Pentru personalul muncitor necuprins în acord sau in acord 
global, se vor stabili obligații și sarcini precise de serviciu, pe 
bază dc norme și noimativc de muncă, iar retribuirea se va face 
în raport cu realizarea acestora.

Pentru personalul de conducere, tehnic, economic și dc altă 
specialitate, inclusiv miniștrii, din ministere și alte organe cen
trale și locale care coordonează activități economice, precum și 
cel din centralele industriale, inclusiv directorii generali, retri
buirea se va face in funcție de media realizărilor pe ansamblul 
unităților economice subordonate, în raport cu gradul de înde
plinire a 2 pină la 4 indicatori de plan — producția-marfă, ex
portul, productivitatea muncii, producția netă sau alți indicatori 
specifici.

8. Aplicarea corespunzătoare a măsurilor de perfecționare în 
continuare a sistemului de retribuire impune ca unitățile econo
mice să asigure gospodărirea judicioasă a fondului dc retribuire 
în corelație directă cu realizarea indicatorilor de plan, să ia mă
suri pentru mai buna fundamentare a normelor de muncă, in 
funcție de schimbările în dotarea tehnică, extinderea mecaniză
rii și automatizării producției și perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație. Prin normele de muncă trebuie Să se asigure econo
misirea muncii vii, creșterea mai accentuată a productivității 
muncii.

Fondul de retribuire se planifică pe unități de producție, pe 
baza normelOi de consum de muncă pe produs sau lucrare și se 
repartizează pe uzine, fabrici, secții, ateliere, șantiere și pe for
mații de lucru in funcție de structura planificată ă producției 
și de volumul de muncă stabilit potrivit tehnologiilor folosite.

9. Fondul de retribuire rezultat prin însumarea drepturilor in
dividuale ale întregului personal muncitor din unitățile econo
mice, determinate potrivit legii, se eliberează de bănci în limita 
fondului dc retribuire calculat in funcție de realizarea produc
ției fizice in strinsă corelare cu creșterea productivității muncii, 
a planului de export, a valorii producției nete, a producțiel- 
marfă vîndută și încasată și a altor indicatori, după caz.

In vederea întăririi răspunderii personalului din conducerea 
întreprinderii, fabricii sau uzinei in îndeplinirea indicatorilor de 
plan, fondul de retribuire pentru acest personal, precum și pen
tru personalul necuprins in acord global se calculează în raport 
cu gradul de realizare a producției fizice, a planului de export, 
a valorii producției nete și a producției-marfă vindută și încasată.

• IV. Cu privire
la creșterea retribuției personalului muncitor, 

a veniturilor tuturor oamenilor muncii
1. Corespunzător politicii consecvente a partidului nostru de 

ridicare a nivelului de trai, incepind cu luna septembrie 1983 
vor fi majorate, in mod eșalonat pe ramuri și activități, retribu
țiile tuturor categoriilor de personal muncitor. Creșterea venituri
lor din muncă se va realiza atit prin majorarea retribuțiilor tari
fare, cit și pe calea sporirii părții variabile in venitul total al 
oamenilor muncii.

Nivelurile medii lunare ale retribuției nominale, inclusiv im
pozitul pe retribuție care se suportă de întreprindere, retribuției 
nominale nete și retribuției reale, la încheierea majorării retribu
țiilor — in luna august 1984 — precum și in anul 1985, comparativ 
cu cele realizate in anul 1980, vor fi următoarele :

1980 
—lei—

August 
1984 

—lei—
1985 

—lei—
August

1984/1980
%

1985/ 
1980 
%

Retribuția medie no-
minaiă, inclusiv ifn-
pozitul suportat de • »
intreprindere 2 613 3 466 3 616 132,5 138,4

Retribuția -medie no-
minaiă netă 2 238 2 925 3 045 130,7 136,1

Retribuția reală 2 238 2 350 2 417 105,0 108,0

2. Creșterea retribuției tarifare se va efectua In condițiile men
ținerii, in ansamblu, a ierarhizării retribuțiilor pe ramuri, care 
corespunde etapei actuale de dezvoltare economico-socială a țării 
noastre.

Avind In vedere importanța și conținutul activității desfășurate 
în unele sectoare, rețelele retribuțiilor tarifare vor trece ia un 
nivel superior de ierarhizare pentru muncitorii din foraj, extracția 
țițeiului șl a gazelor, de pe excavatoarele cu rotor și alte utilaje 
grele din exploatările la zi a cărbunelui, din cocserii, tăbăcării și 
industria sticlei, precum și alte categorii de personal din activități 
în care s-au introdus utilaje și tehnologii noi de mare complexi
tate sau din activități cu condiții mai grele de muncă.

Raportul între retribuția minimă și cea maximă va fi de 1:5,52, 
situindu-se practic la nivelul existent in prezent.

3. Partea variabilă din retribuție va crește astfel incit in a doua 
parte a anului 1984 aceasta să reprezinte peste 23 la sută din veni
turile obținute din muncă. Creșterea părții variabile se va realiza, 
in principal, pe seama acelor elemente ale retribuției de natură 
să stimuleze îndeplinirea și depășirea planului, creșterea exportu
lui, ridicarea productivității muncii, reducerea costurilor dc pro
ducție și realizarea, pe această bază, a unor beneficii sporite, din 
care o parte însemnată revine oamenilor muncii.

4. în vederea stimulării colectivelor de oameni ai muncii în re
ducerea costurilor dc producție, sporirea productivității muncii, 
creșterea calității produselor și realizarea unor beneficii mai mari, 
se majorează cotele de constituire a fondului de participare a oa
menilor muncii la realizarea producției,’a beneficiilor și la împăr
țirea beneficiilor. Sumele obținute pe această cale vor reprezenta
4 la sută din fondul de retribuire pe economie, față de circa 2 Ia 
sută cit este in prezent.

5. Pentru a asigura o mai mare stabilitate a forței dc muncă, 
concomitent cu majorarea retribuției tarifare, se majorează sporul 
care se acordă pentru vechime neîntreruptă in aceeași unitate, 
ponderea acestuia in veniturile totale obținute din muncă va fi de
5 Ia sută in medie pe economie, față dc 2,9 la sută in prezent.
Sporul de vechime se va acorda incepind de la o vechime de 3 ani 
in aceeași unitate ; personalul cu o vechime de peste 5 ani va be
neficia de cote de spor majorate. ,

Cotele din retribuția tarifară privind sporul pentru vechime 
neîntreruptă in aceeași ■ unitate sint următoarele :

Tranșe de ve
chime neintre-

Personalul 
din toate ra

murile și 
sectoarele dc

Personalul 
din industria

Personalul din in
dustria minieră care 
lucrează in subte
ran ; muncitorii,
personalul operativ 
și mecanicii de lo
comotivă din unită
țile de exploatare a

ruptă in a- activitate minieră care 
lucrează la 

suprafață
căilor ferate ale

cecași' unitate (exclusiv cel M.T.Tc., cu activi-
din coloa- late direct legată
nele B și C) de siguranța circu

lației; docherii, con-
ducători de utilaje
portuare și opera-

tori la dană
A B C

x ac
tual

majo
rat

ac
tual

majo
rat actual mâjorăt

1—3 ani _ _ 2% 3% 3% 4%
3— 5 ani — 3% 2% 4% 3% 5%
5—10 ani 3% 6% 3% 6% 5% 8%

10—15 ani 5% 9%' 5% 9% 7% 11%
15—20 ani 7% 12% 7% 12% 9% 14%
peste 20 ahi 10% 15% 10% 15% 12% 18%

Sporul pentru vechimea neîntreruptă in aceeași unitate va fi 
Inclus in baza de calcul a pensiei, pentru pensiile care se vor Sta
bili incepind cu data de I septembrie 1983.

6. Unitățile economice care produc pentru export, precum și 
cele care livrează subansamble, piese de schimb și componente de 
bază ce se înglobează in produse destinate exportului vor consti
tui fondul de participare a oamenilor muncii Ia realizarea produc
ției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor potrivit unor cote 
mai mari față dc unitățile care produc pentru consumul intern. 
Aceste cote vor fi diferențiate in raport de ponderea producției de 
export in totalul producției ; Ia întreprinderile cu un volum ipare 
de producție pentru export, cota va fi de peste 4 la sută din fondul 
de retribuire. Fondul suplimentar pentru producția de export se va 
repartiza personalului muncitor care a participat la realizarea 
acestei producții.

La produsele destinate exportului sau care sint livrate în coo
perare pentru a fi încorporate în produse de export se vor asigura 
rentabilități și beneficii mai mari, diferențiate în raport de pon
derea producției de export în totalul producției, in cadrul rentabi
lității și a beneficiului pe total intreprindere.

Stimularea suplimentară a întreprinderilor care produc pentru 
export trebuie să determine creșterea volumului exportului, reali
zarea unor produse de înaltă calitate, competitive pe plan mondial, 
obținerea unor rezultate financiar-valutare superioare, sporirea 
contribuției fiecărei întreprinderi la formarea resurselor valutare 
ale țării.

7. Pentru stimularea realizărilor deosebite obținute de perso
nalul muncitor, fondul destinat acordării de premii in cursul anu
lui va fi majorat, constituindu-se pe baza unei cote dc 2 Ia sută 
din fondul de retribuire planificat, față de 1 Ia sută cit este in 
prezent. Aceste premii se vor acorda, cu precădere, personalului 
muncitor care a contribuit Ia realizarea unor produse de calitate 
superioară, cu consumuri reduse de materii prime, materiale, com
bustibili și energie.

8. Prin majorarea retribuțiilor tarifare șl creșterea părții va
riabile, oamenii muncii vor beneficia de venituri suplimentare 
care însumează, Ia nivelul unui an. peste 25 miliarde lei.

Sporirea veniturilor obținute din muncă va conduce la mo
dificări importante în repartizarea personalului muncitor după 
nivelul retribuției realizate. In condițiile utilizării complete a 
timpului de lucru, indeplinirii normelor de muncă și a planului 
de producție, a tuturor obligațiilor dc serviciu, nici un om al 
muncii nu va mgi realiza venituri mai mici de 1 700 lei lunar, din 
care 1 500 lei retribuția tarifară minimă ; ponderea personalului 
muncitor cu venituri de peste 2 500 lei lunar va crește la circa 
65 la sută, față de 46 Ia sută in prezent.

9. Veniturile reale ale țărănimii, pe o persoană activă, reali
zate din munca in cooperativele agricole de producție și din gos
podăria personală, vor fi ih anul 1985 cu 12,2 Ia sută mai mari 
față de anul 1980.

Veniturile țărănimii vor crește ca urmare a sporirii produc
țiilor medii Ia hectar și pe animal, a livrării unei părți mai mari 
din producție către unitățile de stat, in condițiile prețurilor și 
primelor stimulative stabilite in anii 1981—1982.

In același timp, statul va asigura, în continuare, aprovizio
narea țărănimii cu produse industriale necesare pentru consu
mul productiv și individual, intr-o gamă diversificată șl Ia pre
țuri stabile.

Toate aceste măsuri vor contribui la intensificarea schimbu
lui dintre oraș și sat, la întărirea alianței economice dintre clasa 
muncitoare și țărănime.

10. Pensiile de asigurări sociale vor fi majorate, de Ia 1 mai 
1981, pentru toate categoriile de pensionari, diferențiat in raport 
de nivelul pensiilor ; vor spori mai accentuat pensiile mici.

Pensia medie reală de asigurări sociale va fi in anul 1985 cu 
5,6 Ia sută mai mare față de 1980 ; pensia medie nominală pentru 

limită de vîrstă cu vechime integrală în muncă va spori de Ia 
1 335 Iei lunar in 1980 la 1 775 lei în anul 1985.

Fondurile ce se acordă pentru majorarea pensiilor de asigu
rări socitile de stat și a ajutoarelor sociale insuinează, la nivelul 
unui an, circa 3,5 miliarde Ici.

11. în spiritul hotăriril plenarei, organizațiile cooperatiste de 
masă și obștești vor stabili măsuri corespunzătoare ținind seama 
de specificul activității lor, pentru aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea meca
nismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii 
și creșterea retribuțiilor.

V. Cu privire la creșterea rolului 
și răspunderii organelor de partid și de stat, 

a organizațiilor de sindicat și de tineret, 
a celorlalte organizații de masă și obștești, 

în înfăptuirea măsurilor de întărire 
a autoconducerii muncitorești 

și de perfecționare a sistemului de retribuire
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

apreciază că Programul privind aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea meca
nismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii 
și creșterea retribuției in acest cincinal, elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, corespunde pe deplin cerințelor etapei 
actuale de dezvoltare intensivă a economiei românești.

înfăptuirea prevederilor din Program va contribui la mobili
zarea energiei creatoare a tuturor oamenilor muncii, va stimula 
inițiativa clasei muncitoare, a întregului popor, pentru ridicarea' 
subștanțială a nivelului calitativ al activității economico-sociale. 
Transpunerea în viață a Programului impune creșterea rolului și 
a răspunderii organelor de partid și de stat, a organelor de con
ducere colectivă, in întărirea autoconducerii muncitorești și a 
autogestiunii economico-financiare.

1. Organizațiile de partid din unitățile economice, comitetele 
de partid orășenești, municipale și județene, organizațiile dc sin
dicat și de tineret, organele colective de conducere, colectivele 
de oameni ai muncii vor acționa, prin toate mijloacele pe care 
le au la dispoziție, pentru crearea condițiilor materiale, tehnice 
și organizatorice necesare transpunerii in viață a măsurilor pri
vind perfecționarea sistemului de retribuire a muncii și crește
rea retribuției.

2. Organele colective de conducere din întreprinderi, centrale, 
ministere, toți oamenii muncii au datoria să asigure condițiile 
pentru generalizarea acordului global in toate unitățile econo
mice, prin organizarea la nivel corespunzător a producției și a 
muncii, îmbunătățirea activității de întreținere și reparații, reali
zarea ritmică a producției și reducerea personalului indirect pro
ductiv.

3. Toate organizațiile de partid, organele colective dc condu
cere, colectivele de oameni ai muncii vor situa in centrul activi
tății lor folosirea deplină, cu inalt randament a capacităților de 
producție, a întregului potențial existent, a tuturor fondurilor 
fixe. Pe această cale se va asigura sporirea valorii producției 
obținute la 1 000 lei fonduri fixe, creșterea producției-marfă și a 
veniturilor fiecărei unități.

4. Sub conducerea organelor și organizațiilor dc partid, colec
tivele de oameni ai muncii din unitățile industriale, de construcții 
și din agricultură, din celelalte ramuri vor acționa pentru înde
plinirea programelor de măsuri privind valorificarea superioară 
a tuturor resurselor materiale, reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale, combustibili și energie, pentru con
tinuarea in ritm susținut a activității de reproiectare a produ
selor, de înnoire și modernizare a tehnologiilor, de creștere a 
randamentelor energetice ale utilajelor, de tipizare a produselor.

5. In fiecare unitate economică, adunările generale și consiliile 
oamenilor muncii vor stabili măsurile necesare pentru realizarea 
programelor proprii privind recuperarea, refolosirea materialelor 
și recondiționarea pieselor de schimb, subansamblelor etc.

6. In centrul preocupărilor tuturor unităților economice se va 
situa creșterea mai puternică a productivității muncii, factorul 
determinant care asigură sporirea venitului național, unica sursă 
a progresului economic și social, a creșterii veniturilor tuturor 
oamenilor muncii. In acest scop se vor lua măsuri ferme pentru 
intensificarea acțiunilor de introducere a progresului tehnic, de 
extindere a gradului de mecanizare și automatizare, pentru or
ganizarea mai bună a producției și a muncii, perfecționarea nor
mării muncii, ridicarea continuă a calificării profesionale a oa
menilor muncii. Totodată, se va acționa pentru reducerea consu
mului de manoperă pc produs sau lucrare,' restrîngerea persona
lului indirect productiv la strictul necesar, pentru ridicarea pc un 
plan calitativ superior a întregii activități, în vederea atingerii 
unor niveluri dc productivitate comparabile cu cele mai bune pe 
plan mondial.

7. Organizațiile de partid, de sindicat și tineret, consiliile oa
menilor muncii din toate unitățile economice vor acorda o atenție 
sporită ridicării nivelului de calificare și pregătire profesională 
a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, a întregului personal in 
vederea utilizării cu maximum randament a mașinilor și uti
lajelor cu care sint dotate întreprinderile, precum și pentru uti
lizarea eficientă a întregului personal muncitor.

8. Organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din toate 
unitățile economice vor manifesta o exigență sporită pentru 
ridicarea calității produselor, respectarea ■ parametrilor tehnici, 
economici și funcționali stabiliți, pentru creșterea competitivității 
produselor românești pc piața internațională.

9. Organizațiile de partid, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii 
din unitățile productive și de comerț exterior vor lua măsuri 
ferme pentru îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale de 
export, livrarea la timp și de,calitate corespunzătoare a produse
lor, ridicarea eficienței exportului. Aplicarea măsurilor de stimu
lare a producției pentru export trebuie să sporească răspunderea 
consiliilor oamenilor muncii, a fiecărui colectiv de muncă, pentru 
diversificarea și adaptarea operativă a producției la cerințele 
beneficiarilor externi, pentru prospectarea pieței externe și 
creșterea producției pentru export.

10. Organele colective de conducere din unitățile de cercetare, 
proiectare și inginerie tehnologică vor asigura, in strînsă legătură 
cu unitățile industriale și agricole, introducerea de noi tehnologii 
perfecționate, aplicarea in practică și generalizarea rezultatelor 
obținute de unitățile de cercetare, reducerea ciclului cercetare- 
proiectare-producție, în vederea obținerii unor produse de calitate 
superioară, cu costuri cit mai reduse. Cercetarea științifică tre
buie să-și sporească contribuția la crearea de noi produse care să 
asigure reducerea importurilor.

11. Organele financiare și de planificare, băncile, împreună cu 
ministerele, organele locale, centralele și întreprinderile, trebuie 
să acționeze pentru introducerea unui sever regim de economii 
in tOate sectoarele, utilizarea cu maximum de eficiență a fon
durilor materiale și bănești, să urmărească creșterea rentabilității 
și a beneficiilor tuturor unităților economice, aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism economico-financiar.

12. Organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, 
consiliile Oamenilor muncii vor desfășura o activitate permanentă 
pentru respectarea strictă a ordinii și disciplinei la fiecare Ioc de 
muncă, aplicarea riguroasă a normelor referitoare Ia desfășura
rea procesului de producție, asigurind îndeplinirea cu simț de 
inaltă responsabilitate a tuturor îndatoririlor dc serviciu.

13. Organizațiilor de partid, de sindicat și tineret din între
prinderi, comitetelor orășenești, municipale și județene de partid 
le revin sarcini de mare răspundere in generalizarea experienței 
înaintate in producție la toate locurile de muncă, in promovarea 
noului, in asigurarea înțelegerii conținutului și sensului noilor 
măsuri de perfecționare a sistemului de retribuire, in soluționa
rea problemelor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, in 
mobilizarea întregului personal muncitor la înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de plan ale fiecărui colectiv de muncă, a fiecărui 
om al muncii.

14. Consiliul dc Miniștri, ministerele, consiliile populare ju
dețene vor lua măsuri pentru aplicarea fermă a prevederilor 
Programului, astfel incit să se asigure creșterea continuă a pro
ducției, a productivității muncii, reducerea costurilor de produc
ție, realizarea unei inalte eficiențe, a resurselor necesare sporirii 
veniturilor populației, ridicării nivelului de trai al întregului po
por — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.

★
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Iși exprimă convingerea că prin aplicarea in practică a prevede
rilor Programului se vor da noi dimensiuni inițiativei individuale 
și colective, răspunderii tuturor oamenilor muncii pentru gos
podărirea eficientă a fondurilor materiale și bănești, utilizarea 
integrală a capacităților de producție și a forței de muncă și 
sporirea, pe această bază, a veniturilor tuturor celor ce 
muncesc.

Plenara cheamă pe toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, ca in calitate de proprietari, producători și benefi
ciari să acționeze cu răspundere pentru întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii cconomico-financiare, pentru reali
zarea ritmică a producției fizice, creșterea calității și eficienței 
întregii activități economice.

I
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PROGRAMUL
național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv ai pămintului 
mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiile 

pe circa 55-60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului
(Urmare din pag. I)

— mii hectare la sfirșitul anului —
Categoria 

de folosință
Existent la
31 dec. 1982

Plan
1983

Prevederi :
1984 1985„Suprafața agricolă 14 964,1 14 990 14 995 15 010din care :— arabilă 9 870,3 9 940 9 970 10 000— pășuni 3 041,9 2 938 2 920 2 905— finețe 1 397,7 1 430 1 430 1 430— vii și pepi-niere viticole 299,9 317 310 310— livezi și pepi-niere pomicole 351,4 365 . 365 365

vii

eroziunii apelor, folosite

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, altor instituții centrale, ale organelor județene de partid și de stat pentru îmbunătățirea radicală a organizării și conducerii acestor activități. Pe unele șantiere de irigații, desecări, combatere a solului și de gospodărire a utilajele din dotare nu sint ______ _la intreaga capacitate și întreținute in mod corespunzător. Există deficiențe in utilizarea eficientă a mijloacelor materiale, fondurilor bănești și a forței de muncă.Organele de partid și consiliile populare acționează insuficient pentru antrenarea întregii populații la lucrările de creștere a suprafeței a- gricole și arabile, de îngrijire și ameliorare a pajiștilor, de eliminare a excesului de umiditate, la lucrările de irigații, îndeosebi in amenajări locale.Programul pe care il supunem dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale urmărește înfăptuirea sar-' cinii de creștere, pină în 1985, a suprafeței agricole la 15 milioane hectare. iar a celei arabile la 10 milioane hectare ; recuperarea restanțelor înregistrate in domeniul irigațiilor și desecărilor, realizarea unei acțiuni de masă la care să participe întregul popor, astfel ca la sfirșitul anului 1989 să fie amenajate pentru irigații peste .5 milioane hectare, așa cum se prevede în Programul partidului' din care 4 milioane hectare în prima etapă, adică pină la sfirșitul actualului cincinal.
la creșterea 
agricole, 
arabile, 

și folosirea

I. Cu privire 
suprafeței 
îndeosebi 

organizarea
întregului fond funciarîn prezent țara noastră dispune de14 964 mii hectare suprafață agricolă, din care 9 870 mii hectare arabilă, revenind pe locuitor 0,67 hectare teren agricol și 0.44 hectare teren arabil. în acest cincinal, suprafața agricolă trebuie să crească Ia cel puțin15 milioane hectare, iar cea arabilă la 10 milioane hectare.Această sarcină de o importanță deosebita se va realiza prin introducerea în circuitul agricftl de noi terenuri, precum și prin îmbunătă- ’ țirea structurii modului de folosință a fondului funciar, după cum urmează : ,

1

programelor județene a lucrărilor agropedo- va asigura încheierea,

crări de îngrijire și ameliorare pe o suprafață de 3 milioane hectare păduri pășunabile.Se vor intreprinde, in continuare, acțiuni de identificare a terenurilor sărăturate și înmlăștinite, care vor fi puse in valoare prin amenajări piscicole, iar ceie puternic erodate — ripe, ravene, torenți — prin împăduriri.In vederea creșterii potențialului productiv al pămintului se vor administra .anual, pe terenurile acide și alcaline, pe o suprafață de 270 mii hectare. 1,5 milioane tone amendamente, vor fi folosite toate resursele de îngrășăminte organice, se vor utiliza cantități sporite de ingrășă- , minte chimice, în anul 1985 asigu- rindu-se un consum de 280—300 kg substanță activă la hectarul arabil, vii și livezi, iar in perspectiva anului 1990 se va ajunge la 350—400 kg la hectar. Se vor fertiliza, in același timp, și pajiștile naturale, conform programului.Realizarea de executare ameliorative pină in 1985, a întregului ciclu de scarificări pe 579 mii hectare și 5 475 mii hectare afinare adîncă a solului, adică pe toate suprafețele care necesită asemenea lucrări.întregul complex de lucrări agro- pedoameliorative se va fundamenta pe studii pedologice, agrochimice și de cadastru calitativ, pe cunoașterea caracteristicilor productive din fiecare solă, pe toată suprafața agricolă.întreaga activitate de gospodărire a fondului, funciar se va desfășura intr-o concepție unitară, pe baza sistematizării și organizării teritoriului tuturor unităților agricole. In fiecare unitate agricolă se vor stabili numărul și mărimea asolamentelor ținind seama de structura culturilor și sarcinilor de producție ale unității, gruparea cea mai economică a culturilor in funcție de favoi'abilitate, relieful și dispersarea terenurilor, de sistemul de cultură irigat, neirigat și antierozional. Prin asdlamentele organizate pe unități agricole, ferme sau grupe de ferme, se vor stabili ' sole cu dimensiuni maisă asigure o exploatare rațională ('a terenurilor, folosirea cu a mijloacelor mecanice, mici. car(erandament reducerea

consumurilor de carburanți, ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor, buna organizare a producției și a muncii.Pentru a se asigura realizarea Integrală a programului de creștere și gospodărire a întregului fond funciar se va acționa, cu toată fermitatea pentru eliminarea oricăror forme de risipă de teren. Se vor dimensiona la strictul necesar* * 2 * 1 suprafețele ce urmează a fi ocupate cu bbiectivele de investiții, urmind ca acestea să fie amplasate în primul rind pe terenuri neproductive, sau improprii producției agricole, in perimetre construibile, pe platformele industriale sistematizate. Se va asi-

— nu s-a acționat cu fermitate pentru aplicarea în toate unitățile a proiectelor de organizare a teritoriului, a asolamentelor și a unei rotații raționale a culturilor pentru efectuarea lucrărilor de amendare, sca- rificare, afinare. nivelare-modelare și celelalte lucrări agropedoamelio- rative, care asigură creșterea fertilității solului și exploatarea rațională a acestuia ;— in unele sisteme mari de irigații nu s-a realizat întregul complex de lucrări^, mai ales a celor de deseca- re-drenaj și de prevenire a pierderilor de apă pe canale, ceea ce a determinat fenomene de exces de umiditate pe suprafețe intinse, cum sint cele din Cîrhpia Bărăganului și din sudul Olteniei ;— nu au fost peste tot folosite condițiile favorabile de teren pentru irigarea pe brazde, iar pe unele suprafețe arhenajate pentru utilizarea a- cestei metode, lucrările de nivelare a terenului au fost executate cu întârziere ;— atit in sistemele de irigații, cit și in cele de desecări, după terminarea lucrărilor de amenajare, unitățile a- gricole au executat in mică măsură lucrările agropedoameliorative și nu au folosit un sistem de agricultură specific terenurilor amenajate;— in cadrul exploatării sistemelor nu s-a asigurat, in totalitate și operativ, curățirea canalelor și digurilor, repararea construcțiilor și echipamentelor, din care cauză unele dintre acestea nu funcționează la'parametrii proiectați. De asemenea, nu au fost întreținute și folosite corespunzător Sistemele vechi;— deși prin plan lucrările de îmbunătățiri funciare au fost corelate cu cele de gospodărire a apelor, in derularea acestora s-au produs decalări urmate de intirzieri la darea in exploatare a amenajărilor și in folosirea eficientă a terenurilor :* — in zonele colinare, atit în sistemele de combatere a eroziunii, cit și pe terenurile neamenajate, se practică numai într-o mică măsură agrotehnic^ antierozională, asolamentele și structura corespunzătoare a culturilor agricole, ceea ce face ca procesul de eroziune să continue.Realizarea programului de creștere a suprafeței agricole, îndeosebi arabile, de extindere a irigațiilor, desecărilor și combatere a eroziunii solului, recuperarea răminerțlor în urmă înregistrate in aceste domenii impun creșterea preocupării și răspunderii

Creșterea suprafeței agricole cu 45.9 mii hectare in 1985 față de 1982 se va realiza prin lucrări hidroame- liorative ce se vor executa în cadrul Programului de amenajare și exploatare integrală a Deltei Dunării, prin continuarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, mai buna sistematizare a localităților, precum și prin punerea în valoare a unor terenuri neagricole existente in toate județele.Sporirea suprafeței arabile, ip, aceeași perioadă, cu 129.7 mii hectare, se va realiza prin luarea în cultură a unor terenuri din Delta Dunării, din luncile indiguite. amenajarea și ameliorarea terenurilor cu exces deumiditate, sărăturate, trecerea la arabil a unor suprafețe do pășuni, restringerea la strictul necesar a drumurilor, desființarea pilcurilor de arborete și tufărișuri care nu au rol de protecție a solului.Pe măsură ce plantațiile de vii și pomi ale unităților socialiste, amplasate în șes, iși vor încheia ciclul de producție, ele vor fi desființate și se vor realiza noi plantații in zonele colina.ro, pe terenuri în pantă, In podgoriile și bazinele pomicole consacrate, urmârindu'-se constituirea de masive încheiate și valorificarea mai economică a acestor suprafețe.Se vor continua acțiunile de mo- . dernizare și amenajare intensivă a plantațiilor de vii și pomi exisrente și se va acorda, in continuare, sprijin gospodăriilor populației pentru sistematizarea plantațiilor de răzlețe, in jurul localităților.In vederea ridicării potențialului de producție al pajiștilor naturale, 
se vor insămință și suprainsămința2 milioane hectare, din care 1 milion hectare se vor include in asola- mente și vor fi cultivate cu amestecuri de ierburi graminee și leguminoase perene.Pe pajiștile -naturale se vor efectua lucrări de nivelare, dafrișarea arboretelor și rnărăcinișurilpr, amendare și fertilizare, și se va asigura exploatarea rațională prin organizarea sistematică a pășunatului.Pentru completarea balanței furajere cu noi surse se vor efectua lu-'

industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, precum și a localităților, determină folosirea unor cantități mereu sporite de. apă.Resursele limitate, utilizarea repe-

al partidului,Ceaușescu, înfăptuirea acestui program, de o importanță deosebită pentru agricultură, pentru progresul întregii economii naționale, necesită luarea unui complex de măsuri poli- tico-organizatorice și tehnico-econo- mice, constituind o acțiune politică de mare însemnătate, ce impune participarea țărănimii, a tuturor locuitorilor satelor, a clasei muncitoare, a specialiștilor, a oamenilor de știință, a întregului popor.1. Se va constitui Comandamentul Național, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general a! partidului, președintele Republicii Socialiste România. Din comandament vor face parte membri ai Biroului Efcecutiv al guvernului, cadre din conducerea ministerelor, celorlalte organe centrale, organizațiilor de masă și obștești. Comandamentul va conduce întreaga activitate de mobilizare a forțelor și mijloacelor pentru Înfăptuirea Programului de folosire cu maximă eficiență a întregii suprafețe agricole a țării, de realizare, intr-o concepție unitară, a lucrărilor de irigații, desecări, combatere a eroziunii solului și de gospodărire a' apelor.2. Se vor constitui in fiecare județ comandamente cpnduse de primii-se- cretari ai comitetelor județene, care vor organiza și răspunde de înfăptuirea, pe plan local, a prevederilor prezentului program.3. Pentru realizarea in cit mai bune condiții a acestui vast program de îmbunătățiri funciare, acțiune de interes național, componentă de bază a noii revoluții agrare in România, se

Acțiunea /
Suprafața 

de amena
jat (poten

țial)

Suprafața 
amenajată 
la 31 dec. 

1982

Suprafața 
rămasă de 
amenajat1. Amenajări pentru irigații 5 500 2 380 3 1202. Desecări 5 530 2 576 2 9543. Combaterea eroziunii solului 5 300 1 718 3 582Corespunzător orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, se prevede ca la finele anului 1985 In județele Constanța, Tulcea, Brăila și Sectorul agricol Ilfov, practic întreaga suprafață să fie amenajată pentru irigații, iar în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș,' Caraș-Severin și Brașov să fie desecată intreaga suprafață cu exces de umiditate.Programul elaborat pe baza orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu are in vedere următoarele :— realizarea, într-o concepție unitară, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, in corelare cu cele de gospodărire a apelor, cu amenajările hidroenergetice și cele silvice, in cadrul fiecărui bazin hidrografic :— în vederea exploatării raționale a terenurilor amenajate pentru irigații. se va ține seama de lucrările de organizare a teritoriului și asolamentelor pe sole mici, care să permită o mai bună amplasare și rotație a culturilor, utilizarea mai eficientă a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, udarea uniformă a culturilor ;— folosirea rațională a tuturor resurselor de .apă din Dunăre, riurile interioare, lacuri și bălți, apa freatică. precum și a apelor uzate, în condiții eficiente, atit in sistemele mari de irigații, cit și în amenajările locale :— executarea cu prioritate a amenajărilor pentru irigații în zonele cu deficit accentuat de umiditate ;— dezvoltarea amenajărilor pentru irigații în' cadrul unui sistem hidrotehnic național. Se va realiza un. sistem hidrotehnic Dunăre—Jiu—Olt— Argeș, care să utilizeze și sursele de apă din bazinele hidrografice ale acestor rîuri, asigurîndu-se irigarea unei suprafețe de peste 500 mii hectare ce nu pot fi irigate economic direct din Dunăre. Se vor amenaja bazinele hidrografice ale Șiretului șl altor cursuri de apă, care vor asigura irigarea, in primul rind, a suprafețelor agricole din Podișul Moldovei, disponibilul de apă urmind să fie dirijat printr-un canal magistral Șiret—Ialomița in vederea irigării Bărăganului de Nord, folosindu-se in acest scop și o parte din debitele riurilor intersectate ;— în funcție de condițiile concrete de teren, se vor realiza amenajări pe suprafețe cit mai mari pentru irigarea prin brazde. Se va folosi, de asemenea, acolo unde se impune, aducțiunea apei pe curbele de nive1 și dirijarea ei gravitațională, in ve- — mii hectare —

Nr. Categoria
crt. de lucrări

Ame
najări 
la 31 
dec. 
1982

Plan
1983

Prevederi :1984 1985 Total1985 1986—1989 Total19891. Amenajări total 2 380 535 535 550 4 000 1 500 5 500din care :— sisteme 1 951 331 442 458 3 182 1 350 4 532— amenajări locale 429 204 93 92 818 150 968Se vor face, totodată, modernizări și completări in sistemele existente pe 184 mii hectare pină în anul 1985, înlocuindu-se agregatele termice, mari consumatoare de combustibil.Sursa principală de apă pentru sistemele de irigații 'existente, ca și pentru cele in curs de execuție, o constituie Dunărea. Pe măsura extinderii suprafețelor irigate, in principalele zone din sudul și estul țării va crește ponderea riurilor interioare, prin realizarea de acumulări in bazinele superioare ale cursurilor de apă și transferări de debite între bazine. Pentru prima etapă din program, in vederea irigării suprafeței de 4 milioane hectare. Dunărea va acoperi o suprafață de peste 2 500 mii hectare, iar din riurile interioare se va asigura apa necesară pentru circa 1 500 mii hectare, prin folosirea stocului disponibil pe rîuri (in special in,bazinele Șiret. Prut, Argeș, Olt. Ialomița, Buzău), prin valorificarea stocurilor de apă acumulată in acest scop in lacurile existente, precum și prin punerea in 

gura folosirea deplină, de către .oți deținătorii, a fiecărei suprafețe de teren agricol, din curți, din incintele unităților, din vetrele orașelor și, satelor.
II. Cu privire la realizarea 

lucrărilor de irigații, 
desecări și combaterea 

eroziunii soluluiIn raport cu stadiul actual și cu suprafețele posibil și necesar de amenajat volumul lucrărilor ce urmează a fi efectuat se prezintă astfel : 1v — mii hectare —

derea economisirii energiei, irigîn- du-se in acest sistem și suprafețele cultivate cu vii și pomi ;'— utilizarea tehnologiilor de execuție și dotarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare cu echipamente care să asigure consumuri reduse de energie, materiale și forță de muncă, în aceeași concepție se va realiza și modernizarea unor sisteme vechi, prin înlocuirea agregatelor termice cu consum mare de combustibil ;— la dimensionarea lucrărilor de gospodărire a apelor și a capacității sistemelor de irigații se va ține seama. de regimul de precipitații și da repartizarea acestora in timpul anului, asigurindu-se norme de udare diferențiate pe zone, pentru completarea necesarului de apă al culturilor ;— eliminarea excesului de umiditate de pe terenurile agricole și in mod deosebit în zonele din vestul și nordul țării se va realiza prin amenajarea complexă a bazinelor superioare ale cursurilor de apă in vederea reținerii apei și completarea lucrărilor de desecare. Se are în vedere realizarea unui canal Someș— Crișuri—Mureș, cu scopul de a transfera debite de apă intre bazinele hidrografice respective, de a proteja terenurile de inundații și excesul de umiditate, constituind în același timp o sursă pentru irigații în perioadele cu deficit de precipitații ;— amenajarea sistemelor de desecare se va realiza astfel îneît în anii secetoși să poată fi folosite și pentru irigații. La proiectarea completării rețelelor de desecare în Sistemele vechi din zonele de vest și de nord ale țării se va avea în' vedere folo- • sirea traseelor canalelor executate anterior ;— amenajarea și exploatarea sistemelor de îmbunătățiri funciare vor fi astfel realizate incit să conducă, în toate cazurile. Ia producții mari, stabile și eficiente.
1, Amenajări 
pentru irigațiiPentru înfăptuirea prevederilor Programului partidului de amenajare a întregii suprafețe agricole posibil de irigat, se vor intensifica lucrările in vederea realizării pină in anul 1985 a 4 milioane hectare și se vor lua toate măsurile astfel incit această acțiune să se încheie in 1989 pe 5,5 milioane liectare.în acest scop, în perioada 1983— 1985 urmează să se realizeze amenajări pe 1 620 mii hectare, iar în perioada 1986-4989 pe 1 500 mii hectare, astfel : ) 

funcțiune, in devahs pină în 1985, a noi capacități cu folosire complexă.In afara lacurilor de acumulare, prizelor de apă și derivațiilor de debite prevăzute in plan pentru această perioadă, urmează să se devanseze și unele lucrări din cincinalul viitor. Totodată, vor fi începute studiile și lucrările de execuție la sistemele hidrotehnice magistrale Dunăre-Olt- Argeș și la bazinele hidrografice din Moldova.Pentru extinderea irigațiilor in cincinalul următor, in vederea amenajării întregului potențial irigabil al țării se vor realiza lucrări de amenajare complexă, intr-o concepție unitară, a bazinelor hidrografice, cu luarea in considerare a satisfacerii optime a tuturor folosințelor de apă. Volumele de acumulări necesare pe riurile interioare, in vederea realizării programului de irigații, se vor realiza conjugat cu lucrările de apărare împotriva inundațiilor și pentru acoperirea celorlalte folosințe de apă. — alimentări eu apă potabilă și industrială, producerea de energie electrică, piscicultura și altele.

2. Amenajări 
pentru desecăriAmenajările pentru combaterea excesului de .umiditate se vor executa, in complex, pe bazine hidrografice, in corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, ținindu-se seama de necesitatea reținerii unor volume cit . mai mari de apă pe cursurile superioare ale riurilor, atit pentru pre- — mii hectare —

Desecări Amenajări 
la 31 dec. 

1982
Plan
1983 1984

Prevederi :

1986—1990Categoria de lucrări 1985 Total 1985Amenajări de desețcâri 2 576,5 425,0 333,4 426,6 3 761.5 1 200,0din care :— sisteme 2 238,9 405.0 283.4 381.6 3 308,9 1 200,0— amenajări locale 337,6 20.0 50.0 45,0 452.6 _Completări desecări X 100.7 153,2 205,2 X 230.0în această perioadă se vor încheia, practic, lucrările de eliminare a excesului de umiditate in județele Maramureș. Satu Mare. Bihor, Sălaj, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Brașov.în etapa a doua. 1986—1990, vor continua intens lucrările de desecare și in celelalte zone ale țării afectate de exces de umiditate, ajungind in 1990 la o suprafață totală amenajată de circa 5 milioane hectare.Pentru realizarea acestor amenajări se vor executa lucrări de atenuare a viiturilor, regularizări de albii și îndiguiri, indeosebi in bazinele hidrografice Someș, Crișuri, Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Călmățui, Buzău, fiirlad și altele.La proiectarea rețelelor de desecare se va ține seama ca amplasarea canalelor să se facă în zonele cele mai joase, folosindu-se ca emisar văile naturale, iar pe. terenurile cu pante mai mari canalele de desecare vor fi trasate^pțf direcția curbelor de nivel. în sistemele din vestul țării, accentul se va pune pe refacerea și reamenajarea rețelei vechi de canale.Folosind mijloacele și forțele lo-
Amenajări

Categoria de lucrări la 31 dec. ------
Prevederi :

1982 19811 1984 1985 Total 1985 1986—1990Combaterea eroziunii solului 1 718,0 230,4 342,1 335,5 2 626,0 1 150,0din care :— sisteme 1 232.0 230,4 154.6 148.0 I 765.0 800.0— amenajări locale 486.0 — 187,5 187.5 861,0 350.0Combaterea eroziunii solului se va realiza incepindu-se cu terenurile a- gricole puternic erodate din bazinele ..riurilor Argeș, Dîmbovița, Olt' și Buzău, din .Podișul Transilvaniei și ..ăl .Moldovei și va fi corelată cu lucrările de amenajare a torenților din fondul forestier și a plantațiilor de protecție, cu dele de gospodărire â apelor și de organizare a teritoriului. Ea va fi însoțită de aplicarea unor măsuri agropedoameliorative și agrotehnice antierozionale.Pe terenurile cu pante mari se vor amenaja terase largi, cu taluze ip- ierbate. asigurîndu-se in același timp și posibilități de irigare.Se vor aplica asolamente antierozionale, cu o structură corespunzătoare a culturilor, realizate in fișii cu benzi inierbate pentru reținerea apei și protejarea solului impotriva eroziunii,In mod obligatoriu, pe terenurile în pantă, arăturile și celelalte lucrări agricole se vor efectua numai pe curba de nivel.Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai partidului, în 34 de județe din zona colinară au fost organizate perimetre etalon, pe o suprafață de 70 mii hectare, pe care se aplică cu rezultate pozitive experiența dobindită de stațiunea de cercetăfi Perieni. Această experiență se va generaliza pe toate terenurile afectate de eroziune. ,în cadrul lucrărilor de îmbunătățiri funciare se va pune in valoare întreaga suprafață agricolă ocupată de nisipuri, precum și terenurile predispuse sărăturării, in mod special )5rin amenajări de orezării în cadrul programului de extindere a acestora.

«

4. Prevenirea 
și combaterea poluării 

apelorO condiție esențială pentru dezvoltarea vieții economico-sociale o constituie prevenirea și combaterea poluării apei, solului și, in general, a mediului inconjurător.Această problemă £ stat permanent în atenția conduceri*. partidului, au fost adoptate legi, s-au stabilit programe și s-au alocat importante fonduri financiare și mijloace materiale pentru înfăptuirea acestora. Volumul investițiilor alocate pentru dezvoltarea mijloacelor de prevenire și combatere a poluării a crescut de la 500 milioane Iei in 1970 la aproape. 1 800 milioane lei in 1982, iar numărul instalațiilor de epurare de la 1 470 la 3 600 in aceeași perioadă.Datorită faptului că o serie de instalații nu sint exploatate la intreaga capacitate, altele sint date în folosință cu intirzieri nejustificate, iar altele nu soluționează decit parțial problema epurării, calitatea anelor în unele bazine nu este satisfăcătoare (Olt. Dimbovnic, Neajlov, Dîmbovița, Argeș, Trotuș, Mureș).Ritmurile susținute de dezvoltare a 

\

pentru cu de-sein vor sis- su-
venirea inundațiilor, cit și unele folosințe in perioadele ficit de precipitații.în prima etapă 1983"—1985 realiza lucrări de desecare teme'și amenajări locale, pe o prafață de 1 185 mii hectare, precum și completarea și refacerea unor sisteme vechi, indeosebi in zona de nord și de vest, pe o. suprafață de aproape 460 mii hectare. Eșalonarea lucrărilor, pe ani, se prezintă astfel : 

cale, unitățile agricole vor executa, anual, lucrări pentru evacuarea apelor in exces de pe cuprinsul solelor, constind din șanțuri și.rigole, modelare și nivelare a terenurilor, scari- ficare și afinarea adîncă a solului și alte lucrări agropedoameliorative specifice.
3. Combaterea 
eroziunii soluluiPentru conservarea solului fertil pe versanții cu procese de eroziune, readucerea in circuitul productiv a unor terenuri puternic degradate din zonele colinare și pentru protecția lacurilor de acumulare, in perioada 1983—1985 se vor executa lucrări pe 908 mii hectare, ajungindu-se în 1985 la o suprafață de 2 626 mii hectare.Pină in 1990 se vor crea condiții ca prin lucrările ce se vor executa in continuare să se realizeze prevederile Programului partidului, adică pină în 1995 să se încheie toate lucrările de îmbunătățiri funciare pe întreg teritoriul țării.Eșalonarea efectuării lucrărilor de combatere a eroziunii solului, pe ani, se prezintă astfel : — mii hectare — 

îkcoutocic iujhkim;, uiixxxai.td iepe- __ . ... . . . . •tata.a apelor impun măsuri deosebite mobiliza m$se largi ale tineretuluipentru me’hținerea unei calități c««* m cadrul unor vaste șantiere națio- .respunzatoare a apei. ' •Se va asigura utilizarea cu randae ment maxim a instalațiilor de epu* rare existente și se vor dezvolta tehnologii perfecționate pentru proces sele de producție, care să conducă la pierderi tot mai mici de substanțe reziduale.Se vor dezvolta și perfecționa tehnologii pentru recuperarea substanțelor utile, nămolurilor reziduale și utilizarea în agricultură a unor ape. uzate și dejecții din zootehnie.Se vor lua măsuri pentru recuperarea răminerilor in urmă la stațiile de epurare in curs de execuție, îmbunătățirea și extinderea celor existente, in concordanță cu cantitatea și conținutul apelor uzate, construirea de noi stații, astfel incit să se asigure o epurare corespunzătoare a tuturor apelor uzate.Consiliul Național al Apelor va exercita un control mai exigent și va acționa cu fermitate pentru respectarea neabătută a prevederilor legii.
, *In concepția secretarului general tovarășul Nicolae

sva face o amplă mobilizare a intrei țărănimi, a tuturor locuitorilor telor.In acest scop, la nivelul comun lor. orașelor și municipiilor se v constitui comandamente care pe ba; programelor aprobate de organele < partid respective vor asigura mobil zarea tuturor forțelor locale, mat, riale și umane, organizarea și cor ducerea întregii acțiuni de realizai a programului de irigații, desecări combatere a eroziunii solului, c creștere și gospodărire a intreguli fond funciar.4. Comitetul de Stat a! Ptanificf rii, Ministerul Aprovizionării Tehn: co-Matcriale și Controlului Gospodf. ririi Fondurilor Fixe. Ministerul Fi nanțelor, celelalte ministere economi ce, vor asigura mijlbacele material și financiare necesare realizării pre vederilor prezentului program, c eșalonarea pe ani pentru etapa pin in 1985 și pentru perioada 1986—199(5. Ministerul Agriculturii și Indus triei Alimentare, Consiliul Naționa al Apelor, consiliile populare vor lu. măsuri pentru creșterea suprafețe agricole și indeosebi arabile, la nive Iul ștabilit prin program, pentru amplasarea pe teritoriu a tuturor lucrărilor prevăzute, intensificarea elaborării studiilor și documentațiilor teh- nico-economice, in concordanță cu eșalonarea executării lucrărilor dc îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor.Pentru stabilirea celor mai eficiente soluții tehnice, care să ducă la ridicarea Calității lucrărilor, utilizarea unor tehnologii de înalt randament, reducerea consumurilor de materiale, combustibili și energie și creșterea productivității muncii, vor fi atrași oameni de știință, din învăță- mint, specialiști cu o vastă experiență în acest domeniu de activitate.6. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, consiliile populare, consiliile unice agroindustriale, unitățile agricole de stat și cooperatiste vor asigura organizarea și folosirea eficientă a întregii suprafețe agricole a țării, ridicarea potențialului productiv al acesteia, iar pe suprafețele amenajate cu lucrări de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, aplicarea unor tehnologii specifice și a unor structuri adecvate de culturi.7. Ministerul Apărării. Naționale șt Ministerul de Interne vor participa la realizarea lucrărilor in sistemele mari de irigații și desecări, in care scop. împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, vor stabili perimetrele, categoriile și volumele de lucrări ce urmează a fi executate de efective organizate, cu eșalonarea lor pe ani.8. Uniunea Tineretului Comunist va, în cadrul unor vaste șantiere națio- , DȚi^lg.-tțari^ș^. vQițțconstitui în adevărate școli de muncă și educație comunistă.9. ©rganele și organizațiile de partid, indeplinindu-și rolul conducător în intreaga viață social-econo- mică, vor acționa pentru unirea eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de la orașe și Sate, la înfăptuirea neabătută a programului de creștere a suprafeței agricole și arabile, de realizare a irigațiilor, desecărilor și combatere a eroziunii solului. Vor intreprinde măsuri politice și organizatorice pentru ca această acțiune să se desfășoare intr-un climat de ordine și disciplina, de răspundere pentru folosirea rațională, eficientă a mijloacelor materiale și financiare, a forței de muncă atit la execuția, cit și la exploatarea' lucrărilor de îmbunătățiri funciare.10. Consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, organele colective de conducere din unități vor asigura mobilizarea largă a tuturor torțelor și mijloacelor necesare pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, indeosebi a celor din amenajările locale de irigații și desecări.11. In antrenarea largă a oamenilor muncii la înfăptuirea programului dă organizare și folosire a intrer gii suprafețe agridole. de realizare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, răspunderi irriportante revin Frontului Democrației și Unității Socialiste, organizațiilor de masă și obștești componente — Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Tineretului Comunist, sindicatele, organizațiile de femei.12. Presa, radioul, televiziunea vor populariza, sistematic și pe larg obiectivele stabilite de partid din Programul de organizare și folosire a întregii suprafețe agricole, de realizare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, consacrind rubrici, pagini șl emisiuni țiativelor inaintate, interesul de oameni ai muncii de a participa la această vastă acțiune de interes nățional.
speciale popularizării ini- valoroase, experienței astfel incit să stimuleze și hotărirea maselor largi

Tnfăptuirea prevederilor Programului național elaborat din inițiativa șl cu contribuția directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, va contribui la creșterea însemnată a potențialului productiv al pămintului, la obținerea unor producții agricole superioare, in concordanță cu hotăririle celui de-al XII-lea Congres și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI
(Urmare din pag. I)

secări și combaterea eroziunii solu
lui.

6. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzind norme 
cu putere de lege emise de Consi
liul de Stat după sesiunea a Vl-a a 
Marii Adunări Naționale.La primul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Ion Sirbu, președintele Comisiei de validare, a prezentat raportul acestei comisii, privind validarea alegerii unor deputați in M.A.N.Marea Adunare Națională a validat apoi, în unanimitate, alegerea tovarășului Ilie Cișu ca deputat in circumscripția electorală Nr. 1 Tg. Jiu, județul Gorj, și a tovarășului Radu Bălan, ca deputat în circum

scripția electorală Nr. 6 Petroșani, județul Hunedoara.In continuare, cei doi deputați au depus jurămintul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.Intrindu-se in lucrările propriu- zise ale sesiunii, tovarășul Constantin Dăscălescu. prim-ministru al guvernului, a prezentat expunerea comună asupra Programului privind aplicarea fermă a principiilor autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului econo- mico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției in acest cincinal, a Proiectului de lege cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii

și a Proiectului- de lege cu privire la contractui-angajament.Raportul comun al comisiilor permanente asupra celor două proiecte de legi a fost prezentat de tovarășul Ștefan Korodi, vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului.Pe marginea acestor documente au luat cuvlntul deputății Paraschiv Benescu, Virginia Gemescu. Maxim Berghianu, Marin Ștefănache, Nicolae Constantin, Irina Szabo, Vasile Bulucea, Mihalache Mărgean, Elena Nae, Emanoil Babici, Paula Prioteasa. îrT cadrul dezbaterilor vorbitorii au relevat cu satisfacție succesele insemnate obținute, in primul semestru, in toate sectoarele vieții economico-sociale, evidențiind valoarea deosebită a prevederilor

programului și celor două proiecte de legi dezbătute pentru perfecționarea organizării producției și îmbunătățirea sistemului de retribuire a muncii.Marea Adunare Națională a adoptat in unanimitate hotărirea referi- s toare la Programul privind aplicarea fermă a principiilor autocondu- cerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului econo- mico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal.După discuția pe articole, deputății au votat în unanimitate Proiectul de lege cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii și Pro- < iectul de lege cu privire la contrac-/ tul-angajament. '

La următorul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Ion Dincă. prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi" Apelor, a prezentat expunerea asupra Programului național pentru asigurarea * unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului.La discuții au luat cuvintul deputății Ion Stoian, Ileana C-herebețiu, Ion Teșu, Iosif Varga, Haralambie Alexa, Virginia Crețu, Tiberiu Mu- reșan Octavian Bâscianu.Participanții Ia dezbateri au evi-

NAȚIONALEdențiat însemnătatea acestui program elaborat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, subliniind că înfăptuirea prevederilor sale sint in măsură să contribuie la dezvoltarea unei agriculturi moderne, intenșive, de înaltă productivitate, să asigure sporirea producțiilor agricole, îmbunătățirea eficienței întregii activități din agricultură.Marea Adunare Națională a adoptat auoi, in unanimitate, hotărirea re- feritoaie la Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire în' mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 Ia sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului.

Trecihdu-se Ia ultimul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat expunerea asupra proiectelor de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat după sesiunea a Vl-a a Marii Adunări Naționale.Raportul Comisiei constituționale și juridice, care a avizat favorabil proiectele de legi pentru aprobarea decretelor emise de Consiliul de Stat, a fost prezentat de tovarășul loan Sălăjan, președintele comisiei.La închiderea discuției pe articole. Marea Adunare Națională a votat in unanimitate proiectele de legi.Președintele Marii Adunări Naționale a anunțat apoi încheierea lucrărilor în plen ale sesiunii a șaptea a celei de-a opta legislaturi a forului suprem legislativ al țării.
/
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

lunurea comună asupra Programului privind aplicarea 
mă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, 
rfectionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului
retribuire a muncii si creșterea retribuției în acest cincinal,

5 5 5 '

Proiectului de lege cu privire la principiile de bază 
ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii 

de repartiție a veniturilor oamenilor muncii și Proiectului 
de lege cu privire la contractul-angajament 

prezentată de tovarășul CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, 
prim-ministru al guvernului

uit stimate tovarășe președinte 
Republicii Socialiste România, 
limate tovarășe deputate, 
limați tovarăși deputați, ă rog să-mi permiteți ca, din in- cinarea Comitetului Central al ■tidului Comunist Român și a gu- nului, să prezint Marii Adunări ;ionale. spre dezbatere și adop- e, Programul privind aplicarea mă a principiilor autoconducerii ncitorești și autogestiunii, per- țtonarea mecanismului econo- ■o-financiar, a sistemului de require a muncii și creșterea retri- ției in acest cincinal, Proiectul de e cu privire la principiile de bază perfecționării sistemului de re- ouire a muncii și de repartiție a niturilor oamenilor muncii și Pro- tul de lege cu privire la contrac- -angaj ament.3upă cum vă este cunoscut, Pro- amul a fost analizat și aprobat de -enta plenară a Comitetului Cen- il al Partidului Comunist Român, re a dat o înaltă aprediere contri- ției remarcabile, determinante, a ■'rotarului general al partidului, varășul Nicolae Ceaușescu, la iborarea unui complex de măsuri scopul transpunerii în viață a iectivelor și sarcinilor stabilite de mgresul al Xll-lea și Conferința îțională ale partidului, perfecțio- trii, în continuare, a mecanismului onomico-financiar și a sistemului • retribuire, în concordanță cu ce- nțele etapei actuale ale construcției cialiste în țară noastră.Rod al gîndirii creatoare, revolu- anare, al concepției științifice, ori- nale, a secretarului general al irtidului, președintele republicii, ivară'șul Nicolae Ceaușescu, programul și cele două proiecte de legi fac arte integrantă din politica consecință a Partidului Comunist Român e creștere continuă a producției îateriale și eficienței acesteia, de erfecționare a relațiilor sociale și e adincire tot mai puternică a democrației noastre socialiste,,a demo- rației muncitorești.In anii construcției socialiste, cu leosebire în perioada de după 1965, le cînd în fruntea partidului și tatului se află mult stimatul îostru conducător, tovarășul Nicolae Jeaușescu. personalitate proemi- îentă a vieții politice contemporane, :el mai iubit fiu al națiunii, Româna a cunoscut o puternică dezvol- are economico-socială, s-a transformat într-o țară industrial-agrară, cu a industrie puternică și modernă, cu 3 agricultură socialistă avansată. S-au dezvoltat puternic știința, in- vățămintul, cultura, factori primordiali pentru progresul general al patriei.'Succesele obținute în producția materială, in accelerarea creșterii productivității muncii și a eficienței au asigurat ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al intregului popor, țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.Ținind seama de rezultatele obținute pină in prezent, de cerințele trecerii la o nouă calitate în toate sectoarele de activitate, folosirii cu eficiență sporită a cadrului larg democratic existent, măsurile cuprinse in program vor contribui la întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. la creșterea rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii in gospodărirea cu eficiență maximă a patrimoniului fiecărei unități economice, la apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, aplicarea mai fermă a principiului socialist de repartiție in raport cu cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse, legarea tot mai strînsă a veniturilor fiecărui om al muncii de rezultatele obținute în infăptuțrea planului, a sarcinilor ce revin fiecăruia în domeniul său de activitate.

Stimați tovarăși deputați,Proiectul de lege cu privire la contractul-angajament, supus dezbaterii și adoptării de către actuala sesiune, prevede introducerea contractului-angajament și angajamentului individual care, în concepția , partidului nostru, constituie mijloace puternice și originale de intărire a autoconducerii muncitorești și autogestiunii, de unire a eforturilor tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea amplului program de dezvoltare economică și socială a patriei, adoptat de Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale partidului.Aceste documente urmăresc să perfecționeze cadrul general al calității de proprietari a oamenilor muncii, să asigure creșterea răspunderii colective a organelor de conducere, dar și a răspunderii individuale pentru apărarea și dezvoltarea proprietății comune, pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și finan- , ejare.Contractul-angajament se incheie intre stat, in calitate de administrator general al proprietății întregului popor, și colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi și centrale, precum și intre stat și ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Prin contractul-angajament dintre stat și colectivele de oameni ai mun

cii, patrimoniul unităților socialiste, parte integrantă a proprietății intregului popor, șe va incredirița personalului muncitor in vederea exercitării nemijlocite a prerogativelor și > răspunderilor ce decurg din calitatea oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari ai valorilor materiale și spirituale. Contractul- angajament dintre stat și ministere va stabili obligațiile acestora în calitate de administratori ai patrimoniului unităților subordonate.Angajamentul individual se semnează de fiecare om al muncii care își asumă răspunderea de a îndeplini in cele mai bune condiții obligațiile ce îi revin din contractul-angajament. Personalul nou angajat primește calitatea de membru asociat pentru prima perioadă, urmind ca după cinci ani să devină membru al colectivului cu drepturi depline. Prin semnarea contractului-angajament, directorul întreprinderii își asumă răspunderea directă pentru gestionarea cu maximă eficiență a întregului patrimoniu al unității. Directorul general al centralei și ministrul vor semna, de asemenea, un angajament individual prin care își asumă răspunderea de a conduce, organiza și gestiona cu maximă eficiență mijloacele materiale și financiare pe care le încredințează societatea.Aplicarea prevederilor cuprinse în proiectul de lege va determina creșterea răspunderii ministerelor, a centralelor și întreprinderilor, a adunărilor. generale și consiliilor oamenilor muncii pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare realizării integrale a planului in toate sectoarele de activitate, in strinșă concordanță cu obligațiile asumate prin contractele-anga- jament. Consiliile oamenilor muncii au datoria de a raporta sistematic adunărilor generale asupra modului in care se îndeplinesc prevederile contractului-angajament și asupra măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a activității economice. <
Stimați tovarăși deputați,în ansamblul măsurilor generale de întărire a autoconducerii muncitorești și a autogestiunii, de creștere a participării oamenilor muncii la conducerea vieții economico-sociale, este necesar să se aducă o serie de perfecționări sistemului de retribuire a muncii. în acest scop se prezintă Marii Adunări Naționale proiectul de lege cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii.Așa cum se prevede în proiectul de lege, societatea noastră socialistă garantează fiecărui cetățean dreptul la muncă potrivit aptitudinilor și pregătirii sale, necesităților economico- sociale ale țării. Munca trebuie să constituie o datorie de onoare pentru fiecare cetățean, deoarece numai de muncă și de rezultatele ei depind progresul societății, creșterea avuției naționale și, pe această bază, sporirea veniturilor oamenilor muncii, ridicarea nivelului de trai al întregului popor.Proiectul de lege are în vedere a- plicarea consecventă a principiului socialist de repartiție in raport cu cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii. Un principiu de bază cuprins in proiectul de lege îl constituie faptul că nimeni nu poate să primească retribuție, nu poate .avea venit garantat dacă nu muncește și dacă nu produce, potrivit obligațiilor de la locul de muncă. Veniturile oamenilor muncii provenite din muncă sînt nelimitate, ele puțind fi majorate sau micșorate, in raport cu rezultatele obținute în producție.în ansamblul de măsuri propuse, o importanță deosebită se acordă respectării cu strictețe a principiului creșterii mai rapide a productivității muncii decît creșterea retribuției, calea principală pentru asigurarea fondurilor necesare majorării, in continuare, a retribuției și a resurselor necesare dezvoltării generale a societății.Pentru legarea mai strînsă a veniturilor fiecărui om al muncii de rezultatele obținute în producție, în toate unitățile economice se va trece la aplicarea generalizată a acordului global la nivelul întregii întreprinderi. în acord global vor fi cuprinși, potrivit legii, muncitorii, maiștrii, inginerii, tehnicienii și celelalte categorii de personal, inclusiv personalul de conducere.Această formă de retribuire va asigura concentrarea eforturilor organelor de conducere colectivă, a tuturor oamenilor muncii, asupra realizării producției în structura planificată, a- supra bunei gospodăriri a mijloacelor încredințate de societate, sporirea tot mai accentuată a productivității ,muncii, reducerea sistematică a cheltuielilor și, pe această bază, realizarea unor venituri tot mai mari.Un element esențial al. perfecționării sistemului de retribuire prevăzut în proiectul de lege care asigură sporirea cointeresării oamenilor muncii în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, în obținerea unor rezultate superioare il constituie sporirea părții variabile în .veniturile totale ale personalului muncitor.

Stimați tovarăși deputați,în deplină concordanță cu politica partidului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai. începind cu luna septembrie a acestui an, vor fi majorate, în mod eșalonat, pe ramuri și activități, retribuțiile tuturor categoriilor de personal muncitor; astfel incit la încheierea acestei acțiuni, în a doua jumătate a anului viitor, retribuția reală va fi cu 5 Ia sută mai mare față de \ media anului 1980.Avind în vedere importanța și conținutul activității, în unele sectoare ale economiei, rețelele retribuțiilor tarifare vor trece la un nivel superior de ierarhizare. în rețele superioare de retribuire vor fi cuprinși în primul rînd muncitorii din foraj, extracția țițeiului și gazelor, de pe excavatoarele cu rotor și alte utilaje grele din exploatările la zi a cărbunelui, din cocserii, tăbăcăfii, industria sticlei.Ca urmare a majorării retribuțiilor, în condițiile îndeplinirii normelor de muncă, a planului de producție și a obligațiilor ce-i sînt stabilite fiecăruia la locul său de muncă, nici un om al muncii nu va realiza venituri mai nfici de 1 700 lei lunar, din care cel puțin 1 500 lei va reprezenta retribuția tarifară.Partea variabilă din retribuție va crește, astfel încit, in a doua parte a anului 1984, aceasta să reprezinte peste 23 la sută din veniturile obținute în muncă.Creșterea părții variabile din retribuție va stimula colectivele de oameni ai mij’ncii în îndeplinirea "și de-' pășirea planului, îndeosebi a producției de export, la creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție, realizarea unei calități superioare a produselor și, pe această bază, obținerea unor beneficii sporite.în acest scop, s-a prevăzut majorarea cotelor de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, astfel incit să reprezinte 4 la sută din fondul de retribuire, față de 2 la sută în prezent ; pentru producția destinată exportului, cotele vor fi mai mari. De asemenea, se prevede majorarea cotelor destinate acordării de premii pentru stimularea unor realizări deosebite, de la 1 la 2 la sută din fondul de retribuire.Pentru asigurarea unei mai mari stabilități a forței de muncă, în proiectul de lege supus dezbaterii se prevede majorarea sporului de vechime neîntreruptă in aceeași unitate. Totodată, sporul de vechime se va introduce în baza de calcul a pensiei, incepînd cu data de 1 Septembrie 1983.Prin majorarea retribuțiilor tarifare și creșterea părții variabile, oamenii muncii vor beneficia, la nivelul unui an, de venituri suplimentare care însumează peste 25 miliarde lei.Veniturile reale ale țărănimii, pe o persoană activă, realizate dip, muncă în cooperativele agricole de producție și din gospodăria personală, vor fi, în 1985, cu 12,2 la sută mai mari față de anul 1980.în ce privește pensiile de asigurări sociale, acestea se vor majora, de la 1 mai 1984, pentru toate categoriile de pensionari, mai accentuat urmind să sporească pensiile mici. La nivelul unui an majorările vor însuma circa 3,5 miliarde lei.
Stimați tovarăși deputați,Aplicarea măsurilor prevăzute în program .și în cele două proiecte de legi, perfecționarea mecanismului economico-financiar impun să se acționeze cu fermitate pentru folosirea cu maximă eficiență a întregului potențial productiv pentru realizarea in cele mai bune condiții a planului pe 1983, pentru ca activitatea tuturor unităților din economie să se desfășoare în concordanță cu principiul rentabilității maxime.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea la recenta plenară a Comitetului Central, în primul semestru al acestui an s-au obținut rezultate bune în dezvoltarea economică a țării, fapt care demonstrează că dispunem de toate condițiile pentru indeplinirea și depășirea planului, pe anul 1983, an ho- tărîtor în realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale partidului pentru cincinalul 1981—198Î.
Stimați tovarăși,Magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român fundamentează .în mod științific principiile programului și a proiectelor de legi prezentate Marii Adunări Naționale pentru aprobare, stabilește cu claritate direcțiile principale de acțiune și sarcinile care revin organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat și economice, fiecărui colectiv de muncă pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei prevăzute pentru actualul cincinal, pentru creșterea susținută a productivității^ muncii, reducerea cheltuielilor de producție și creșterea rentabilității.

Guvernul, ministerele, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare se angajează in fata Marii Adunări Naționale, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ia toate măsurile pentru aplicarea fermă a prevederilor programului și celor două proiecte de legi supuse
Raportul comun al Comisiilor permanente asupra Proiectului de lege
cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire
a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii și Proiectului 

de lege cu privire la contractul-angajament
prezentat de tovarășul ȘTEFAN KORODI, vicepreședinte al Comisiei 

pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului
Mult stimate tovarășe președinte al 

Republicii,
Stimate tovarășe șj stimați tovarăși 

deputați,Comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, examinind Proiectul de lege cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii și Proiectul de lege cu privire la contractul-angajament, constată că ele se înscriu in amplul proces de aplicare a hotăririlor Congresului al Xll-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului vizînd așezarea activității economice și sociale pe principiile autoconducerii muncitorești și autogestiunii, stimularea folosirii eficiente a fondurilor materiale și bănești în toate unitățile economice.Principiile stabilite în noile reglementări sînt de natură să asigure înfăptuirea deplină și sistematică a liniilor directoare, obiectivelor și scopurilor de q deosebită însemnătate economică și socială ale Programului privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuțiilor in actualul cincinal.Avind la bază orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae' Ceaușescu, pri-
Din cuvîntulLuind cuvîntul, deputatul Pa- 

raschiv Benescu a spus: Este meritul incontestabil al secretarului general al partidului nostru că a sesizat cu luciditate și profund realism necesitatea unei concordanțe cit mai depline intre formele de retribuire și cerințele noilor relații de proprietate, ale eticii și echității socialiste, ăst- fel . încît îrî fiecare unitate economică inițiativa individuală și colectivă a oamenilor muncii să capete o nouă dimensiune, iar răspunderea pentru sporirea productivității muncii și valorificarea superioară a întregii avuții naționale să fie stimulată cît mai larg.Referindu-se la realizările obținute în primul semestru de oamenii muncii din județul Galați, vorbitorul a arătat că in activitatea unor unități economice se manifestă o serie de deficiențe, datorită cărora rezultatele obținute nu sint încă pe măsura posibilităților. Ne preocupă in mod deosebit folosirea mai intensă a capacităților de producție, ridicarea gradului de utilizare a metalului și a altor materii prime .și materiale, înlăturarea consumurilor exagerate de combustibil și energie, promovarea pe scară mai largă a tehnologiilor moderne, extinderea' mecanizării și automatizării in vederea creșterii mai afccentuate a productivității muncii, îmbunătățirii continue a calității produselor și ridicării continue a eficienței economice. Rezolvarea acestor probleme impune aplicarea mai fermă a principiilor autoconducerii și autogestiunii muncitorești, legarea mai strînsă a veniturilor fiecărui om al muncii de rezultatele efective ale producției, asigurarea unei corelații optime intre creșterea producției fizice, a productivității muncii și creșterea retribuției.Comitetul județean de partid înțelege că pentru aplicarea întocmai a prevederilor acestei legi, pentru ca noile măsuri inițiate de conducerea partidului să-și dovedească pe deplin eficiența, trebuie să acționeze cu fermitate în vederea dezvoltării răspunderii și exigenței organelor și organizațiilor de partid, a organismelor de conducere colectivă față de îndeplinirea sarcinilor ce le revin, pentru continua întărire a rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii în valorificarea deplină a întregului potențial material și uman existent in fiecare unitate din județul Galați.De la început doresc să-mi exprim acordul total cu Programul și proiectul de lege privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico- financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției, ce reflectă grija permanentă pe care secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii, înfloririi multilaterale a României socialiste — a spus în cuvîntul său deputata 
Virginia Gemescu.Prin măsurile întreprinse pentru aplicarea noului mecanism .economico-financiar și gospodărirea mai judicioasă a fondurilor materiale și bănești, colectivele de oameni ai muncii din județul Dolj au reușit să realizeze integral planul la producția- marfă, înregistrînd totodată depășiri, față de sarcinile prevăzute pe primele 5 luni, la producția netă, productivitatea muncii și beneficii.Proiectul de program cu privire la aplicarea hotărîrii Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1982, in domeniul retribuirii muncii și repartition veniturilor oamenilor muncii, supus dezbaterii actualei sesiuni a înaltului forum legislativ al țării, aduce noi argumente care demonstrează consecvența cu care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmăresc înfăptuirea fermă a principiului socialist de repartiție in raport cu calitatea muncii depuse, legarea tot mai strinsă a veniturilor individuale de realizarea producției, de productivitatea muncii și eficiența economl- 

aprobării înaltului forum legislativ al țării.
Stimați tovarăși deputați,Avind in vedere importanța excepțională pentru dezvoltarea economică și socială a țării și ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor, a măsurilor privind aplicarea 

vind legarea mai strinsă a modalităților de retribuire de rezultatele muncii depuse, a veniturilor individuale de realizarea planului de producție și de export, precum și de ridicarea eficienței economice, dispozițiile proiectelor de legi reflectă consecvența cu care se urmărește transpunerea pe plan legislativ a politicii partidului de stimulare puternică a activității economice, de perfecționare a repartiției veniturilor din muncă în funcție de modificările intervenite in modernizarea producției, de valorificarea tot mai largă a progresului tehnic in economie, de necesitatea creșterii productivității muncii individuale și sociale.Pornind de la realitatea incontestabilă că in actuala etapă este necesar ca in aprecierea și retribuirea muncii să se utilizeze într-o măsură tot mai mare criterii care să aibă la bază parametrii cantitativi și calitativi ai rezultatului muncii, comisiile își manifestă ferma convingere că aplicarea principiilor cuprinse in proiecte va îndeplini o-importantă funcție stimulativă în ansamblul economiei naționale și va promova preocuparea pentru echitate, care trebuie să stea la baza raporturilor dintre oamenii muncii și unitățile socialiste in care își desfășoară activitatea.în reglementările proiectelor se îmbină armonios recompensarea materială a lucrătorilor pentru rezultatele bune obținute cu răspunderea mate- 
Rjjrticipanților că in ansamblul ei, dind noi dimensiuni politicii de ridicare a bunăstării întregului nostru popor.Proiectul noului program aduce o serie de perfecționări legislației in domeniul retribuției și repartiției, asigură regiemeritarea unor noi și importante aspecte ale activității economico-sociale, stimularea creșterii producției și a productivității muncii, - determină creșterea și mai accentuată a rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii, ca largi și reprezentative forumuri democratice, în mai buna folosire a mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziție de către stat,în cuvîntul său, deputatul Ma
xim Berghianu 3 spus: Dezba’ terea in actuala sesiune a măsurilor privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea sistemului de retribuire a muncii și a repartiției veniturilor oamenilor muncii este o nouă mărturie a consecvenței cu care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu militează pentru aplicarea neabătută a hotăririlor Congresului al Xll-lea și ale Conferinței Naționale.Prin aplicarea ansamblului de măsuri se instituie instrumente puternice pentru exercitarea de către oamenii muncii a prerogativelor de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale și spirituale, prin preluarea pe bază de contract-anga- jament a patrimoniului unităților socialiste, parte din avuția națională, bunuri ale întregului popor, pe care colectivele de oameni ai muncii se angajează să Ie gospodărească cu o eficiență superioară, care să asigure realizarea și depășirea producției planificate, ridicarea nivelului calitativ al produselor, sporirea exportului, creșterea productivității muncii, a rentabilității, dezvoltarea proprietății obștești.Aceste măsuri corespund stadiului de dezvoltare dconomico-socială și-' se înscriu între deciziile de mare însemnătate ale conducerii partidului, rod al gîndirii creatoare, profund științifice, novatoare, revoluționare și de mare perspectivă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; ele reprezintă o contribuție de seamă la dezvoltarea teoriei socialismului științific și a practicii construcției socialists și comuniste în țara noastră. Aplicarea a- cestor măsuri va da un nou impuls progresului și dezvoltării mai rapide a societății noastre socialiste.Sint impresionante realizările obținute in toate domeniile de activitate în construcția socialismului, mai ales in perioada inaugurată de cel de-al IX-Iea Congres al partidului, de cînd la cirma partidului și a țării se află cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; cifrele înscrise in programul prezentat M.A.N. sint' edificatoare in acest sens.în condițiile grele ale crizei mon- ‘ diale, cînd economia multor țări stagnează sau este in regres, cînd șomajul a căpătat proporții fără precedent, in țara noastră, datorită politicii științifice și înțelepte a partidului, a activității neobosite, plină de grijă a secretarului general al partidului, tovarășul.. Nicolae Ceaușescu, se pot supune "spre aprobare M.A.N. măsuri privind continuarea și accelerarea creșterii economice, asigurarea de noi locuri de muncă și sporirea veniturilor oamenilor muncii. Aceasta demonstrează forța și trăinicia orindui- rii noastre socialiste, capacitatea partidului, a conducerii sale de a găsi soluții pentru învingerea greutăților apărute, asigurind progresul neîntrerupt al patriei noastre, ilustrează abnegația și hotărîrea cu care întregul nostru popor înfăptuiește politica partidului, care corespunde intereselor sale vitale.Prin aplicarea fermă a noilor principii de repartiție, în raport cu cantitatea, calitatea și importanța socială a munciiț retribuția și veniturile fiecărui om al muncii vor reflecta în mod direct contribuția adusă la realizarea planului de producție.După ce a subliniat, pe larg, însemnătatea și caracterul stimulativ al măsurilor propuse, vorbitorul a spus, 

fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creștere a retribuțiilor, vă rog să acordați votul dumneavoastră programului și celor două proiecte de legi supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale.

ridlă a acestora pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu și pentru ceaunele aduse, din vina lor, economiei naționale.Statuind că modalitățile de retribuire a tuturor categoriilor de personal trebuie să fie in raport direct cu contribuția adusă la înfăptuirea sarcinilor de plan, cu îmbunătățirea calității produselor și creșterea productivității muncii, proiectele de legi stabilesc căile de perfecționare a sistemului de organizare și retribuire a muncii. De o deosebită importanță sint, in special, generalizarea acordului global și creșterea părții variabile în totalul veniturilor personalului muncitor.Instituirea contractului-angajament și a angajamentului individual este de natură să ducă la o mai bună înțelegere a obligațiilor ce revin colectivelor oamenilor muncii și fiecăruia dintre ei in parte in valorificarea optimă a patrimoniului unităților, parte integrantă din proprietatea întregului popor, încredințată lor.Apreciind că prevederile celor două proiecte de legi aflate in dezbatere creează cadrul juridic și organizatoric corespunzător pentru utilizarea și gospodărirea cu înalt randament a tuturor fondurilor materiale și bănești, a capacităților de producție și a forței de muncă, comisiile avizează favorabil, in unanimitate, aceste proiecte de legi și propun. Marii Adunări Naționale adoptarea lor in forma in care au fost prezentate.
la dezbateriin încheiere: Asigur M.A.N., pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din Ministerul Muncii, conștienți . de sarcinile de mare importanță ce le revin, sint hotărîți să acționeze ferm, operativ și eficient pentru a- plicarea generalizată a acordului global, a sistemilMi dfe retribuire,"creșterea mai puternică a productivității muncii, pentru. Înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin.Minerii Gorjului, asemenea intregului popor, a spus deputatul 
Marin Ștefânache, dau 0 inal‘ tă apreciere grijii constante, neprecupețite, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă perfecționării întregii activități economico-sociale, a- plicării ferme a principiului socialist de repartiție, care permite a- cordarea retribuției și veniturilor oamenilor muncii corespunzător aportului fiecăruia la realizarea planului de producție.Aplicarea, in spiritul legii pe care o vom adopta azi, a acordului global, ca formă generalizată a organizării și retribuirii muncii, va conduce la rezultate tot mai bune și în domeniul producției de cărbune. Ne întemeiem această afirmație pe faptul că, extinzînd acordul global, in ultima perioadă unitățile miniere din bazinele carbonifere ale Gorjului au obținut realizări importante, extrăgînd pe primele șase luni ale acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 3,2 milioane tone mai mult cărbune.în privința îmbunătățirii retribuțiilor tarifăre, am mandat din partea excavatoriștilor de pe excavatoarele da mare productivitate și a altor oameni . ai muncii din carierele de lignit să vă .exprim, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii și călduroase mulțumiri, pentru noua dovadă a grijii permanente ce ne-o purtați și să vă asigur că aceasta va constitui pentru noi un nou imbold în direcția calificării oamenilor din a- ceste profile, utilizării mai bune a capacităților de producție, creșterii in continuare a producției de cărbune.în încheiere, mă declar întru totul de acord cu conținutul proiectului de lege supus dezbaterii sesiunii Marii Adunări Naționale care va avea un important rol în măsurile inițiate de partid pentru creșterea bunăstării întregului nostru popor și raportez conducerii partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, că dispunem de toate condițiile necesare aplicării in practică a acestora.într-un moment sărbătoresc, cînd se împlinesc 18 ani de la memorabilul Congres al IX-lea, permite- ți-mi să exprim tovarășului Nicolae Ceaușescu, recunoștința minerilor Gorjului pentru clarviziunea și consecvența cu care conduce țara pe drumul progresului, al civilizației socialiste, pentru modul strălucit in care acționează in vederea întăririi și consolidării păcii, instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, respectării independenței și suveranității naționale, a dreptului fiecărui popor de a hotărî a- supra propriului destin, care au dus la creșterea continuă a prestigiului României socialiste in întreaga lume.Deputatul Nicolae Constan- 

|in a spus în cuvîntul său : Constituind o expresie elocventă a profundelor transformări și mărețelor realizări ce caracterizează etapa istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, programul și sistemul de perfecționare a retribuirii și repartiției veniturilor oamenilor muncii poartă amprenta gin- dirii novatdare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Concepția clarvăzătoare, realismul și acțiunea revoluționară ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, au dinamizat puternic energiile și forțele creatoare ale întregii națiuni, au imprimat dimensiuni și ritmuri superioare dezvoltării economiei naționale, au șsigurat perfecționarea

continuă a relațiilor sociale, adîn- cirea democrației socialiste muncitorești. creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, țelul suprem al politicii partidului nostru.Acum, în prag de aniversare a 18 ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, îmi fac o datorie de conștiință să exprim gîndurile și simțămintele de profundă mîndrie și recunoștință ale oamenilor muncii membri ai sindicatelor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru conducător, personalitate proemirientă a lumii contemporane, pentru tot ceea ce întreprinde neobosit in vederea progresului continuu al țării, pentru libertate și independență, pentru binele și fericirea poporului român, pentru cauza păcii in lumea întreagă.în continuare, s-a subliniat că principiile, prevederile și cerințele de ordin economic și etic ale sistemului de retribuire a muncii și repartiției veniturilor sint in deplină concordanță cu concepția și conduita morală ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii, cu interesele lor și ale societății. în numele acestor interese ce se intercondiționează și se armonizează reciproc — a arătat vorbitorul — sindicatele consideră ca o îndatorire fundamentală să acționeze cu întreaga capacitate politică, organizatorică și educativă pen’țru mobilizarea membrilor' lor la aplicarea fermă a principiilor auto- condueerii muncitorești și autogestiunii, a noului mecanism economico-financiar. în acest context, consider că un puternic stimulent in angajarea deplină, responsabilă, a fiecărui om al muncii in bunul mers al activității unităților, în afirmarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii il va constitui contractul- angajament al cărui proiect de lege il dezbatem astăzi.Organele și organizațiile sindicale vor acționa cu toată fermitatea, cu toate formele și mijloacele activității cultural-educative de care dispun pentru ca fiecare om al muncii să înțeleagă pe depjin îndatoririle ce ii r vin ca proprietar, producător și beneficiar in conducerea activității economice și sociale a întreprinderilor.în spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în activitatea sindicatelor vom situa pe prim-plan mobilizarea eforturilor oamenilor muncii pentru creșterea substanțială a productivității muncii, introducerea progresului tehnic, mai buna organizare a producției și a muncii, ridicarea calificării profesionale, întărirea ordinii și disciplinei in toate sectoarele de activitate.Ne angajăm ferm in fața Marii Adunări Naționale, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele vor face totul pentru indeplinirea exemplară a planului și a angajamentelor i a- sumate in întrecerea socialistă pe acest an, a producției fizice și nete, folosirea mai deplină a capacităților de producție, creșterea accentuată a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, pentru realizarea unei noi calități a muncii.Vorbitorul a spus apoi : clasa muncitoare. oamenii muncii regăsesc >îh politica externă a partidului și sfatului expresia vocației și năzuințelor de totdeauna ale poporului nostru de a trăi și a-și făuri în pace' și liniște viața așa cum și-o dorește. Sindicatele din România, în numele oamenilor muncii, își manifestă, alături de toți cei ce trăiesc și muncesc in patria noastră, deplina și puternica adeziune la această politică La îndemnul dumneavoastră, tovarășe secretar general. Uniunea Generală a Sindicatelor din România va acționa și mai mult pentru dezvoltarea colaborării cu sindicatele din toate țările, pentru unirea eforturilor in lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace in Europa și in întreaga lume.Luind cuvîntul, deputata |rjna
Szabo s”a declarat, în numele alegătorilor din circumscripția electorală nr. 4 Baraolt, județul Covasna — rotnâni și maghiari —, de acord cu proiectul de lege privind principiile de bază ale perfecționării sis- ■' ternului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii.Prevederile acestui act normativ — a spus vorbitoarea — ilustrează e- locvent politica consecventă, profund umanistă a Partidului Comunist Român de ridicare permanentă a bunăstării întregului popor. Și în programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești, autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creștere a retribuțiilor, adoptat de Plenara Comitetului Central, regăsim gindirea creatoare, revoluționară, a secretarului general al partidului^ grija permanentă pe care o manifestă față de ridicarea calității Vieții fiecăruia dintre noi.După ce a pus în evidență succesele obținute de colectivele de oameni ai muncii din Covasna, vorbitoarea a arătat că prevederea din proiectul de lege 'zind extinderea și generalizarea acordului global va crea condiții și mai stimulative, deoarece va lega mai strîns veniturile fiecărui om a! muncii de rezultatele obținute în producție, de cantitatea și calitatea muncii prestate. Apreciez, de asemenea, ca deosebit de valoroasă prevederea de majorare a sporului care se acordă pentru vechime neîntreruptă in aceeași unitate, intrucit va asigura o mai mare stabilitate a forței de muncă, valorificarea la un nivel superior a potențialului uman și material.în numele alegătorilor pe care-i reprezint, mă angajez in fața conducerii partidului să acționăm cu toată hotărirea pentru indeplinirea și depășirea planului Ia toți indicatorii, creșterea exportului, ridicarea productivității muncii, imbună- tățirea calității produselor, reducerea accentuată a costurilor de producție, astfel ineît să ne aducem o contribuție cît mai mare la înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Apreciind proiectul supus dezbaterii drept un act normativ de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea accelerată a economiei socialiste românești pe multiple planuri, deputatul Vasj|e Bulucea a arătat că în conținutul și prevederile acestui excepțional document se recunoaște gindirea novatoare, revoluționară și clarvăzătoare a eminentului bărbat de stat și om politic din fruntea partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, concepția sa de înaltă ținută știin-

(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) țifică, militanta care stă la temelia politicii interne și externe a partidului și statului, a strategiei edificării noii societăți.Această lege, reflectind conținutul nou al muncii in actualul stadiu de dezvoltare a societății noastre socialiste, poziția celor ce muncesc față de intreaga avuție națională, de proprietari ai mijloacelor de producție și in același timp de producători și beneficiari ai bunurilor materiale, va constitui o pirghie dintre cele mai importante pentru aplicarea consecventă a noului mecanism economico- financiar, a autogestiunii și autocon- ducerii muncitorești. Consider, de asemenea, că ea va conferi democrației muncitorești un viguros instrument pentru promovarea’ cu și mai multă putere a eticii și echității, a principiului socialist de retribuție după cantitatea și calitatea muncii*.Cu implicații profunde in întreaga» viață economică și socială a țării, în toate sectoarele economiei, noua lege va constitui și pentru cei ce muncesc în transporturi și telecomunicații un valoros stimulent pentru realizarea unei activități de înaltă calitate și eficiență, pentru ridicarea acestei activități Ia nivelul actualelor exigențe. în continuare, vorbitorul a evidențiat succesele obținute de oamenii muncii din transporturi, unele neajunsuri, relevind măsurile luate pentru înlăturarea lor.El a arătat apoi că perfecționarea sistemului de retribuire a muncii în transporturi și telecomunicații prevede extinderea acordului global pe formații de lucru și unități specifice — stații de cale ferată, depouri de locomotive, revizii de vagoane, districte de linii și instalații, coloane auto, nave maritime și fluviale, centrale telefonice și oficii poștale, ceea ce va stimula preocuparea fiecărui om al muncii pentru îndeplinirea sarcinilor personale în cele mai bune condiții și pentru bunul mers al unităților in care activează.Vă rog să-mi îngăduiți ca, de la început, să-mi exprim deplinul acord cu conținutul documentelor supuse dezbaterii și aprobării actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, documente cu profunde semnificații pentru progresul susținut și multilateral al patriei noastre, a spus în cu- vintul său deputatul Mîhalacho 
Mărgean,Proiectul de lege cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a munții și de repartiție a veniturilor oamenilor nuncii, elaborat pe baza concepției .ovarășului Nicolae Ceaușescu, supus dezbaterii forumului legislativ suprem al țării, aduce noi dovezi ale consecvenței cu care partidul și statul nostru urmăresc Înfăptuirea mai fermă a principiului socialist de repartiție, in raport cu munca depusă.Doresc să relev importanța ce se acordă corelării veniturilor individuale cu realizarea planului de producție și a producției destinate exportului, cu creșterea productivității muncii individuale și pe intreaga întreprindere, existînd astfel posibilitatea să se realizeze diferențiat creșterea retribuției tarifare, în funcție de aportul fiecăruia la realizarea indicatorilor de plan.în acest context, consider că generalizarea acordului global ca formă principală de retribuire a muncii pentru întregul personal din cadrul fiecărei întreprinderi determină o creștere a spiritului de echipă și creează condiții ca întregul personal muncitor să fie direct interesat în întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Dezvoltarea actuală și de perspectivă a economiei românești este guvernată de imperativul sporirii eficienței tuturor activităților productive. La întreprinderea agricolă de stat Urleasca, județul Brăila, unde-rhi desfășor activitatea, eforturile întregului colectiv sint direcționate spre creșterea substanțială a randamentelor la hectar și pe animal, spre diminuarea costurilor pe unitatea de produs. în spiritul importantelor sarcini ce ne revin, a arătat în încheiere vorbitorul — asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de pe ogoarele brăi- lene nu-și vor precupeți nici un efort pentru ca acest important bazin agricol să devină cit mai bogat și eficient, sporindu-și contribuția la înfăptuirea programului autocondu- cerii și autoaprovizionării in profil teritorial.în cuvintul său, deputata 
Nae a relevat că proiectul de lege este destinat perfecționării retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, aplicării mai ferme a principiului socialist de repartiție in raport cu munca depusă. Noul proiect de lege la bază* căruia stă concepția novatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la progresul multilateral al societății noastre, a spus vorbitoarea, ține seama de cerințele noului stadiu al dezvoltării economice a țării. și dă substanță noilor măsuri privind perfecționarea mecanismul ui economico-f inanciar.Ca și pină acum, în toate domeniile de activitate, fiecare om al muncii va fi retribuit pe baza principiului socialist al repartiției, după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii-. Noile reglementări leagă insă retribuirea oamenilor muncii de rezultatele obținute în muncă, în- tr-un mod care să nu mai plafoneze veniturile celor ce muncesc, care-și depășesc sarcinile de plan și, in a- celași timp, să nu mai asigure un venit garantat pentru cine nu muncește sau nu produce potrivit obligațiilor stabilite pentru fiecare loc de muncă.Extinderea în toate sectoarele de activitate a acordului global care va constitui forma principală de retribuire a muncii și va cuprinde întreg personalul muncitor va intări răspunderea oamenilor muncii in tripla calitate de proprietar — producător — beneficiar față de buna gospodărire a proprietății socialiste. Așa cum se menționează în proiectul legii, cu cit vor crește producția și productivitatea muncii, cu cit se va îmbunătăți calitatea produselor vor spori eficiența și rentabilitatea economică, cu atit vor putea crește și veniturile oamenilor muncii.Declarindu-mâ pe deplin de acord cu proiectul de lege, asigur forul legislativ suprem aî țării că, in calitate de deputat și de prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 6, voi milita cu consecvență pentru aplicarea in viață a prevederilor normative pe care le vom adopta astăzi in M.A.N.Cei peste 60 000 de oameni ai muncii care lucrează in centrala industrială de utilaj energetic și metalur

gic au primit cu mult interes și deplină aprobare proiectul Programului de aplicare a hotâririlor Conferinței Naționale a partidului in domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, program ce va' constitui un puternic stimulent in creșterea productivității și ridicarea calității întregii activități de producție, a arătat in cuvintul său deputatul 
Emanoil Babici.Convinși că prevederile Programului privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, creșterea retribuției și perfecționarea sistemului de retribuire a muncii vo" da un.impuls nou intregii noastre activități, vă/raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii, muncii din centrala industrială de utilaj energetic și metalurgic, sint angajați in realizarea amplului program energetic național ce se materializează in producerea de utilaje pentru centralele termoelectrice pe cărbune, in echipamente pentru sistemul hidroenergetic.Prevederile proiectului de lege cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii sint menite . să lege mai strins veniturile fiecăruia dintre noi cu rezultatele obținute în activitatea pe care o desfășurăm, să imprime o preocupare mai susținută pentru realizarea planului de producție, pentru respectarea strictă a condițiilor de calitate și ridicarea e-
Expunere asupra Programului național pentru asigurarea 

unor producții sigure și stabile prin creșterea potențialului 
productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire 
în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe 
a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55-60 la sută din 
suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea 

eroziunii solului
prezentată de tovarășul ION DINCĂ, prim viceprim-ministru al guvernului, 

președintele Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,
Președinte ai Republicii Socialiste 
România,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Guvernului Republicii Socialiste România, să prezint Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și adoptare, Programul național pentru asigurarea unor producții sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului.Elaborat din inițiativa și cu contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — secretar general al partidului, președintele Republicii. Programul stabilește căile și masurile concrete de înfăptuire a prevederilor din Programul Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre comunism, privind sporirea suprafeței agricole și îndeosebi a celei arabile, ridicarea fertilității pămintului, refacerea solurilor degradate, realizarea pină in 1990 a amenajărilor de irigații pe intreaga suprafață posibilă de irigat, pentru ca agricultura, ramură de bază a economiei noastre naționale, să-și aducă întreaga ei contribuție la realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale Partidului , Comunist Român.în concepția președintelui Republicii,-, Socialiste România pămintul reprezintă avuția cea mai de preț a națiunii noastre, factor de bază și permanent al 'creșterii producției a- gficole, a cărei eficientă punere în valoare, protecție și ameliorare corespund intereselor vitale ale întregului popor.Eforturile făcute de stat in domeniul îmbunătățirilor funciare, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, s-au materializat in cele peste 43 miliarde lei investiții pentru irigații, desecări și combaterea eroziunii solului și in cele 18 miliarde lei investiții efectuate în lucrări de apărare împotriva inundațiilor și acumulării de apă. Acestea, împreună cu aportul important al unităților agricole și al populației, au asigurat amenajarea, pină la sfirșitul anului trecut, a 2 380 mii hectare pentru irigații, comparativ cu 230 mii hectare'existente în 1965, executarea de desecări pe 2 576 mii hectare și dh combatere a eroziunii solului pe 1718 mii hectare, precum și creșterea suprafeței agricole cu circa 173 mii hectare, iar a celei arabile cu aproape 54 mii hectare.în dezbaterile și Programul adoptat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, subli- niindu-se realizările obținute, s-au stabilit obiectivele concrete pe care trebuie să le realizăm pină în 1985 și în continuare in viitorul cincinal i 1986—1990. Astfel, Programul stabilește sarcinile și mijloacele de creștere a suprafeței agricole la 15 milioane hectare și a celei arabile la 10 milioane hectare pînă în 1985.Prevederile Programului pornesc de la profunda analiză a realității, a condițiilor concrete din țara noastră, care dispune în prezent de numai 0,67 hectare teren agricol și de 0,44

Din cuvintulDeputatul |on $țojan a relevat că programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialu- 

ficienței economice in fiecare unitate. Faptul că nimeni nu poate avea un venit garantat de'cît in măsura în care muncește și produce in conformitate cu obligațiile pe care le are la locul lui de muncă, în măsura în care acționează pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare la nivelul întregii unități, va stimula inițiativa creatoare a personalului muncitor, creind un cadru favorabil sporirii eficienței muncii în toate sectoarele.Deputata pau|a Prioteasa a arătat, in cuvintul său, că documentele aprobate de Plenara C.C, al P.C.R. și puse în dezbaterea actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale reprezintă o evaluare realistă a posibilităților concrete de care, dispune economia noastră, expri- mind cerințele obiective ale dezvoltării României în perioada următoare, cerințe care privesc nu numai ritmurile de creștere a producției și productivității muncii, dar și cele care privesc multiplicarea noilor nevoi ale individului in concordanță cu stadiul de progres și de dezvoltare a omenirii. Documentele, a spus vorbitoarea, acordă un spațiu larg activității de comerț exterior, ceea ce reflectă preocuparea constantă a partidului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru crearea tuturor condițiilor de creștere și extindere a cooperării economice cu toate statele lumii.în ciuda frămîntărilor și a incertitudinilor care au caracterizat economia mondială. România a conti

hectare teren, arabil pe locuitor, iar din punct de vedere pedoclimatic, in principalele zone agricole alternează perioade de secetă prelungită cu cele de precipitații abundente care determină fluctuații ale nivelurilor producției agricole.Aceste realități constituie temeiul obiectiv al grijii permanente pe care trebuie să o manifeste întregul nostru popor pentru gospodărirea rațională, cu maximă eficiență, a fondului funciar, al eforturilor susținute — materiale și umane — ce trebuie făcute in vederea valorificării tuturor resurselor de pămint ce pot fi introduse în circuitul economic a- gricol și a exfecutării lucrărilor de îmbunătățiri funciare necesare.O atenție deosebită se acordă măsurilor de creștere a potențialului productiv al pămîntului, pentru toate categoriile de folosință și pentru toți deținătorii de terenuri agricole. Sînt prevăzute administrarea de a- mendamente, anual, pe 270 mii hectare, încheierea pină in 1985 a ciclului de scarificare și afînare adincă a solului pe toate suprafețele care necesită asemenea lucrări, folosirea integrală a îngrășămintelor organice, sporirea cantităților de îngrășăminte chimice și ridicarea eficienței utilizării acestora. Pe pajiștile naturale se vor efectua lucrări de nivelare, defrișare de mărăcinișuri, amendare și fertilizare și se va asigura organizarea rațională a pășunatului. Pe suprafața de 2 milioane hectare se vor executa însămînțări și supraîn- sămințări, din care 1 milion hectare se vor include în asolamente și vor fi cultivate cu amestecuri de ierburi graminee și leguminoase perene.Se are în vedere ca întregul complex de lucrări de ameliorare a capacității productive a pămîntului să se fundamenteze pe studii pedologice, agrochimice și de cadastru calitativ, pe cunoașterea caracteristicilor productive ale fiecărei sole, pe toată suprafața agricolă a țării.Lucrări de îngrijire și ameliorare sînt stabilite și pe suprafața de 3 milioane hectare din fondul forestier, repartizate pentru pășunat, care constituie o sursă importantă de asigurare cu furaje a efectivelor de animale în continuă creștere.Pe baza orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, Programul național stabilește ca lucrările de îmbunătățiri ’ funciare să se realizeze într-o concepție unitară, in corelare cu cele de gospodărire a apelor, cu amenajările hidroenergetice și cele silvice, în cadrul fiecărui bazin hidrografic.Extinderea amenajărilor pentru irigații se va realiza cu prioritate în zonele cu deficit accentuat de umiditate, în cadrul unui sistem hidrotehnic național, urmărindu-se irigarea unor suprafețe cit mai mari prin brazde, utilizarea unor tehnologii de execuție și echipamente care vor a- sigura reducerea consumurilor de energie, de materiale și de forță de muncă.Se vor intensifica lucrările ca, pînă în anul 1985, suprafața amenajată să ajungă la 4 milioane hectare și se vor lua toate măsurile ca această acțiune să se încheie în 1989 pe 5,5—6 milioane hectare.Pentru combaterea excesului de umiditate se vor executa, pină în 1985, lucrări de desecare în sisteme și amenajări locale pe o suprafață de aproape 1,2 milioane hectare, precum și completarea și refacerea unor 
participanților lui ' productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a intregii suprafețe a țării reprezintă o dovadă grăitoare a grijii permanente 

nuat să înainteze cu pași siguri pe calea progresului, și deosebit de semnificativ este faptul că pentru al doilea an consecutiv, ,în 1982, balanța comercială s-a încheiat cu un sold activ, iar in semestrul 1/1983 se pre- Iimină, de asemenea, un sold activ.în continuare, vorbitoarea a relevat că in contextul măsurilor menite să asigure aplicarea hotâririlor Conferinței Naționale a partidului in domeniul retribuirii muncii și al creșterii nivelului de trai, lucrătorii din comerțul exterior sînt și ei beneficiari ai acestor măsuri menite să asigure o mai bună repartiție a veniturilor oamenilor muncii, pe lingă o nouă majorare a retribuției.Noul sistem de retribuire reglementează mai bine obligațiile, răspunderile și drepturile acelor ce contribuie Ia acest important sector de activitate, și el va contribui la o mai mare mobilizare în realizarea sarcinilor de export pentru toți oamenii muncii, indiferent de locul lor de muncă, în producție sau in unitatea de comerț exterior.Aș dori Să-mi fie îngăduit, avind această ocazie, să exprim adeziunea și totodată admirația față de politica partidului nostru în problema păcii și dezarmării, satisfacția cu care am luat cunoștință despre poziția exprimată în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru, la intilnirea de la Moscova cu conducători de partid și de stat din unele țări socialiste europene.

sisteme vechi, încheindu-se practic această acțiune in județele Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Brașov.In perioada 1986—1990, vor continua intens lucrările de desecare în zonele afectate de exces de umiditate, ajun- gîndu-se la sfirșitul acestei perioade la o suprafață totală amenajată de circa 5 milioane hectare.în ceea ce privește combaterea eroziunii solului, programul stabilește măsurile care să asigure, pină in 1985, lucrările necesare pe o suprafață de 2 626 mii hectare și pină in 1990 pe încă 1 150 mii hectare.Lucrările de combatere a eroziunii solului se vor realiza începind cu terenurile agricole puternic erodate din bazinele riurilor Argeș, Dîmbovița, Olt și Buzău, din Podișul Transilvaniei și al Moldovei și vor fi corelate cu cele de amenajare a torenților din fondul forestier și a plantațiilor de protecție și cu cele de gospodărire a apelor. Ele vor fi însoțite de aplicarea unor măsuri agropedoameliorative și agrotehnice antierozionale.De asemenea, este prevăzut ca întreaga activitate de gospodărire a fondului funciar să se realizeze intr-o concepție unitară, pe baza sistematizării și organizării teritoriului. In toate unitățile agricole se vor stabili numărul și mărimea asolamente- lor, organizate pe unitate, ferme sau grupe de ferme, cu sole de dimensiuni corespunzătoare, care să asigure o exploatare rațională a terenurilor, folosirea cu randament a mijloacelor mecanice, reducerea consumurilor de carburanți, ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor, buna organizare a producției și a muncii.Caracterul complex al Programului național este reliefat și de prevederile sale referitoare la măsurile de prevenire și combatere a poluării apelor, solului, a mediului înconjurător în general.Concomitent cu sarcinile, măsurile tehnico-organizatorice și cele de asigurare a mijloacelor materiale și financiare, sînt stabilite, în mod concret, răspunderi și obligații pentru toate organele centrale și locale ale puterii de stat care trebuie să conlucreze în realizarea prevederilor programului supus spre dezbatere și aprobare.■Realizarea acestui Program național de importanță deosebită pentru agricultură, pentru progresul întregii economii impune participarea, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, a țărănimii, a tuturor locuitorilor satelor, a clasei muncitoare, a specialiștilor, a oamenilor de știință, a întregului popor.
Stimați tovarăși,De la înalta tribună a forumului suprem legislativ al țării, ne exprimăm intreaga noastră recunoștință și aducem cele mai calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru organizarea și asigurarea conducerii Comandamentului Național, organism permanent care va organiza, conduce și controla îhtrea- ga activitate a organelor centrale și a comandamentelor județene, de mobilizare a forțelor și mijloacelor pentru realizarea programului. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, că. sub conducerea dumneavoastră, vom acționa cu toată energia în executarea sarcinilor de înfăptuire a prevederilor din programul național supus spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale.

la dezbateripe care conducerea de partid, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă dezvoltării intensive a agriculturii, ramură de bază a economiei naționale.

Orientările și indicațiile date fie dumneavoastră — a spus vorbitorul — au determinat și în județul Constanța luarea de măsuri concrete pentru înlăturarea risipei de teren, " valorificarea superioară a tuturor suprafețelor agricole, organizarea mai bună a teritoriului, exploatarea cu eficiență ridicată a sistemelor de irigații. în prima jumătate a acestui an, ca urmare a reducerii suprafețelor ocupate de drumuri, restrîngerii incintelor zootehnice, defrișării de arborete, amenajării unor' terenuri neproductive, am realizat o creștere a suprafețelor cultivate cu peste1 500 ha, iar prin folosirea mai bună a curților populației au fost luate in cultură încă 400 ha. Suprafața agricolă a județului se va extinde, in continuare, prin preluarea, a peste2 000 ha depozite de pămînt de la Canalul Dunăre — Marea Neagră, pe care, prin lucrări de fertilizare, le vom atrage în circuitul agricol productiv.Am acordat o atenție mai mare măsurilor de protejare a terenurilor în pantă, de îmbunătățire a pajiștilor naturale, și de Întreținere pe o suprafață de 43 000 ha.Conștienți de sarcinile mari ce ne revin in perioada următoare, vom lua toate măsurile ce se impun pentru utilizarea deplină și eficientă a pămintului, pentru mai buna folosire a bazei tehnico-materiale și antrenarea în mai mare măsură a lucrătorilor din agricultură, a intregii populații, în vederea infăptuirii programului național privind extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și in primul rind a celor de irigații.în încheiere, vă rog să-mi permiteți să asigur sesiunea Marii Adunări Naționale, personal pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar (general, că organizația județeană de partid, oamenii muncii din Constanța vor acționa cu toată fermitatea pentru transpunerea in practică a sarcinilor ce le revin din documentele ce vor fi adoptate aici.Luînd cuvintul, deputata ||eana 
Cherebețiu a spus: Preocuparca noastră permanentă este ridicarea potențialului productiv și gospodărirea rațională a pămîntului, bunul cel mai de preț al națiunii noastre, sursa sigură pentru creșterea producției agricole vegetale și animale. A- plicind in practică orientările și indicațiile date de conducerea partidului, de dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in județul Mureș au fost efectuate ample acțiuni pentru folosirea judicioasă a pămintului ; au fost desecate 1 700 ha, excesul de umiditate a fost eliminat de pe 25 000 ha. . .în condițiile specifice Transilvaniei, cu terenuri frămintate, cu pante mari, expuse eroziunii, și cu lunci afectate de inundații, abordarea . cu toată răspunderea a lucrărilor dc îmbunătățiri funciare se impune ca o necesitate de o importanță deosebita in conservarea și folosirea rațională a pămîntului De aceea, Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului reprezintă o deosebită importanță pentru noi toți cei ce muncim în agricultură. îl voi vota cu toată încrederea și vom face totul pentru aplicarea lui în viață, mobilizînd larg toată suflarea satelor, în frunte cu comuniștii. Vom continua, astfel, lucrările în complex, pe bazine hidrografice, îndeosebi în zona Tîrnavei Mici, stăvilind eroziunea și evitind colmatările, excesul de umiditate și inundațiile, care an de an ne-au provocat pierderi de recoltă.îmi exprim încă o dată aprobarea deplină a amplului program supus dezbaterii, care corespunde intru totul condițiilor și posibilităților etapei actuale, cu convingerea că aplicarea lui va face ca pămintul să devină tot mai productiv.Luînd cuvintul. deputatul |q^ TeSU a spUS : Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prin creșterea potențialului productiv al pămintului. mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului dă încă o dată expresie puterii de analiză profundă și clarviziunii de largă perspectivă ale conducătorului partidului și statului nostru, tova- x rășul Nicolae Ceaușescu, promotorul consecvent al concepției potrivit căreia pămintul reprezintă bunul cel mai de preț al întregului popor, mijloc de bază și permanent al creșterii producției agricole.în continuare, s-a subliniat că, avindu-Se în vedere cerința realizării unei agriculturi moderne, intensive, de înaltă productivitate, în condițiile pedoclimatice din tara noastră, se impune să se manifeste o grijă necontenită pentru creșterea suprafețelor agricole și arabile, pentru ridicarea potențialului productiv al pămîntului, prin executarea întregului complex de lucrări de îmbunătățiri funciare și agropedoameliorative.Așa cum se arată în program — a spus vorbitorul — eforturile făcute de stat, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, pentru irigații, desecări și combatere a eroziunii solului, pentru apărare împotriva inundațiilor și asigurarea unor însemnate acumulări de apă, s-au materializat în lucrări de investiții in- sumînd peste 61 miliarde lei. Acestea, împreună cu aportul în muncă și financiar al unităților agricole și populației, au asigurat creșterea, de peste 10 ori, a suprafeței amenajate pentru irigat la sfirșitul anului 1982, față dc 1965, ritmuri asemănătoare cunoscind și celelalte lucrări de îmbunătățiri funciare. Suprafața agricolă a chescut in aceeași perioadă cu circa 173 mii hectare, iar cea arabilă cu aproape 54 mii hectare.Pe fondul acestor realizări, trebuie să subliniem faptul că, în activitatea noastră, s-au manifestat, in decursul anilor, o serie de lipsuri și neajunsuri în gospodărirea pămîntului, in proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, dar mai cu seamă în exploatarea eficientă a a- cestora, din care cauză, în numeroase unități, nu s-au realizat sporurile de producție prevăzute.Așa cum sublinia tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, realizarea sarcinilor cuprinse in programul național constituie o componentă de bază a înfăptuirii noii revoluții agrare. în acest scop vom acționa cu toată hotărirea 

și răspunderea pentru creșterea, pină in 1985, a suprafeței agricole la 15 milioane hectare și a celei arabile la 10 milioane hectare. ,Referindu-se la acțiunile ce vor fi întreprinse pentru folosirea rațională a pămintului și pentru ridicarea sistematică a fertilității lui, vorbitorul a spus : Sarcina extinderii irigațiilor la 4 milioane hectare pină în 1985 și realizarea, pînă in 1989, a amenajărilor, astfel incit să ajungă la 55—60 la sută din suprafața arabilă — re- prezentind, practic, întreaga suprafață irigabilă — ne obligă să trecem, cu toate forțele și mijloacele de care dispunem, la pfoiectarea și executarea in ritmuri susținute a lucrărilor, întărirea' ordinii și disciplinei pe șantiere, ridicarea gradului de utilizare a mijloacelor din dotare, astfel incît să realizăm lucrările de îmbunătățiri funciare, precum și măsurile agropedoameliorative prevăzute in program.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va acționa pentru creșterea rolului și răspunderii specialiștilor în realizarea prevederilor programului atit in executarea amenajărilor de irigații și desecări, cit și în exploatarea rațională a acestora. Avem in vedere, de asemenea, ca, împreună cu specialiștii din cercetare șl invățămint, din proiectare și producție, să stabilim și să aplicăm cele mai eficiente soluții tehnice de execuție, care șă ducă la diminuarea consumurilor de materiale, combustibil și energie, creșterea productivității muncii și reducerea costului investițiilor.în incheiere. vorbitorul a spus : Conștienți de răspunderile mari ce ne revin, asigurăm Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din agricultură vor acționa cu toată energia pentru înfăptuirea întocmai a prevederilor cuprinse in programul național, astfel ca agricultura să-și aducă contribuția, pe măsura marilor resurse ne care le are, la realizarea'obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.Deputatul |osjf Varga a hratat că pentru județul Satu Mare programul privind creșterea potențialului productiv al pămîntului, organizarea și folosirea în mod unitar a terenurilor agricole are deosebită importanță pentru sporirea producțiilor agricole, potrivit sarcinilor reieșite din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1982.în ultimii 15 ani, a spus vorbitorul, pe cuprinsul județului Satu Mare au fost realizate lucrări de îmbunătățiri funciare, îndeosebi desecări, a căror valoare depășește un miliard lei. Mai avem însă și aoum importante suprafețe afectate periodic de excesul de umiditate. Pornind de la această situație, cu prilejul vizitei de lucru făcute în județ in noiembrie 1981, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a dat indicații" clare și prețioase privind întocmirea unui program special de lucrări de îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor pentru perioada 1982—1985. Vă raportăm, mult stimate tovarășe președinte al Republicii, că prevederile acestui program sînt în curs de realizare.Este semnificativ că după execu- tarealacestor lucrări în zona noastră, cooperativa agricolă de producție din comuna Pir a realizat ani la rînd cu 2 000—3 000 kg porumb și griu mai mult la hectar decît înainte.Doresc să arăt și de la această înaltă tribună voința țărănimii, a tuturor locuitorilor satelor ca, sub conducerea organizațiilor de partid, să-și aducă contribuția la înfăptuirea acestui program fără precedent ca amploare in județul nostru, să folosească deplin baza tehriico-materială existentă, să elimine neajunsurile ce se mai manifestă în unele unități în creșterea potențialului productiv al pămintului și folosirea rațională a acestuia.Ingăduiți-mi să exprim deplina aprobare față de proiectul Programului pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire a întregii suprafețe agricole a țării, realizarea lucrărilor de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, document de mare însemnătate pentru înfăptuirea hotâririlor Congresului al .XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului in domeniul agriculturii, in conținutul căruia se regăsesc cu pregnanță tezele revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a menționat în cuvintul său deputatul Haralombie 
Alexa.Acționind în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului în timpul vizitelor de lucru efectuate in județul Botoșani și cu alte prilejuri, am reușit să realizăm, de la inceputul cincinalului pîna acum, luprări de prevenirea inundațiilor și de combaterea eroziunii solului pe o suprafață de peste 90 000 ha, să eliminăm excesul de umiditate pe 4 668 ha. Totodată, acumulările de apă au ajuns la o capacitate de a- proape 1 600 milioane mc, iar suprafața irigată însumează 16 500 ha.Fără îndoială, că stadiile la care am ajuns nu sint pe măsura cerințelor actuale, iar calitatea și eficiența unora dintre lucrările efectuate au fost sub nivelul posibilităților și exi.4 gențelor.Insușindu-ne indicațiile și orientările date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., . la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor'Muncii din Industrie și Consiliului Național al Agriculturii, vă raportăm că am studiat amănunțit resursele și posibilitățile existente in județul Botoșani, elaborînd studiile tehnico- economice și măsurile corespunzătoare în vederea extinderii suprafețelor irigate. Pornind de la faptul că doar 13.8 la sută din suprafața județului, este irigată, ne-am propus ca in perioada 1986—1990 să extindem această lucrarș pe încă 77 000 ha. în același timp, ne vom preocupa cu mai multă consecvență de asigurarea dotărilor aferente, de formarea și stabilizarea cadrelor, de crearea și dezvoltarea spațiilor corespunzătoare pentru repararea și întreținerea utilajelor de exploatare.Deputata Virginia Crețu a subliniat deosebita importanță a prevederilor Programului pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire a întregii suprafețe agricole a țării, realizarea lucrărilor de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, program elaborat cu aportul hotărîtor al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Caracteristica esențială a actualei perieade în realizarea unei agriculturi de mare productivitate — a arătat vorbitoa

rea — o constituie continuarea ritmurilor susținute de creștere a producției vegetale și animaliere, accentuarea laturilor calitative prin sporirea eficienței economice și aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar.Acționind ip spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în această primăvară, in ciuda unei perioade prelungite de secetă, ce a urmat după o iarnă lipsită de zăpadă, mobilizîn- du-ne exemplar la irigatul culturilor, am reușit ca pe toată suprafața Consiliului unic agroindustrial Dăbuleni, să aplicăm 7—8 udări. Procedînd astfel, am reușit să obținem 11a C.A.P. Dăbuleni o producție medie la cultura orzului de 4 400 kg/ha, iar la cultura griului aproape 5 000 kg/ha pe suprafața de 1 200 hectare.Indicația dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a folosi orice sursă de apă pentru salvarea culturilor de la secetă a fost materializată și de sătenii comunei Dăbuleni. Utilizind sursele de apă provenite din izvoarele naturale ale comunei, am irigat continuu suprafața de 75 ha cultivată cu tomate timpurii, de pe care avem planificat să obținem un venit de peste 5 milioane lei.în incheiere, vorbitoarea a spus : încredințez forul legislativ suprem al țării, pe dumneavoastră, stimate ^tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii ogoarelor doljene sint hotărîți să-și dăruiască toată energia și capacitatea îndeplinirii sarcinilor ce le revin în acest an și pe întregul cincinal, pentru sporirea contribuției noastre la propășirea patriei, la ridicarea ei pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste.Pornind de la concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia pămintul este bunul cel mai de preț al intregului popor, factor de bază și permanent al creșterii producției agricole, programul supus dezbaterii și adoptării Marii Adunări Naționale,— a spus in cuvintul său deputatul 
Tiberiu Mureșan ~ pune pro' blema gospodăririi cu maximă eficiență a intregului fond funciar a- gricol, drept o cauză a întregii națiuni, la înfăptuirea căreia este chemată să participe țărănimea, toți lucrătorii satelor, clasa muncitoare, specialiștii și oamenii de știință. Așa cum ați indicat, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a Comitetului Central, precum și la plenara Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, vom acționa neabătut pentru folosirea deplină a intregului potențial material și uman de care dikpune cercetarea științifică agricolă, pentru creșterea rolului cercetării științifice în realizarea revoluției agrare.Se vor intensifica cercetările pentru crearea de soiuri și hibrizi cu mare potențial de producție, cu largă adaptabilitate ecologică, capabili să valorifice la maximum amenajările pentru irigații și desecări, cu perioade scurte de vegetație, pentru a fi posibilă organizarea culturilor succesive, care să reziste la condițiile nefavorabile de mediu, la boli și dăunători, cu pretabilitate Ia mecanizarea lucrărilor de întreținere șl recoltare.In colaborare cu Institutul Central de Cercetări Chimice se vor dezvolta cercetările privind crearea de noi tipuri de îngrășăminte, îmbunătățirea sortimentului, valorificarea unor resurse interne, cum ar fi sărurile po- tasice, deșeurile industriale, care conțin elemente nutritive.Doresc să subliniez, de la înalta tribună a forului legislativ suprem al țării, că cercetarea agricolă are privilegiul de a se bucura de spj'i- jinul nemijlocit al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, savant de renume mondial, care ne acordă un sprijin neprecupețit in orientarea cercetărilor spre domeniile cele mai avansate și în introducerea accelerată a progresului tehnico-ști- ințific in producție.in încheiere. "orbitorul a spusi: Doresc să asigur Marea Adunare Națională. pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cercetătorii, cadrele didactice, toți lucrătorii de pe tări- mul științelor din agricultură, industrie alimentară, gospodărirea apelor si silvicultură vor munci cu întreaga lor capacitate si dăruire pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin din acest program.In cuvintul său, deputatul Oc
tavian Bâscianu 3 arătat că prevederile Programului privind organizarea și folosirea întregii suprafețe agricole a țării, realizarea lucrărilor de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului, pentru obținerea unor producții agricole mari și constante corespund întru totul condițiilor, cerințelor și posibilităților de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.în județul nostru, in care, ca urmare a condițiilor naturale, peste 62 000 hectare terenuri agricole sint supuse procesului de eroziune, iar regimul de precipitații este scăzut— pină la 400 milimetri anual —, lucrările de îmbunătățiri funciare apar: ca o necesitate indispensabilă infăptuirii importantelor obiective ale noii revoluții agrare.în centrul activității lor, lucrătorii ogoarelor tulcene au situat extinderea acestor lucrări, suprafața a- menajată pentru irigații ajungînd în prezent la 49 la sută din suprafața agricolă totală a județului. Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea de lucru de la Comitetul Central, Ia sfîrși- tul acestui cincinal suprafața agricolă a județului va fi scoasă integral de sub influenta negativă a secetei. De asemenea, la sfirșitul a- nului 1985 suprafața ocupată cu lucrări de îmbunătățiri funciare in județ va fi de 343 000 de hectare.Beneficiind de un volum de investiții de peste 9 miliarde lei, vom intensifica, potrivit amplului program inițiat și aprobat de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acțiunile de transformare a Deltei Dunării intr-o grădină roditoare. Accentul va fi pus pe dezvoltarea producției cerealiere, iar terenurile nisipoase vor fi valorificate prin plantarea lor cu pomi fructiferi și viță de vie.' In incheiere, vorbitorul și-a exprimat acordul deplin față de Programul supus dezbaterii și încredințează Marea Adunare Națională că oamenii muncii din agricultura județului Tulcea vor acționa cu răspundere și dăruire pentru aplicarea sarcinilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înfăptuirea noii revoluții agrare, pentru realizarea planului pe acest an și pe întregul cincinal.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

HOTĂRÎRE
referitoare la Programul național pentru asigurarea unor producții agricole 
sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv ai pămintului, 
mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, 
a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55-60 la sută 
din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, luind in dezbatere Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv ai pămintului, mai buna organizare și folosire in mod u- nitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului, consideră că dezvoltarea puternică a agriculturii noastre socialiste, realizarea noii revoluții agrare și înfăptuirea o- biectivelor stabilite de partid privind creșterea bunăstării tuturor membrilor societății pun cu putere in evidență necesitatea unui efort național — material și uman — pentru creșterea suprafeței agricole, conservarea și ameliorarea pămintului, pentru sporirea potențialului productiv al acestuia, pentru organizarea și folosirea completă și rațională a fondului funciar.Programul se înscrie în ansamblul măsurilor de înfăptuire a hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, privind sporirea suprafeței agricole și îndeosebi a celei arabile, ridicarea fertilității pămintului, refacerea solurilor degradate, realizarea, pină în 1990, a amenajărilor de irigați'i pe întreaga suprafață posibilă de irigat.Astfel, cum s-a subliniat cu vie și profundă recunoștință în cadrul dezbaterilor, Programul elaborat din inițiativa și cu contribuția hotăritoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, dă pe deplin expresie concepției partidului, a secretarului său general, cu privire la însemnătatea folosirii depline și raționale a pămintului, avuția cea mai de preț a națiunii noastre, a cărei eficientă punere - in valoare, protecție și ameliorare co

respund intereselor vitale ale întregu-# lui popor.Aplicarea prevederilor Programului va asigura sporirea, pină in ' anul 1985, a suprafeței agricole la 15 milioane hectare, iar a celei arabile la 10 milioane hectare, creșterea suprafeței amenajate pentru irigații, a- ceasta urmind să reprezinte, la finele anului 1989, 5,5 milioane hectare, din care! pină la sfirșitul actualului cincinal, 4 milioane de hectare, efectuarea desecărilor pe aproape 5 milioane de hectare, precum și realizarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului pe circa 3,8 milioane de hectare, pină in anul 1990.Prin realizarea măsurilor prevăzute în Program se creează condițiile punerii depline in valoare a bazei teh- nico-materiale și a resurselor de muncă existente in agricultură, creșterii puternice a producției agricole, obținerii unor recolte mari, sigure și stabile pe întregul teritoriu al țării.Potrivit prevederilor Programului, întreaga activitate de gospodărire a fondului funciar se va desfășura intr-o concepție unitară, pe baza sistematizării și organizării teritoriului, acționindu-se cu fermitate pentru e- liminarea oricăror forme de risipă de teren,, pentru amplasarea obiectivelor de investiții, in conformitate cu legea, în primul rlnd pe terenuri neproductive sau improprii producției agricole, in perimetre con- struibile, pe platformele industriale sistematizate. Urmează să se asigure, de asemenea, folosirea .deplină, de către toate categoriile de deținători, a tuturor suprafețelor de teren ce pot fi cultivate, inclusiv a celor din curți, din incintele unităților, din vetrele orașelor și satelor.La elaborarea Programului s-a avut In vedere ca lucrările de îmbunătățiri funciare să se realizeze in strinsă corelare cu cele de gospodărire a apelor, cu amenajările hidroenergetice și silvice, in cadrul fiecărui bazin 

hidrografic. Se urmărește, de asemenea, realizarea asolamentelor pe sole care să permită o mai bună amplasare și rotație a culturilor, utilizarea rațională a mijloacelor mecanice pentru efectuarea lucrărilor agricole.înfăptuirea Programului presupune o acțiune politică și organizatorică de o deosebită însemnătate, care impune mobilizarea țărănimii, a clasei muncitoare, a specialiștilor și oamenilor de știință, a întregului popor.Marea Adunare Națională apreciază ca fiind de cea mai mare însemnătate constituirea Comandamentului Național, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România. Aceasta reprezintă garanția că Programul dezbătut și aprobat la planara Comitetului Central al partidului și prezentat spre aprobare Marii Adunări Naționale va fi îndeplinit integral și în cele mai bune condiții.Comandamentul Național va conduce întreaga activitate de mobilizare a forțelor și mijloacelor pentru înfăptuirea Programului, de folosire cu maximă eficiență a întregii suprafețe agricole a țării, de realizare în- tr-o concepție unitară a lucrărilor de irigații, desecări, combaterea eroziunii solului și de gospodărire a apelor.în realizarea prevederilor Programului, sarcini deosebite revin Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, organele și organizațiile centrale reprezentate in acesta — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Silviculturii, Consiliul Național al A- pelor, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Academia de științe agricole și silvice — avînd datoria să acționeze susținut pentru ca in toate județele și unitățile de producție să fie îndeplinit integral, la tirți^^ in țondiții de cali-
■ ■
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tate și eficiență, întregul complex de măsuri tehnice și organizatorice stabilite de Comandamentul Național.De asemenea, in realizarea prevederilor Programului un rol însemnat revine Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar, care răspunde, potrivit legii, de înfăptuirea politicii partidului și statului cu privire la apărarea, folosirea, conservarea și ameliorarea fondului funciar al țării.Ținind seama de însemnătatea și necesitatea înfăptuirii integrale a prevederilor cuprinse in Programul național pentru asigurarea unor producții sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solu- lului, de rolul și răspunderea ce revih, în Realizarea acestor prevederi, guvernului, consiliilor populare, unităților socialiste din agricultură, tuturor oamenilor muncii,
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România hotă
răște :Art. 1. — Aprobă Programul național pentru asigurarea unor producții a- gricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului.Art. 2. — însărcinează Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România să ia toate măsurile necesare pentru înfăptuirea integrală a prevederilor Programului, prin asigurarea mijloacelor materiale și finan-

TÂRÎ 

ciare, organizarea executării în cele mai bune condiții a lucrărilor prevăzute, urmărirea permanentă a folosirii raționale și eficiente a fondului funciar, a mijloacelor materiale și a forței de muncă, atît la executarea cit și la exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, precum și pentru instaurarea, ordinii și disciplinei, a unui climat de înaltă răspundere în întreaga activitate de gospodărire a fondului funciar ai țării.Consiliul de Miniștri va raporta anual Marii Adunări Naționale cu privire la modul in care se înfăptuiesc prevederile din Program și va face propuneri de măsuri -pentru îmbunătățirea activității de folosire deplină și rațională a fondului funciar, de realizare a lucrărilor de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, de obținere a unor producții agricole mari, sigure și stabile.Art 3, — Obligă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliul Național al Apelor, celelalte ministere și organe centrale interesate, să asigure realizarea măsurilor de creștere a suprafeței agricole, îndeosebi a. celei arabile, la nivelul stabilit prin Program, elaborarea studiilor și documentațiilor tehnico- economioe și realizarea corelată a a- menajărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, funcționarea și exploatarea completă și in bune condiții a acestora, aplicarea tehnologiilor de exploatare a terenurilor amenajate, precum și a celorlalte măsuri privind creșterea producției agricole pe întreaga suprafață agricolă a țării.Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare răspunde pentru asigurarea respectării prevederilor legale cu privire la protecția, ameliorarea, conservarea și folosirea fondului funciar, pentru buna gospodărire și folosirea completă, de către unitățile socialis-

RE 

te și ceilalți deținători, a tuturor sti- prafețelor de teren agricol, cu respectarea destinațiilor prevăzute în plan ■și a normelor tehnice aprobate.Academia de științe agricole și silvice,x institutele de cercetare și proiectare vor acționa cu toată răspunderea pentru stabilirea soluțiilor tehnice optime privind executarea lucrărilor de creștere a potențialului productiv al pămintului, pentru crearea de noi soiuri de mare productivitate și stabilirea tehnologiilor de cultivare a acestora pe. terenurile irigate și pe cele ameliorate prin alte lucrări, de îmbunătățiri funciare, pentru .Aplicarea tuturor prevederilor Programului.Art. 4. — Obligă consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale' să acționeze, în conformitate cu prevederile legii, pentru apărarea, conservarea, ameliorarea și folosirea integrală și e- ficientă a tuturor suprafețelor de teren, aparținind unităților socialiste de stat și cooperatiste și gospodăriilor populației.Consiliile populare vor asigura mobilizarea amplă a oamenilor muncii din unitățile agricole de stat, a membrilor cooperativelor agricole de producție, a tuturor locuitorilor din sate, comune și orașe la realizarea lucrărilor de irigații, desecări, combatere a eroziunii solului și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, de sporire a suprafeței agricole, de îngrijire și ameliorare a pajiștilor, precum și pentru cultivarea fiecărei suprafețe de teren din curți, locuri virane, din incinta unităților, din perimetrul localităților urbane și rurale.Art. 5. — Obligă toate unitățile a- gricole de stat și cooperatiste, pe toți producătorii agricoli să acționeze consecvent, in conformitate cu prevederile legale, pentru înfăptuirea sarcinilor care Ie revin in domeniul 

folosirii complete și intensive a pămintului, înlăturării oricărei risipe și degradări a solului, respectării riguroase a tehnologiilor de cultură, de realizare și exploatare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare, in vederea sporirii producției agricole, a- folosirii depline a condițiilor naturale și a bazei tehnico-materiale.Art 6. — Comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale vor controla și raporta periodic Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România asupra modului in care guvernul, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, celelalte ministere și organe centrale și consiliile populare iși îndeplinesc atribuțiile ce le revin in înfăptuirea Programului național pentru asigurarea upor producții a- gricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a , țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului.Art. 7. — Marea Adunare Națională cheamă toți oamenii muncii din agricultură și din celelalte ramuri ale economiei naționale, pe toți cetățenii țării, indiferent de naționalitate, să acționeze cu inaltă răspundere patriotică față de interesele vitale ale generației actuale și ale generațiilor viitoare ale poporului nostru, in vederea îndeplinirii politicii partidului și statului in domeniul apărării, folosirii, conservării și ameliorării fondului funciar, pentru buna gospodărire și punere in valoare a tuturor suprafețelor de teren, sporirea producției agricole vegetale și animale, asigurarea satisfacerii tot mai depline a nevoilor populației privind consumul de pro- duse agroalimentare.

referitoare la Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii, perfectionarea mecanismului economico-financiar, 

a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, luind in dezbatere Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului econo- mico-fihanciar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției in actualul cincinal, aprobat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 29—30 iunie 1983, constată că programul constituie o nouă expresie a politicii consecvente a partidului de perfecționare continuă a sistemului relațiilor de producție, a întregului mecanism al organizării și conducerii societății, de creștere permanentă 

a bunăstării materiale și spirituale 
a Întregului popor, țelul suprem al 

politicii partidului, al orînduirii noastre socialiste.în cadrul dezbaterilor, exprimîn- du-se unanim deplina adeziune la prevederile cuprinse in program, au fost subliniate cu profundă recunoștință inițiativa și contribuția hotăritoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, la elaborarea acestui program, in concordanță cu orientările și obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român și Conferința Națională a partidului din decembrie 1982.Marea Adunare Națională constată că noile măsuri de perfecționare a sistemului de retribuire a muncii și 

a principiilor repartiției veniturilor oamenilor muncii sint în concordanță cu actualul stadiu de dezvoltare economico-socială a țării, cu cerințele perfecționării mecanismului economico-financiar, cu cadrul organizatoric al democrației muncitorești bazate pe participarea nemijlocită a maselor Ia conducerea economiei, a vieții sociale, a întregii societăți. Aceste6 măsuri urmăresc aplicarea și mai fermă a principiului socialist de repartiție, în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse, astfel incit veniturile fiecărui om al muncii să fie determinate nemijlocit de realizarea planului de producție, de export. de ridicarea continuă a calității produselor, de gradul de valorificare a resurselor materiale, de spori

rea eficienței economice. O importanță fundamentală o are — in acest scop — aplicarea consecventă a orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind creșterea mai puternică a productivității muncii, factorul hotăritor de sporire a venitului național, singura sursă a progresului economic șj social.Ținind seama de însemnătatea și necesitatea înfăptuirii consecvente a prevederilor cuprinse in Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea Retribuției in acest cin
cinal, Marea Adunare Națională 

a Republicii Socialiste România 
hotărăște:Art, 1. — Aprobă Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal.Art. 2. — însărcinează Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România să ia toate măsurile necesare pentru înfăptuirea integrală a prevederilor programului.Art 3. — Obligă organele de conducere colectivă din intreprinderi, centrale, ministere, celelalte organe centrale și comitetele și birourile executive ale consiliilor populare să ia măsuri pentru :

a) aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, creșterea răspunderii in desfășurarea activității pe principiile economice ale eficienței și rentabilității ;b) creșterea mai puternică a productivității muncii, factorul determinant care asigură sporirea venitului național,, unica sursă a progresului economic și social, a creșterii veniturilor tuturor oamenilor muncii ;c) aplicarea neabătută a principiilor socialiste de muncă și retribuție in toate domeniile de activitate ;d) asigurarea condițiilor materiale, tehnice și organizatorice pentru gospodărirea eficientă a fondurilor materiale și bănești, utilizarea integrală a capacităților de producție, 

folosirea eficientă a forței de muncă, în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan și, pe această bază, a creșterii veniturilor personalului muncitor.Art. 4. — Comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale vor controla și raporta periodic Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România asupra modului în care guvernul, ministerele, celelalte organe centrale și locale iși îndeplinesc atribuțiile ce le revin în înfăptuirea prevederilor Programului privind aplicarea fermă a principiilor .autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției in acest cincinal.
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cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire 
a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii

iProfundele transformări care au avut loc în dezvoltarea puternică a forțelor de producție, în modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale a economiei, îndeosebi în etapa inaugurată de Congresul al IX-Iea al Partidului Comunist Român, au asigurat condițiile necesare pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității economico- sociale și sporirea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, țelul suprem al politicii partidului.S-a adîncit sistemul democrației muncitorești, s-a asigurat participarea nemijlocită a maselor la conducerea economiei, a vieții sociale, a crescut răspunderea colectivelor de oameni ai muncii in stabilirea și realizarea planului, in gospodărirea judicioasă a bunurilor încredințate de societate.Ținind seama de stadiul actual al dezvoltării economico-sociale, de cerințele îmbunătățirii mecanismului economico-financiar, de întărirea autoconducerii muncitorești și a cadrului organizatoric al democrației muncitorești, este necesară perfecționarea sistemului de retribuire a muncii și de repartizare a veniturilor oa

menilor muncii, astfel încît să se aplice cu toată hotărirea principiul socialist de repartiție după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii, iar veniturile să fie nemijlocit determinate de munca depusă și de rezultatele muncii.Oamenii muncii, in calitate de proprietari, producători și beneficiari, poartă întreaga răspundere pentru buna gospodărire a proprietății socialiste a întregului popor, veniturile lor fiind strins legate de realizarea producției, creșterea productivității muncii și a eficienței economice a întregii activități.Munca reprezintă o îndatorire de onoare pentru toți membrii societății. Fiecare cetățean are, potrivit Constituției, dreptul și obligația de a desfășura o activitate utilă societății, care să-i asigure mijloacele de existență și de dezvoltare spirituală.Retribuția șî celelalte venituri ale oamenilor muncii reflectă contribuția fiecăruia Ia realizarea planului de producție, la dezvoltarea producției materiale și spirituale a societății. Nimeni nu poate să primească retribuție și să participe la beneficii dacă nu lucrează. Nimeni nu poate avea venit garantat dacă nu muncește, 

dacă nu produce potrivit obligațiilor de la locul de muncă.Veniturile individuale în raport cu producția realizată sint neplafonate.în cadrul sistemului de retribuire se aplică ferm principiul retribuției egale la muncă egală, creindu-se condiții ca, in raport cu munca depusă, să se asigure venituri corespunzătoare pentru toți oamenii muniii.Pe măsura creșterii producției și productivității muncii, a îmbunătățirii calității produselor,’vor spori eficiența economică și rentabilitatea, vor crește și veniturile oamenilor muncii.în acest scop, pe baza hotărîrii Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din decembrie 1982 și a Programului aprobat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 29—30 iunie 1983, privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției in acest cincinal,
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

CAPITOLUL I 
întărirea 

autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii, 

a răspunderii 
oamenilor muncii pentru 
conducerea unităților și 

pentru rezultatele obținute, 
perfecționarea sistemului 

de retribuireArt. 1. — Potrivit principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, colectivele de oameni ai muncii răspund de păstrarea, valorificarea superioară și dezvoltarea patrimoniului incredințat, în scopul realizării unei eficiente și rentabilități maxime, care să conducă la acoperirea integrală a cheltuielilor, constituirea fondurilor proprii ale unității, sporirea veniturilor din muncă ale personalului muncitor, participarea intr-o măsură cit mai 

mare la formarea resurselor necesare dezvoltării generale a societății.Oamenii muncii, în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție -x- bunuri ale întregului popor — de producători și beneficiari, răspund nemijlocit de conducerea efectivă a fiecărei unități socialiste, de gospodărirea judicioasă și eficientă a tuturor mijloacelor materiale și financiare încredințate din proprietatea socialistă a întregului popor, de rezultatele economice și financiare obținute în realizarea sarcinilor ce le revin din planul național unic de dezvoltare economico-socială.Art. 2. — Consiliul oamenilor muncii poartă răspunderea directă pentru buna gospodărire și dezvoltarea proprietății socialiste încredințate colectivului de oameni ai muncii din unitate și este obligat să ia măsurile necesare pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, folosirea integrală și intensivă a capacităților de producție, valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale, încadrarea strictă în normele de consum și de stoc, utilizarea rațională a forței de muncă, ridicarea permanentă a pregătirii profesionale, 

aplicarea fermă a prevederilor prir vind perfecționarea sistemului de retribuire, mobilizarea întregului potențial tehnico-productiv al unității pentru obținerea unor producții sporite, 'de inaltă calitate, cu cheltuieli cit mai reduse.Adunarea generală a oamenilor muncii dezbate și adoptă botăriri cu privire la întreaga activitate econo- mico-financiară de gospodărire și dezvoltase continuă a proprietății socialiste încredințate colectivului de oameni ai muncii, exercită controlul permanent asupra modului in care consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, personalul de conducere iși îndeplinesc sarcinile și acționează pentru înfăptuirea prevederilor de plan.Arh 3. — Retribuirea întregului personal muncitor se face pe baza principiului socialist al repartiției după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii, in funcție de contribuția Ia dezvoltarea producției materiale și spirituale a intregii societăți, de rezultatele obținute in muncă.Munca reprezintă criteriul fundamental de apreciere a contribuției 

fiecărei persoane la dezvoltarea unității din care face parte și la progresul societății, o necesitate pentru formarea, afirmarea și dezvoltarea multilaterală a personalității umane.Societatea noastră socialistă asigură dreptul Ia muncă și creează condițiile necesare ca fiecare să aibă un loc de muncă in domeniul producției materiale, al activităților tehnico- științifice și social-culturale, in raport cu aptitudinile și pregătirea sa și cu necesitățile dezvoltării societății.Art. 4. — Sistemul de retribuiri asigură cointeresarea materială a celor ce muncesc la creșterea producției, a' productivității muncii și a eficienței economice, precum și repartizarea echitabilă a veniturilor provenite din muncă, un raport corespunzător între veniturile individuale minime și maxime.Forma de retribuire în acord global se-extinde și se generalizează în toate unitățile economice.Pe lîngă retribuția tarifară, perso-
(Continuare în pag. a Vil-a)
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LEGE
cu privire ia principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire 

a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii
(Urmare din pag. a Vl-a) naiul muncitor beneficiază, ca parte variabilă a retribuției, de venituri suplimentare, pe calea adaosului de acord, a participării la beneficii, premiilor și altor stimulente, sporurilor, indemnizațiilor și compensațiilor prevăzute de lege.Art. 5. — Oamenii muncii sint re- tribuiți în raport cu munca prestată 
fi rezultatele obținute,în cazul depășirii producției planificate veniturile cresc în mod corespunzător și nu sint plafonate.în situația nerealizării producției sau a neindeplinirii obligațiilor de la locul de muncă, retribuția se diminuează în. mod corespunzător, fără a se asigura venit garantat.Art., 6. — Retribuțiile trebuie să fie direct corelate cu creșterea productivității muncii individuale și pe întreaga unitate.Creșterea productivității muncii trebuie să fie .superioară creșterii veniturilor individuale și pe ansamblul unității, în toate ramurile și sectoarele economiei naționale, pentru a se asigura atit fondurile necesare sporirii veniturilor oamenilor muncii, cit și resursele pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului.Art. 7. — în situația in care nu sint posibilități de acoperire cu sarcini de producție' a întregii capacități de care dispun unitățile, se vor lua măsuri pentru redimensionarea personalului, în concordanță cu condițiile de îndeplinire a sarcinilor de plan.Organele de conducere colectivă sint obligate să rețină numai personalul muncitor necesar producției efective și să redistribuie personalul disponibil în alte activități productive, de reparații, întreținere, construcții sau alte activități în unități din cadrul aceleiași centrale, aceluiași minister sau din alte ministere. Acest personal va fi retribuit de unitățile la care își desfășoară activitatea, corespunzător lucrărilor executate, potrivit legii.Art. 8. — Pentru folosirea judicioasă a forței de muncă din fiecare unitate, toate categoriile de personal, inclusiv personalul de conducere și cel din aparatul funcțional, indiferent de forma de retribuire aplicată, iși desfășoară activitatea pe bază de norme și normative de muncă fundamentate științific, stabilite în funcție de parametrii tehnici de funcționare a mașinilor și utilajelor, de cantitatea de muncă necesară, în condiții de organizare superioară a producției și a muncii.Normele de muncă trebuie să fie astfel fundamentate încît să asigure economisirea muncii vii și realizarea productivității muncii planificate.Art. 9. — Retribuirea personalului 

se diferențiază pe ramuri, subramuri 
și activități, în funcție de importanța lor pentru dezvoltarea economico-so- cială a țării.

în cadrul ramurilor, subramurilor și activităților, retribuția tarifară se diferențiază pe categorii de încadrare și pe funcții, corespunzător nivelului de calificare și gradului de răspundere cerut de îndeplinirea' sarcinilor, precum și condițiilor în care se desfășoară munca.Coeficienții de ierarhizare a rețelelor de retribuții tarifare pentru muncitorii calificați se stabilesc între 1 și 1,355 la categoria 1 bază și între 1 și 1,905 la categoria maximă bază.
CAPITOLUL II

Extinderea 
și generalizarea 
acordului globalArt. 10. — începind cu data de 1 septembrie 1983, forma de. retribuire în acord global se aplică în mod generalizat în unitățile economice din industrie, construcții-montaj, agricultură, transporturi, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, proiectare și din alte sectoare.în acord global se cuprind muncitorii, maiștrii, inginerii, tehnicienii și celelalte categorii de personal,' inclusiv personalul de conducere din întreprinderi, fabrici, uzine, secții, ateliere, brigăzi, șantiere, loturi, ferme, echipe și alte forme organizatorice asemănătoare.Pe lingă personalul direct productiv, în acord global este cuprins și personalul muncitor din activitățile de reparații și întreținere, sculării, transport intern, depozite, din compartimentele funcționale și din alte sectoare de activitate, care contribuie la realizarea sarcinilor de plan ce revin întreprinderii.Art. 11. — în cadrul formei de Retribuire în acord global, un colectiv de oameni ai muncii se angajează — pe bază de contract ce se încheie cu unitatea și, după caz, cu organul ierarhic superior — să-efectueze o a- numită lucrare sau să realizeze o anumită cantitate de produse, in. condiții de calitate și eficiență stabilite, iar unitatea se obligă să asigure condiții organizatorice și tehnico- materiale corespunzătoare efectuării lucrărilor și să retribuie munca prestată cu suma prevăzută in contract.în acord global se contractează : în industrie, realizarea unui produs complet sau a unei lucrări, ori, după caz, producția fizică planificată ; în constructii-montaj. un bloc de locuințe, hală industrială, pod, drum, linie electrică sau alte obiecte complete ori un volum de lucrări ; în agricultură, o anumită producție de cereale, legume, carne, lapte sau altele ; în alte ramuri sau sectoare de activitate, producția fizică planificată, exprimată în unități specifice, cum ar fi metri forați, tone țiței 

extras, metri cubi masă lemnoasă in exploatările forestiere, tone transportate.Art. 12. — Suma retribuțiilor cuvenite personalului retribuit în acord global se stabilește în raport direct cu cantitatea de produse fizice realizate și calitatea acestora, fără a fi limitată, atit in cazul depășirii, cit și in cazul nerealizării sarcinilor de plan.Veniturile personalului retribuit în acord global cresc pe măsura sporirii productivității muncii individuale și pe total unitate.în cazul în care sarcinile de producție se realizează cu un număr mai mic de personal ori se obține o producție suplimentară cu același număr de personal, acesta va beneficia, în mod corespunzător, de venituri rftai mari.în situația în care sarcinile de producție sau cond/iile prevăzute in contractul de acord global nu se realizează, veniturile personalului muncitor se diminuează în mod corespunzător.Art. 13. — în raport cu specificul unor ramuri sau activități, în condițiile prevăzute de lege, se aplică formele de retribuire pe bază de cote procentuale, remiză ori tarife, în activitatea de comerț interior, alimentație publică și turism se aplică întregului personal operativ și muncitorilor forma de retribuire în remiză, exprimată prin cote la 10 000, 1 000 sau 100 lei desfacere ori, după caz, prestări de servicii ; în întreprinderile de comerț exterior și în compartimentele autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior, personalul este retribuit pe bază de cote aplicate la valoarea exportului și importului, precum și a aportului valutar realizat.Art. 14. — Pentru personalul tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ, precum și pentru celelalte categorii.de personal, necuprinse în acord global, se stabilesc sarcini de muncă concrete, pe bază de norme de muncă și normative de personal, precizîndu-se cantitatea și calitatea lucrărilor, termenele de execuție sau alte asemenea obligații, potrivit specificului muncii. Retribuirea acestui personal se face în raport cu realizarea sarcinilor de muncă și a condițiilor stabilite.Art. 15. — începind cu data de 1 septembrie 1983, întregul-personal de conducere și de execuție tehnic, economic și de altă specialitate, inclusiv miniștri, din..ministerele și celelalte organe centrale și locale, care coordonează activități economice, precum și cel din centralele industriale, este retribuit în funcție de media realizărilor pe ansamblul unităților economice subordonate, în raport cu gradul de îndeplinire a 2—4 indicatori de plan — producția marfă, 

planul de export, productivitatea muncii, producția netă sau alți indicatori specifici.
CAPITOLUL IEI

Creșterea 
părții variabile 

a retribuțieiArt. 16. — în cadrul măsurilor de perfecționare a sistemului de retribuire crește ponderea părții variabile în totalul veniturilor personalului muncitor, obținute din fondul de retribuire planificat, îndeosebi prin creșterea adaosului de acord, a participării la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, precum și pentru stimularea exportului, a premiilor pentru realizări deosebite, premiilor pentru economii de materiale și forță de muncă și altele.Partea variabilă a veniturilor personalului va reprezenta, in anul 1985, 25 la sută din fondul de retribuire, iar retribuția tarifară, 75 la sută.Art. 17 — începind ctl data de 1 septembrie 1983, in condițiile realizării planului, fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor va reprezenta t la sută din fondul de retribuire pe economie.în cadrul mediei de 4 la sută prevăzută la alin. 1, în unitățile care realizează producție pentru export, precum și in unitățile care livrează subansamble, piese de schimb și alte produse de bază, ce se înglobează în produsele pentru export, se asigură un fond de participare mai mare, diferențiat în raport cu ponderea producției pentru export în totalul producției.La celelalte unități economice se va asigura, in condițiile realizării sarcinilor de plan pentru întregul personal, un fond de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, care va reprezenta 3,5 la sută din fondul de retribuire planificat, iar în unitățile miniere și de extracție a țițeiului, 4 la sută.în cadrul procentelor prevăzute la alin. 1—3, cotele din beneficii pentru constituirea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor se stabilesc, diferențiat, pe ministere, celelalte organe ..centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, prin planul național unic de dezvoltare economico-socială.Participarea la realizarea producției, a beneficiilor și Ia împărțirea beneficiilor se acordă''trimestrial, in raport cu beneficiile realizate și în limita a 50 la sută din fondurile 

planificate pentru aceste perioade. în funcție de rezultatele anuale, se acordă diferența pentru beneficiile realizate in cadrul planului și sumele aferente beneficiilor obținute peste plan.Art. 18. — începind cu data de 1 septembrie 1983, personalul muncitor din instituțiile social-culturale, din aparatul ministerelor și celorlalte organe centrale și locale, precum și din celelalte instituții de stat va beneficia de premii anuale dintr-un fond de 3—3,5 la sută din fondul de retribuire planificat.Art. 19. — începind cu data de 
1 septembrie 1983, cota de constituire a fondului de premiere pentru realizări deosebite obțipute de personalul din unitățile economice va fi de 2 la sută din fondul de retribuire planificat. Pentru personalul din
Tranșe de

Pentru personalul din toate ra- Pentru persona-
unitățile din industria minieră care lucrează în subteran, pentru muncitorii, personalul operativ și mecaniciimurile și sec- Iul din unitățile de locomotivă din u-vechime neîntreruptă in toarele de acti- din industria nitățile de exploatarevitate, cu ex- minieră. care a căilor ferate subor-aceeași uni- cepția celui pre- lucrează la su- donate MTTc a cărortale văzut la literele B și C prafață activitate este direct legată de siguranța circulației, pentru docheri, conducători de utilaje portuare și o- peratori la dană0 ’ A B c •1—3 ani 3% 4%3—5 ani 3% 4% 5%5—10 ani 6% 6% 8%10—15 ani 9% • 9% 11%15—20 ani 12% ' 12% 14% .peste 20 ani 15% 15% 18%Sporul pentru vechime neîntreruptă in aceeași unitate se acordă în toate sectoarele de activitate și se ia in calcul la stabilirea drepturilor de pensie.Personalul muncitor beneficiază de sporul pentru vechime neîntreruptă in aceeași unitate în cotele majorate prevăzute la alin. 1, de la data majorării retribuției tarifare în fiecare ramură sau sector de activitate.

CAPITOLUL IV 
Majorarea 

retribuției tarifareArt. 22. — începind cu data de 1 septembrie 1983 se majorează, în mod eșalonat, retribuția tarifară a întregului personal muncitor.Data de la care se va majora re-

Art. 20. — Sumele cuvenite personalului muncitor sub formă de participare la beneficii, stimulente pentru export, premii anuale, precum și alte categorii de premii sau recompense se acordă, in condițiile prevăzute de lege, in raport cu rezultatele economice obținute și nu sint plafonate.Sumele de care poate beneficia personalul de conducere și de administrație, ca participare la beneficii sau premii, se stabilesc cel mult în aceeași proporție cu sumele cuvenite celorlalte categorii de personal din unitate.Art. 21. — Sporul pentru vechime neîntreruptă 'în aceeași unitate se majorează și se acordă în următoarele cote procentuale din retribuția tarifară : 

tribuția tarifară în fiecare ramură și activitate se va stabili prin decret al Consiliului de Stat.Jn condițiile utilizării complete a timpului de muncă, îndeplinirea normelor de muncă și a planului de producție, odată cu aplicarea majorării retribuției în fiecare ramură sau activitate, retribuția tarifară minimă va fi de 1 500 lei, iar venitul minim, inclusiv drepturile bănești cuprinse în partea variabilă a retribuției, va fi de 1 700 lei, lunar.Art. 23. — Majorarea retribuției tarifare a muncitorilor se efectuează în condițiile menținerii, pe ansamblu, a ierarhizării retribuțiilor, pe ramuri, care corespunde etapei actuale de dezvoltare economico-so- ciale a țării.Raportul între retribuția tarifară minimă și retribuția tarifară maximă pe economie va fi în continuare de 1 Ia 5,52.

CAPITOLUL V
Planificarea 
și eliberarea 

fondului de retribuireArt. 24. — Fondul de retribuire se stabilește pe unitate de produs sau pe lucrare, pe obiectiv, în funcție de timpul de muncă, de condițiile de calitate și de numărul de personal necesar, pe baza normelor și normativelor elaborate corespunzător nivelului de înzestrare tehnică și tehnologiilor aplicate, in condițiile unei organizări superioare a producției și a muncii.în fiecare unitate trebuie să se asigure o strictă corelație între fondul de retribuire și producția fizică, producția marfă vindută și Încasată, planul de export, calitatea produselor,. consumurile normate de materii prime și materiale, combustibili și energie și alți indicatori calitativi de plan.Art. 25. — Fondul de retribuire rezultat din însumarea drepturilor individuale ale întregului personal muncitor din unitățile economice, determinate potrivit legii, se eliberează de bănci in limita fondului de retribuire planificat, calculat in funcție de realizarea producției fizice, in strînsă corelare cu creșterea productivității muncii, a planului de export, a valorii producției nete, a producției marfă vindută și încasată sau a altor indicatori, după caz.
CAPITOLUL VI 

Dispoziții finaleArt. 26. — Condițiile de aplicare a formei de retribuire in acord global și a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activități, condițiile de constituire șl de repartizare a fondului de participare Ia realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, precum și condițiile de calculare și eliberare a fondului de retribuire, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.Art. 27. — Consiliul de Miniștri, ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene'și al municipiului București sint obligate să ia măsuri de aplicare întocmai a prevederilor prezentei legi.Organele prevăzute la alin. 1 ți organele de conducere colectivă din fiecare unitate poartă întreaga răspundere pentru modul de aplicare a principiilor socialiste de retribuire, pentru modul de gospodărire și utilizare a fondurilor destinate atit cheltuielilor de producție, cit și celor de consum.Art. 28. — Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Dezvoltarea proprietății întregului popor, in condițiile perfecționării cadrului organizatoric al democrației muncitorești, de participare nemijlocită a maselor la conducerea economiei, pe baza principiilor autocondu- cerii muncitorești și autogestiunii impune întărirea, în continuare, a răspunderii oamenilor muncii, a organelor de conducere colectivă, pentru » gospodărirea și valorificarea superioară a tuturor resurselor, creșterea eficienței economice, .sporirea venitului național, unica sursă a progresului economico-social și de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii.în acest scop este necesar ca patrimoniul unităților socialiste să fie încredințat, pe bază de contract, oamenilor muncii din unități, care, in calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și i î,ti același timp de producători și beneficiari ai valorilor materiale și spirituale, poartă întreaga. răspundere pentru conducerea directă și efectivă a, fiecărei unități, pentru buna gospodărire a tuturor mijloacelor materiale și financiare încredințate din proprietatea întregului popor.Statul, în calitate de administrator general al proprietății întregului popor, asigură înfăptuirea politicii de dezvoltare economico-socială planificată a țării, controlul modului de gospodărire a patrimoniului încredințat colectivelor de oameni ai muncii, astfel -incit toate unitățile să-și desfășoare- activitatea pe principiile economice ăle eficienței și rentabilității.Pentru reglementarea cadrului juridic de încredințare a patrimoniului unităților socialiste colectivelor de oameni ai muncii și de întărire, pe această bază, a prerogativelor și răspunderilor care le revin din calitatea lor de proprietari, producători ți beneficiari,
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. .1. — în scopul întăririi auto- conduc’erii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, creșterii răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, organelor de conducere colectivă din întreprinderi, centrale, ministere și alte organe centrale, precum și a comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, in, dezvol- t.v ta și apărarea proprietății întregului popor, gospodărirea judicioasă ți eficientă a tuturor bunurilor încredințate și realizarea sarcinilor ce le revin din planul național unic de i zvoltare economico-socială se instituie, în condițiile prezentei legi, contractul-angajament.Art. 2. — Contractul-angajament se încheie intre :

cu pr ivire la
a) stat, în calitate de administrator general al proprietății întregului popor — reprezentat prin ministere, organe centrale sau locale in subordi- nea căr.ora funcționează intreprinde- rile și centralele — și colectivele de oameni ai muncii din aceste unități ;b) stat — reprezentat, din împuternicirea Consiliului de Stat, de primul ministru al guvernului — și ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Art. 3. — Prin contractul-angaja- ment dintre stat și colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi și centrale, -patrimoniul acestor unități — parte integrantă din proprietatea întregului popor — se încredințează personalului muncitor, în vederea exercitării nemijlocite a prerogativelor și răspunderilor ce decurg din calitatea oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari.Contractul-angajament stabilește obligațiile și răspunderile fiecărui colectiv de oameni ai muncii cu privire la păstrarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat, buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare, realizarea sarcinilor de plan, in scopul obținerii unei eficiente superioare, care să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, constituirea fondurilor proprii ale unității, participarea în- tr-o măsură cit mai mare la satisfacerea necesităților generale ale economiei.Art. 4. — Contractul-angajament dintre stat și ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în calitate de administratori ai patrimoniului unităților socialiste din subordine, stabilește obligația acestora de a acționa permanent pentru utilizarea cu maximă eficiență a potențialului teh- nico-productiv din unitățile respective, valorificarea superioară a resurselor, asimilarea de noi produse și introducerea de tehnologii avansate, asigurarea aprovizionării și desfacerii producției, creșterea eficienței exporturilor, realizarea integrală și la termen a sarcinilor de plan, apărarea Și dezvoltarea patrimoniului încredințat oamenilor muncii din unități.Art. 5. — Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale sint obligate să stabilească măsurile necesare pentru gospodărirea cu maximă eficiență a patrimoniului încredințat, aplicarea întocmai a prevederilor din contractul-angajament, asigurarea condițiilor tehnice, organizatorice și economice în vederea îndeplinirii planului in toate sectoarele de activitate.Periodic, odată cu dezbaterea în consiliile oamenilor muncii și in adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi și centrale a realizării prevederilor din planul na

țional unic și bugetul de venituri și cheltuieli se va analiza și modul in care au fost îndeplinite obligațiile și răspunderile ce decurg din contractul-angajament. stabilindu-se măsuri pentru gospodărirea cu maximă eficiență a patrimoniului unității.La ministere și celelalte organe centrale, precum și la consiliile populare județene șl al municipiului București, analiza modului de îndeplinire a prevederilor contractului-angaja- ment se face in consiliile de conducere ale acestora, respectiv in comitetele» executive, ținindu-se seama de concluziile și hotăririle adoptate de adunările generale din întreprinderile și centralele din subordine.Art. 6; — Fiecare om al muncii, la încadrarea in muncă într-o unitate socialistă, va semna un angajament individual cuprinzind obligațiile ce îi revin din contractul-angajament pentru realizarea exemplară a sarcinilor de producție, respectarea normelor tehnologice și de disciplină a muncii, folosirea cu randament superior a mașinilor și utilajelor, a tuturor fondurilor fixe, utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, ridicarea calității produselor, precum și obligația de a milita permanent pentru aplicarea și respectarea strictă a hotărî- rilor de partid șt legilor tării.Miniștrii, ceilalți conducători ai organelor centrale sau locale, directorii generali ai centralelor și directorii întreprinderilor vor semna un angajament individual prin care iși asumai răspunderea pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Încredințat, gospodărirea cu maximă eficiență a mijloacelor materiale și financiare, aplicarea strictă a hotărîrilor de partid și a legilor.Art. 7. — Cuprinsul contractului- angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale și comitete executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, precum și al angajamentelor individuale se aprobă prin decret al Consiliului de Stat.
CAPITOLUL II 

încheierea 
contractului-angajament, 

obligațiile și răspunderile 
părților 

SECȚIUNEA I
Contractul-angajament dintre 
stat și colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderi și 

centraleArt. 3. — Contractul-angajament dintre stat și colectivul de oameni ai muncii din întreprinderi și centrale

contractul-angaja
va cuprinde obligațiile ce revin personalului muncitor pentru buna gospodărire și dezvoltarea patrimoniului încredințat, pe baza principiilor auto- conducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. In contract se vor cuprinde, în principal, următoarele :a) utilizarea cu maximă eficiență a mijloacelor materiale și bănești încredințate, realizarea integrală a sarcinilor de plan, introducerea progresului tehnic și ridicarea calității producției, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie și sporirea gradului de utilizare a materialelor refolosibile, asigurarea aprovizionării și a desfacerii producției, creșterea eficienței exporturilor, a rentabilității tuturor produselor și serviciilor și, pe această bază, autofinanțarea întregii activități ;b) sporirea mai rapidă a productivității muncii decît a retribuțiilor, astfel incit să se asigure atit fondurile necesare majorării retribuției, cit și resursele pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului ;c) utilizarea judicioasă a forței de muncă, dimensionarea la strictul necesar a personalului, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, respectarea strictă a ordinii și disciplinei în muncă ;d) folosirea fondurilor proprii și a altor fonduri bănești numai în conformitate cu prevederile de plan și ale bugetului de venituri și cheltuieli, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale ;e) dezvoltarea patrimoniului, restituirea fondurilor primite de la societate, constituirea celorlalte fonduri prevăzute de lege, participarea intr-o măsură cit mai mare la progresul general al societății.Contractul-angajament privind încredințarea patrimoniului centralei va cuprinde atit obligațiile ce revin personalului muncitor pentru buna gospodărire și dezvoltare a acestuia, inclusiv a celui aflat în autogestiunea unităților componente fără personalitate juridică, cit și obligațiile referitoare la coordonarea, îndrumarea, controlul și sprijinul activității prinderilor subordonate.Art. 9. — Consiliul oamenilor Cii răspunde nemijlocit pentru lirea măsurilor necesare de gospodărire judicioasă a patrimoniului încredințat, valorificarea cu maximă eficiență a întregului potențial teh- nico-productiv al unității, îndeplinirea tuturor .obligațiilor decurgind din contractul-angajament față de stat.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, in calitate de gestionar colectiv al patrimoniului încredințat potrivit contractului-angajament, asigură aducerea la îndeplinire a hotă- ririlor consiliului oamenilor muncii și răspunde direct de luarea măsurilor necesare pentru utilizarea fondu

intre-mun- stabi-

rilor materiale și financiare, cu respectarea strictă a destinațiilor stabilite prin plan și bugetul de venituri . și cheltuieli, precum și a dispozițiilor legale.Directorul întreprinderii și, după caz, directorul general al centralei, președinte al biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, prin angajament individual își asumă răs-’ punderea directă a gestionării întregului patrimoniu al unității și pentru aplicarea măsurilor necesare in vederea realizării sarciniloi' de plan, Întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, respectării hotărîrilor de partid și a legilor țării, îndeplini- rii întocmai a tuturor obligațiilor rezultate din contractul-angajament.Consiliul oamenilor muncii,, biroul executiv al acestuia, directorul întreprinderii, precum și directorul general al centrale) răspund în fața adunării generale a oamenilor muncii, forul suprem al proprietarilor și producătorilor, pentru modul de gestionare a patrimoniului încredințat și de realizare a tuturor obligațiilor ce revin colectivului oamenilor muncii din contractul-angajament.Adunarea generală a oamenilor muncii, pe baza raportului consiliului oamenilor muncii, analizează situația aducerii la îndeplinire a prevederilor din contractul-angajament, stabilind măsurile necesare pentru aplicarea mai fermă a principiilor autocondu- cerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, a principiilor socialiste de retribuire, pentru creșterea eficienței economice.Art. 10. — Oamenii muncii, in calitate de producători, proprietari și beneficiari, răspund pentru conducerea directă și efectivă a unității, pentru păstrarea, dezvoltarea și apărarea patrimoniului încredințat, gospodărirea judicioasă a acestuia, precum și pentru rezultatele economice obținute.Fiecare om al muncii are dreptul și obligația de a se pronunța asupra tuturor problemelor ce interesează buna desfășurare a activității, perfecționarea acesteia, munca organelor de conducere, participind nemijlocit la elaborarea, adoptarea și înfăptuirea hotărîrilor. Oamenii muncii nou încadrați au calitatea de membri asociați ai colectivului, cu drept de vot consultativ.în raport cu participarea la Îndeplinirea sarcinilor de plan și cu rezultatele econonțico-financiare obținute, oamenii muncii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru munca depusă.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii are obligația de a asigura condițiile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan, astfel incit personalul muncitor să poată beneficia-în întregime de retribuțiile și celelalte drepturi stabilite potrivit legii.Art. 11. — Ministerul sau organul 

s

m e n t
central ori local care a încheiat, contractul-angajament ca reprezentant al statului răspunde de soluționarea problemelor generale privind elaborarea și realizarea sarcinilor de plan, precum și de îndrumarea și controlul activității - de gospodărire, de către colectivul de oameni ai muncii, a patrimoniului încredințat potrivit contractului-angajament.

SECȚIUNEA A ll-A 
Contractul-angajament dintre 
stat și ministere, alte organe 
centrale ori comitete executive 
ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului BucureștiArt. 12. — Prin contractul-angajament dintre stat și minister, alt organ central, precum și prin contractul-angajament dintre stat și comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București se stabilesc obligațiile și răspunderile ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, in calitate de administratori ai patrimoniului unităților din subordine, cu privire la :a) utilizarea cu maximă eficiență a potențialului tehnico-productiv al tuturor unităților din subordine, conducerea prin pl'an a activității economice a acestora ;b) valorificarea superioară.a resurselor materiale, asimilarea de noi produse și introducerea de tehnologii avansate, folOsirea integrală a capacităților de producție, gospodărirea judicioasă a resurselor, reducerea consumurilor, creșterea gradului de utilizare a materialelor refolosibile ;c) creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității și competitivității produselor și serviciilor, precum și a rentabilității acestora și a eficienței exporturilor, in vederea întăririi permanente a autogestiunii economico-financiare în toate unitățile subordonated) utilizarea rațională și eficientă a forței de muncă, coordonarea activității de organizare a producției și a muncii, de asigurare a cadrelor si perfecționarea pregătirii profesionale a personalului1 muncitor ;e) organizarea și efectuarea controlului in toate unitățile din subordine și stabilirea măsurilor necesare pentru înlăturarea deficiențelor constatate, întărirea ordinii și disciplinei in fiecare unitate.Art. 13; — Consiliul de conducere al ministerului sau altui organ central, respectiv comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București, in întregul său și fiecare membru in parte, răspund nemijlocit de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul-angajament încheiat potrivit art. 12.Ărt. 14. — Ministrul, conducătorul 

organului central sau președintele ' comitetului executiv al consiliului popular județean ori al municipiului București, prin angajamentul individual iși asumă răspunderea directă pentru îndeplinirea politicii partidului și statului in domeniul de activitate pe care il coordonează, realizarea sarcinilor de plan. întărirea autocon- ducerii și autogestiunii in toate unitățile din subordinea organului respectiv, respectarea întocmai a hotă- ririlor de partid și a legilor țării.
CAPITOLUL III 

Dispoziții finaleArt. 15. — Prevederile prezentei legi se aplică in mod corespunzător instituțiilor de stat.Art. 16. — Personalul muncitor existent in unități la data încheierii contractului-angajament va semna angajamentul individual in termen de 30 zile de la încheierea acestui contract.Art. 17. — Personalul muncitor nou incadrat are obligația de a lucra in unitate minimum 5 ani, in condițiile prevăzute in contractul-angajament. în această perioadă personalul muncitor are calitatea de membru asociat al colectivului de muncă.Unitățile socialiste au obligația de a asigura pregătirea profesională a membrilor asociați și perfecționarea pregătirii lor profesionale-în raport cu calificarea și cu drepturile prevăzute de lege.Membrii asociați primesc 50 Ia sută din sumele ce. h se cuvin din fondul de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, iar diferența se consemnează la C.E.C. pe numele acestora, urmind a fi eliberată la finele perioadei de 5 ani. <-în cazul in care membrii asociați părăsesc unitatea inainte de împlinirea termenului de 5 ani, din proprie inițiativă, in mod nejustificat, sau ca urmare a desfacerii Contractului de -muncă din motive ce le sînt imputabile, au obligația să restituie cheltuielile efectuate de unitate cu pregătirea lor profesională, precum și celelalte cheltuieli ale unității de care au beneficiat cu tithi gratuit in perioada respectivă ; d? asemenea, membrii asociați pierd dreptul de a primi suma consemnată la C.E.C. potrivit alineatului precedent.După trecerea perioadei de 5 ani, membrii asociați devin membri cu drepturi depline, calitate in care vor putea alege și să fie aleși în organele de conducere colectivă ; personalul din conducere va fi recrutat numai dintre membrii cu drepturi depline.
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Vizita oficială în țara noastră a primului ministru 
al Republicii Turcia, Bulend Ulusu BONN

La invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, vineri, a sosit intr-o vizită oficială in țara noastră Bulend Ulusu, prim-ministru al Republicii Turcia.Oaspetele este însoțit- de Kemal Cantiirk. ministrul comerțului, Saba- battin Ozbek, ministrul agriculturii și silviculturii, Erciiment Yavuzalp, ambasador, subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe, Akin țakmakgi, subsecretar de stat în Ministerul Industriei și Tehnologiei, Tevfik Erkmen, subsecretar de stat
Vineri după-amiază au început la București convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Bulend Ulusu.Cei doi prim-miniștri au procedat la o examinare aprofundată a modului în care sînt transpuse în practică hotărîrile și înțelegerile adoptate cu prilejul întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescti, președintele Republicii Socialiste România, și Kenan Evren, președintele Republicii Turcia, in vederea amplificării și adîncirii continue a relațiilor ■ româno-turce în sectohre de mare importanță pentru economiile celor două țări, precum și in alte domenii de interes comun.în timpul convorbirilor a fost subliniată, de ambele părți, satisfacția pentru evoluția ascendentă, pozitivă a relațiilor pe multiple planuri dintre România și Turcia, care se dezvoltă în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel. O atenție deosebită s-a acordat valorificării superioare a potențialului economic de care dispun România și Turcia pentru extinderea, în continuare, a colaborării economice și tehnico-științifice, pentru
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a oferit, vineri, un dineu oficial in onoarea primului ministru al Republicii Turcia, Bulend Ulusu.La dineu au participat tovarășii : Gheorghe Oprea și Ion Dincă, prim viceprim-miniștri .ai guvernului, Alexandrina Găinușe și Gheorghe Petrescu, viceprim-miniștri ai guvernului, Vasile Pungan, Neculai Agachi, loan Avram, Gheorghe Caranfil, Ion Teșu, miniștri, alte persoane oficiale.Au luat parte oficialitățile care îl Însoțesc pe primul ministru al Turciei in vizita în țara noastră.
în cursul zilei de vineri, ’ primul ministru al Republicii Turcia, Bulend Ulusu, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Cronica zileiVineri s-au încheiat convorbirile între ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, șl ministrul relațiilor externe al Republicii Honduras. Ed- gardo Paz Barnica. Cei doi miniștri au examinat, intr-un spirit de înțelegere și respect reciproc, căile și mijloacele pentru impulsionarea raporturilor pe multiple planuri dintre ‘România și Honduras, atenție deosebită acordindu-se relațiilor economi- co-comerciale.La încheierea convorbirilor, miniștrii de externe, Ștefan Andrei și Edgardo Paz Barnica, au semnat Acordul comercial intre cele două țări.La convorbiri și semnare au participat Maria Groza, adjunct al minis- triilui afacerilor externe, Nicolae Andrsi, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale.Au luat parte Ricardo Arturo Pineda, consilier al ministrului, Ivan Runero Martinez, ambasadorul Hondurasului la Geneva.

Ziarul „Clopotul" din Botoșani 
la 50 de ani de la aparițieCu cinci decenii în urmă a apărut, la Botoșani, sub îndrumarea Partidului Comunist Român, primul număr al ziarului „Clopotul". Editat de Comitetul Național Antifascist, ziarul botoșănean iși expunea țelurile incă la prima sa apariție : „«-Clopotul- — se arăta în articolul de fond — are un scop bine determinat : lupta împotriva - hitlerismului barbar și sălbatic".Prin articolele publicate, ziarul a adus o contribuție importantă la mobilizarea maselor la lupta revoluționară pentru apărarea libertăților democratice. împotriva fascismului. în același timp, ziarul și-a făcut un titlu de cinste în a susține consecvent acțiunile de luptă revoluționară ale comuniștilor, ale clasei muncitoare din România, de a demasca măsurile de represiune luate de oficialități împotriva reprezentanților de frunte ai luptei antifasciste. în acest context, în paginile ziarului a apărut cea dinții consemnare în presă a numelui tovarășului Nicolae Ceaușeșgu, intr-un moment cind tî- nărul revoluționar abia trecuse pragul celor 16 ani de viață. în paginile „Clopotului" se condamna, in numărul din 30 septembrie 1934, acțiunea samavolnică intreprlnsă de autorități in seara zilei de 20 septembrie 1934, cind mai mulți luptători antifasciști, printre care și tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, au fost „victima unei barbare agresiuni să- vîrșite de către organele polițienești din circumscripția 13, im- preună cu un grup de gaidiști de fier in uniformă". Năvălind în sediul Comitetului antifascist din Sectorul II Negru al Capitalei, din strada Foișor nr. 9, agresorii au încercat să-i aresteze pe luptătorii antifasciști, „care timp de o oră au opus o dirză rezistentă cu toate că nu erau înarmați decît cu hîrtie și 

adjunct pe lingă primul ministru șl secretar general a] Consiliului de Miniștri, de eonsilieri și experți, alte oficialități.Pe aeroportul Otopeni, Împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, primul ministru al Turciei a fost salutat de tovarășii Constantin Dăscălescu, primul ministru al guvernului, Gheorghe Oprea, prim vice- prim-ministru, și Gheorghe Petrescu; viceprim-ministru al guvernului, Ioan Avram și Gheorghe Caranfil, miniștri, Alexandru Roșu, ministru se
începerea convorbirilor oficialecreșterea și diversificarea substanțială a schimburilor de mărfuri pe baze reciproc avantajoase și in concordanță cu programele de dezvoltare a celor două țări. în acest sens, au fost examinate noi posibilități pentru extinderea și diversificarea cooperării economice, industriale și tehnice, in domeniile petrolier, chimiei, mineritului, energeticii, siderurgiei, transporturilor și telecomunicațiilor, agriculturii, precum și in construirea de obiective in comun pe terțe piețe.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri în probleme ale actualității politice internaționale.Primul ministru al guvernului român și primul ministru al Turciei au subliniat că dezvoltarea continuă a raporturilor dintre cele două țări contribuie la promovarea înțelegerii, conlucrării și cauzei păcii in Balcani, in Europa și in lume.La convorbiri, care se desfășoară într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, participă loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică ro- mâno-turcă, Ion Teșu, ministrul a- griculturii și industriei alimentare, Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Ex

Dineu oficialAu fost prezenți ambasadorul României Ia Ankara și ambasadorul Republicii Turcia la București.Subliniind rolul determinant al președinților Nioolae Ceaușeșcu și Kenan Evren la adincirea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare rodnică, pe multiple planuri, dintre cele două țări, in toasturile rostite in timpul dineului, Constantin Dăscălescu și Bulend Ulusu au evidențiat dorința comună de â dezvolta in continuare aceste relații bune, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, bunei vecinătăți și înțelegerii, colaborării și secu
Depunerea unei coroane de floriLa solemnitate ■ au luat parte Constantin Oancea, adjunct al minis- * trului afacerilor externe, Stefan Birceri, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al Capitalei, generali și ofițeri.

Cu prilejul Zilei naționale a Statelor Unite ale Americii, vineri a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia prof, univ. Dinu C. Giurescu a prezentat impresii de călătorie din această țară. în continuare a fost vizionat un film documentar din S.U.A.Au participat loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Burundi, ambasadorul âcestbi țări la București, Clement Sambira, a oferit vineri o recepție.Au participat Maxim Berghianu, ministrul muncii, Gheorghe Chivules- cu, ministrul justiției, Constantin Oancea, adjunct al ministrului aface-

creion, ca oameni ce veniseră la ședința săptăminală de sector". „Clopotul" iși informa periodic cititorii despre asemenea acțiuni de prigonire, bucurindu-se pentru curajul și consecvența atitudinii sale de prețuirea cititorilor.Devenit organ al comitetului județean de partid, in perioada de după eliberare „Clopotul", alături de întreaga presă comuniști; din țara noastră, a mobilizat oamenii muncii din această parte a țării la înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare continuă a industriei, a- griculturii, invățămintului, culturii și artei, a celorlalte sectoare de activitate. Reflectind profundele transformări înnoitoare , in cei 18 ani ce se vor* implini in curind de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, mili- tind cu consecvență pentru realizarea sarcinilor și orientărilor cuprinse în strălucita operă teoretică ,și practică a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, a indicațiilor formulate cu prilejul vizitelor de lucru efectuate pe meleagurile bo- toșănene, în permanentul dialog de lucru al secretarului general al partidului cu întregiți nostru popor, ziarul „Clopotul" și-a îndeplinit și iși îndeplinește cu devotament comunist, patriotic misiunea încredințată de partid, de popor.Omagiind jubileul celor 50 de ani, colectivul redacției „Scinteia" a- dresează redactorilor, colaboratorilor și cititorilor ziarului „Clopotul" calde felicitări, urări de noi succese în activitatea ce o desfășoară pentru mobilizarea oamenilor muncii din județul Botoșani la realizarea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, menite să ducă la înflorirea patriei noastre socialiste. 

cretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Lueianu Drăguț, secretar al Consiliului de Miniștri, Constantin Oancea, adjunct a! ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Ad fost prezenți Vasile Patilineț, ambasadorul României la Ankara, și Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei la București.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Turcia și Republicii Socialiste România.
terior și Cooperării Economice Internaționale, Lueianu Drăguț, secretar al Consiliului de Miniștri, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Neculai Hirjău. adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, Gheorghe Fulea, adjunct al ministrului minelor, alte persoane oficiale.Iau parte Kemal Cantiirk, ministrul comerțului, președintele părții turce in Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică turco-română, Sabahattin Ozbek, ministrul agriculturii și silviculturii, Erciiment Yavuzalp, ambasador, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Akin Qakmakți, subsecretar de stat în Ministerul Industriei și Tehnologiei, Tevfik Erkmen, subsecretar de stat adjunct pe lingă primul ministru și secretar general al Consiliului de Miniștri, Umut Arik, ministru-consilier, director pentru relații economice bilaterale in Ministerul Afacerilor Externe, Dinger Asena, director general al acordurilor in Ministerul Comerțului, Tevfik Ertiirk, director de cabinet al primului ministru, consilieri și experți.Participă, de asemenea, Vasile Patilineț, ambasadorul României la Ankara, și Nahit Ozgtlr, ambasadorul Turciei la București.
rității in Balcani, în Europa și Întreaga lume.Cei doi șefi de guverne au toastat in sănătatea președinților Nicolae Ceaușeșcu șl Kenan Evren, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și de strinsă colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială.

★Vineri, soția primului ministru turc, doamna Mizat Ulusu, a vizitat Muzeul colecțiilor de artă al Republicii Socialiste România și Muzeul satului.
Au fost de față persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete în vizita in țara noastră.Erau prezenți ambasadorul României la Ankara și ambasadorul Turciei la București.

rilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Vineri la amiază a avut loc la Oficiul din București al Centrului comun O.N.U.D.I.-România festivitatea de închidere a celui de-al III-lea program de perfecționare in domeniul plantelor medicinale destinat unor cadre din țări in curs de dezvoltare. Timp de cinci Săptămini bo- taniști, agronomi și farmaciști din 14 țări in curs de dezvoltare au studiat din experiența României in domeniul valorificării plantelor medicinale. Cursanții care au luat cuvintdl in cadrul festivității au subliniat ,a- portul deosebit al programului de perfecționare pentru adincirea cunoștințelor lor de specialitate, au exprimat calde mulțumiri Guvernului Republicii Socialiste România, secretariatului O.N.U.D.I. pentru posibilitățile oferite de a cunoaște nemijlocit realizările României în acest domeniu, precum și pentru ajutorul ce se acordă țărilor lor pentru dezvoltarea unei industrii proprii de medicamente bazate pe plante medicinale.(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Școala contemporană
11,25 Film serial : „Omul din Atlantis*4

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 2 iulie, ora 21 — 5 iulie, ora 
2L In țară : Vremea va fi ușor insta
bilă. Cerul va fi variabil, cu innorări 
mai accentuate în Banat, Oltenia; Mun
tenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde 
pe alocuri vor cădea ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice, 
în rest, aceste fenomene vor fi izolate. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată în 
estul și sud-estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 9 și 19 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 
de grade. Pe alocuri, în Transilvania, 
se va produce ceață.

— episodul 7
12,05 Noi, in anul 2000
12.20 Ora de muzică
13,00 La sfirșit de săptămînă (T)
17.30 Burundi — efortul dezvoltării. Do

cumentar
17,40 Iunie — cronica evenimentelor po

litice
18,00 Telesport ■
18.45 Păstrători de legi și datini : Dră- 

gaica
19.50 1004 de seri
20,00 Telejurnal @ Actualitatea în agri

cultură
20.20 La sfirșit de săptămlnă (II)
21.35 Telejurnal 0 Sport
21.45 Cu mască... fără mască 
23,00 Nocturnă TV

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Ecran de vacantă : „Arabella" — 

episodul 1
20.50 A XlV-a ediție a Festivalului de 

muzică de cameră
20.35 Telejurnal • Sport
21,45 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1
32.30 Pagini muzicale de mare popu

laritate
23,00 Nocturnă TV

vremea

Convorbiri româno - vest-germaneBONN 1 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care o efectuează în R.F. Germania, in fruntea unei misiuni economice, Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, a fost primit de1 Juergen Wamke, ministrul federal al cooperării economice.Cu acest prilej au fost examinate stadiul și perspectivele dezvoltării relațiilor economice și cooperării economice dintre Republica Socialistă România și Republica Federa
Cercuri largi ale opiniei publice 
cer oprirea cursei înarmărilor

Grecia se opune amplasării de noi rachete in Europa — 
declară premierul Andreas Papandreu

într-o conferință de presă, 
primul ministru elen, Andreas 
Papandreu, a reafirmat opoziția ță
rii sale față de proiectul amplasă
rii rachetelor cu rară medie de ac
țiune în state vest-europene, lan- 
sind, totodată, un apel în favoarea 
creării unei zone lipsite de arme 
nucleare in Balcani - ipformează 
agențiile U.P.I. și France Presse.
„Washingtonul trebuie să înțeleagă 

faptul că bazele sale militare afla
te pe teritoriul elen vor trebui în
chise într-o zi - a arătat premierul 
elen. Acordul greco-american din 
1953 privind aceste baze este de 
«natură strict colonială» și trebuie 
să i se pună capăt" - a mențio
nat el.

La apelul organizațiilor de luptă 
pentru pace și al altor mișcări de 
stingă, peste 30 000 de persoane au 
participat pe străzile Atenei Io o

Glasul lucid al oamenilor de științăîn localitatea Lindhau (R.F.G.) a avut loc o reuniune internațională la care au participat 17 cunoscuți oameni de știință din mai multe țâri, laureați ai Premiului Nobel. Participant s-au pronunțat împotriva amplasării de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune în Europa occidentală și au chemat guvernul R.F.G. să renunțe la desfășurarea pe teritoriul vest-german a rachetelor nucleare „Pershing 2“ si „Cruise".Profesorul american Lynus Pauling, laureat al Premiului Nobel pentru
i i

Profundă îngrijorare în AngliaFostul ministru de externe conservator, Francis Pym — demis, după ultimele alegeri, de premierul Margaret Thatcher — a criticat in Camera Comunelor politica guvernului conservator — informează a- gențiile Associated Press și France Presse. El s-a referit (pe larg la problema șomajului. în ceea ce privește politica externă și, Îndeosebi,
Dezbateri extraordinare in parlamentul olandezîn cadrul dezbaterilor extraordinare din Camera Deputaților, partideld politice de dreapta • din Olanda au obținut aprobarea hotă- ririi guvernului de a desemna baza militară aeriană Woendsrecht ca loc de amplasare a celor 48 de rachete de croazieră americane, care, conform deciziei N.A.T.O., urmează să fie instalate pe teritoriul olandez. •'----------------- }------------------------------  

întrunire a Direcțiunii P.C.I.ROMA 1 (Agerpres). — Direcțiunea P.C. Italian s-a întrunit la Roma pentru a examina rezultatele recentelor alegeri parlamentare. într-un document dat publicității Ia sfîfșltul dezbaterilor și reluat de agenția A.N.S.A., se arată că alegerile au deschis in Italia o fază politică nouă. Au fost create condiții ca forțele de stingă și democratice să depășească disensiunile dintre ele și să promoveze ferm o inițiativă politică pe măsura gravității problemelor cu care se confruntă țara și a cerinței unei schimbări pe multiple planuri — subliniază documentul.
Plenara C.C. 

al P.C. din SpaniaMADRID 1 (Agerpres). — La Madrid s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al P.C. din Spania, care a dezbătut probleme legate de pregătirea celui de-al XI-lea Congres al partidului, programat să se desfășoare in intervalul 14—18 decembrie, anul acesta. Raportul privind principalele direcții de activitate a partidului a fost prezentat de Gerardo Iglesias, secretar general al P.C. din Spania.Plenara a propus ca ordinea de zi a viitorului congres să includă : Raportul de activitate al C.C., unele modificări ale statutului partidului, alegerea noului . Comitet Central.
ORIENTUL MIJLOCIUTUNIS 1 (Agerpres). — La Tunis s-a încheiat seria de întruniri ale Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, desfășurată sub conducerea lui Yasser Arafat, președintele acestui organism. Au fost examinate recentele evoluții din Liban, precum și ale problemei palestiniene.TEL AVIV 1 (Agerpres). — Un cetățean libanez a fost rănit vineri de militari «din trupele de ocupație is- raeliene din Liban, au transmis posturile de radio din Israel.Este a treia zi consecutiv cind cetățeni libanezi cad victimă tirurilor is- raeliene — notează agenția A.P. 

lă Germania. Tovarășul Aurel Duma a avut, de asemenea, o întrevedere cu secretarul de stat la Ministerul Afacerilor Externe al R.F. Germania, Werner Lautenschlager, în cursul cărdia au fost abordate probleme ale relațiilor și colaborării între cele două țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale.La întrevederi a participat Ion Râmbu, ambasadorul țării noastre la Bonn.

demonstrație în cursul căreia parti- 
cipanții au cerut închiderea baze
lor militare americane din Grecia. 
Purtind lozinci pe care se putea citi 
„Afară cu armele morții", „Ameri
cani, duceți-vă acasă !", de
monstranții s-au '«pronunțat, de 
asemenea, împotriva intențiilor 
N.A.T.O. de o amplasa noi rache
te nucleare în Europa occidentală 
șj au cerut retragerea personalu
lui care deservește bazele militare 
americane de pe teritoriul elen. 
După cum transmit agențiile Asso
ciated Press și France Presse, ma
nifestații au adresat două apelud 
Parlamentului elen și Ambasadei a- 
mericane la Atena in care cer în
cheierea rapidă a negocierilor ele- 
no-americane privind aceste baze. 
„Grecia nu este un protectorat, iar 
bazele militare trebuie desființate", 
se arată in documentele amintite.

pace din 1962, a dat citire unei declarații in care se arată că „sporirea permanentă a arsenalelor de arme nucleare reprezintă un pericol pentru umanitate". Se prevede ca in cursul acestui an pe teritoriul R.F.G. să fie amplasate noi rachete nucleare americane. O eroare în minuirea lor sau o defecțiune de natură tehnică ar arunca omenirea într-o catastrofă nucleară. De aceea — se arată în declarația oamenilor de știință prezenți la reuniune — cerem să se renunțe la infăptuirea acestor planuri periculoase.
chestiunea rachetelor nucleare. Pym a spus : „Este părerea clară -a majorității covirșitoare a țării că avem nevoie, ca națiune, să fim suficient de puternici pentru a ne apăra, dar nu încape, de asemenea, nici o îndoială că poporul continuă să fie profund — și normal — îngrijorat de actuala cursă a înarmărilor".
Decizia guvernamentală a fost viu criticată în ințervențiile liderului fracțiunii parlamentare a Partidului Muncii, a deputaților din partea partidelor comunist, socialist și radical.Dezbaterile și votul din Camera Deputaților au fost însoțite de manifestații de protest, desfășurate in fața .clădirii parlamentului. ____________________________________________>

COMPLEXULUI OR-VIZITĂ IN R. P. UNGARA.

IJânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe primul mihistru al Turciei, Bulend Ulusu, Icare a efectuat o vizită oficială in R. P. Ungară, relatează agenția M.T.L întrevederea a prilejuit o trecere in revistă a problemelor ac- Ituale ale situației internaționale, cu accent pe aspectele securității și cooperării europene. Au fost discu- Itate, de asemenea, unele probleme privind dezvoltarea și adincirea relațiilor bilaterale.
J CONGRESUL UNIUNII DEltîO- 
| CRATE A FEMEILOR DIN R.P.D.

COREEANA, care și-a desfășurat 
I lucrările la Phenian, a ales noulComitet Central și Comisia de revizie. Kim Săng E a fost realeasă in funcția de președinte al Comitetului Central al U.D.F., iar Kang Jom I Suk a devenit secretar și vicepre- ședințe al C.C. al U.D.F., relatează l agenția A.C.T.C.

CONFERINȚA. La Universitatea 
i Catolică din Roma, conferențiar dr.

Ion Dinulescu, șef de lucrări la Cli
nica de ortopedie și traumatologie 
din cadrul Institutului de Medicină 

Iși Farmacie din București, a tinut o 
conferință cu prilejul căreia a evi
dențiat realizările de valoare man- 

I diată obfinute de școala românească
de ortopedie. Totodată, vorbitorul a 
subliniat succesele remarcabile în
registrate de medicina românească 
in ultimele decenii.

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIO- I NAȚE A R. S. VIETNAM, desfășu- | rată la Hanoi, a dezbătut și adoptat legea privind organizarea consiliilor Iși comitetelor populare, organele locale ale puterii, și preambulul codului penal. în cuvîntul de inchl- Idere, președintele Adunării Naționale, Nguyen Huu Tho, a relevat că Vietnamul se pronunță împo- Itriva cursei înarmărilor, pentru preintîmpinarea unei catastrofe nucleare.

COMUNICAT
privind ședința Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic ReciprocIntre 28 și 30 iunie 1983 a avut Ioc la Moscova ședința a 106-a a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au participat reprezentanții țărilor in Comitetul Executiv.Delegația română a fost condusă dc tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului.Comitetul Executiv a examinat preliminar propunerile privind extinderea colaborării țârilor membre ale C.A.E.R. in domeniul folosirii raționale a resurselor de combustibili, energie și de materii prime, precum și în legătură cu îmbunătățirea aprovizionării populației cu mărfuri alimentare. S-a convenit ca pceste propuneri să fie prezentate spre adoptare sesiunii C.A.E.R.în legătură cu pregătirea raportului privind activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc in perioada după ședința anterioară a sesiunii consiliului, s-a relevat că țările membre ale C.A.E.R., infâptuind obiectivele cincinalului curent trasate de partidele comuniste și muncitorești, au obținut creșterea in continuare a venitului național, a producției industriale și agricole.Comitetul Executiv a aprobat lista problemelor care vor fi examinate pe bază multilaterală in cursul coordonării planurilor economice pe viitorul cincinal, avindu-se in vedere să
Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru , 

colaborare in domeniul agriculturiiULAN BATOR 1 (Agerpres). — La Ulan Bator a avut loc ședința a 58-a a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul agriculturii, la care au participat delegații din țările membre ale consiliului și din R.S.F. Iugoslavia.A fost analizat stadiul colaborării în cadrul convențiilor cu privire la specializarea și utilizarea reciprocă a genofonduriior raselor de animale .de fermă și au fost adoptate măsuri pentru asigurarea in continuare a necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. in acest domeniu. De ase
Sesiunea anuală a Consiliului Mondial al Alimentației

Documentul final subliniază necesitatea abordării cu priori
tate a problemelor cauzate de foamete și malnutrifieNEW YORK 1 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite s-au încheiat lucrările sesiunii anuale a Consiliului Mondial al Alimentației. După cum relatează agențiile internaționale de presă, rezultatele lucrărilor reflectă dorința țărilor membre ale consiliului de a desfășura un efort substanțial pentru ca problemele alimentare, în primul rind foametea și malnutriția, să fie abordate cu prioritate in cadrul marilor negocieri internaționale.Consiliul a cerut întregului sistem de cooperare internațională pentru dezvoltare, multilaterală și bilaterală, să ofere resursele tehnice și financiare necesare pentru a sprijini țările in curs de dezvoltare să realizeze obiectivele lor legate de strategia alimentară.Declarația finală, adoptată prin consens și intitulată „Concluzii și recomandări ale Consiliului' Mondial ai Alimentației", se face ecoul îngrijorării profunde a țărilor sărace față de concentrarea excesivă a cerealelor în America de Nord, apre- ciindu-se că este necesar să sporească și să se echilibreze treptat pro

IN CAPITALA ECUADORULUI 
urmează să se desfășoare, in peri
oada 11—14 iulie, lucrările unui se
minar international pe tema „Ro
lul și participarea femeii la. apăra
rea democrației in America Lati- 
nă“ — transmite agenția I.P.S. Par
ticipanta, reprezentind organizații 
de femei din regiune, vor dezbate 
probleme pe specificul temei anun
țate, intre care și necesitatea com
baterii politicii de discriminare a 
femeii, practicată in unele state din 
America Latină și zona caraibiană, 
precizează agenția.

COMISIA O.N.U. PRIVIND 
ACTIVITATEA COMPANIILOR 
TRANSNAȚIONALE a adoptat o rezoluție in care condamnă activitățile acestor firme in Republica Sud-Africană. Totodată, s-a lansat un apel către statele in care iși au sediul companiile respectivei ce- rindu-li-se să ia măsuri pentru încetarea operațiunilor transnaționale in R.S.A.

ÎN PREGĂTIREA CONVORBIRI
LOR CHINO-BRITANICE. în urma discuțiilor desfășurate intre conducătorii de stat ai R.P. Chineze și Marii Britanii in luna septembrie 1982 și a schimbului util de păreri care a avut loc ulterior, s-a căzut de acord ca a doua fază a convorbirilor chino-britahice asupra viitorului teritoriului Hong-Kong să înceapă la 12 iulie, la Beijing — relatează agenția China Nouă, citind un comunicat de presă al purtătorului de cuvînt al Ministerului Chinez al Afacerilor Externe.

ÎN CAPITALA STATULUI TRI
NIDAD TOBAGO au început lucrările unei reuniuni la nivel ministerial a Pieței Comune Caraibie- ne (CARICOM), la care iau parte reprezentanți ai statelor membre — transmite agenția I.P.S. Participan- ții urmăresc scoaterea din impas a activității acestei organizații economice regionale și transformarea ej, într-un mecanism de impulsio- 

se concentreze atenția țărilor membre ale C.A.E.R. și a organelor consiliului asupra colaborării in soluționarea celor mal importante probleme economice și tehnico-științifice, îndeosebi in domeniul dezvoltării ramurilor de combustibili și materii prime, energiei electrice, metalurgiei feroase și neferoase, construcțiilor de mașini, industriei electronice și chimice, transporturilor.A fost examinat stadiul de îndeplinire a Convenției generale privind colaborarea multilaterală in elaborarea și organizarea producției .specializate și in cooperare de roboți industriali, semnată în 1982. S-a relevat că' țările membre ale C.A.E.R. înfăptuiesc programe de introducere a roboților în economiile naționale. în cadrul C.A.E.R. a fost definită concepția convenită a dezvoltării tehnicii roboților, se desfășoară lucrări pentru unificarea construcției roboților industriali. Comitetul Executiv a stabilit sarcini privind asigurarea realizării în continuare a Convenției generale menționate.Au fost examinate și alte probleme ale colaborării, reciproce, in legătură cu care s-au adoptat hotărirl corespunzătoare.Ședința s-a desfășurat intr-o atmosferă de prietenie și ințelegere reciprocă, tovărășească.

menea, au fost convenite măsuri pentru prevenirea' introducerii și râspindirii bolilor deosebit de periculoase la animale.Au fost convenite acțiuni de colaborare in domeniul economisirii materiilor prime, materialelor, combustibilului. energiei și extinderii u- tili zării resurselor refolosibile in agricoli ură.Comisia a stabilit măsuri pentr? îndeplinirea sarcinilor care-i revin din documentele ședinței a 105-, a Comitetului Executiv al C.A.E.R. i

ducția și repartiția cerealelor și In alte regiuni ale globului. Documentul menționează existența unor „mari cantități de alimente" in statele dezvoltate și constată că, în același timp, sute de milioane de oameni din țările in curs de dezvoltare sint sub- nutriți, fiind necesară o mai bună repartiție a alimentelor, pentru a sg acoperi deficitele din aceste din urmă țări. Se atrage, totodată, atenția asupra riscurilor și efectelor pe cars ar avea-o asupra balanțelor de plăți ale țărilor în curs de dezvoltare o /eventuală epuizare a stocurilor, dublată de reducerea producției cerealiere și de Creșterea cererii.în document se exprimă speranță că un nou acord internațional va fi negociat urgent pentru a se stabiliza și organiza mai bine piețele internaționale de cereale.Documentul notează, de asemenea, faptul că o serie de delegați au exprimat preocupări față de măsurile economice luate împotriva unor țări in curs de dezvoltare, pronunțin- du-se pentru abolirea lor cit mai rapidă.

nare cooperării intre țările ca- 
blTAL. Vineri, in cea de-a patra pi 
a activității in Cosmos la bordul • 
complexului orbital de cercetări ști- I 
ințifice „Saliut-1“ — „Soiuz T-9“ — 
„Cosmos-l 443“, cosmonauta Valeri 
Liahov și Aleksandr Aleksandrov I 
au trecut la descărcarea satelitului I 
„Cosmos-l 443“ și au pregătit apara
tura științifică pentru apropiatele [ 
experimente și cercetări — a anun
țat Centrul de coordonare a zboru
rilor cosmice, citat de agenția . 
T.A.S.S. De asemenea, cei doi cos- 
monatiți au continuat exercițiile fi- I 
zice și au făcut un reportaj pentru 
televiziune.

MAJORĂRI DE TREȚURI ȘI 
TARIFE. începînd de la 1 iulie, in . Berlinul occidental a intrat in vigoare o măsură .de majorare a tari- 1 felor pentru toate categoriile de transport urban in medie cu 9 la sută, precum și de scumpire a altor I bunuri și servicii. Astfel, s-au majorat taxele pentru folosirea postu- i rilor de radio și televiziune, prețu- | rile la alimente și la alte bunuri de larg consum. De asemenea, un. nu- . măr de 50 000 de familii sint afec- [ tate de măsuri de majorare a costu- I lui chiriilor. Potrivit comentariilor presei vest-berlineze, aceste măsuri I lovesc în special în păturile muncitoare ale populației.

PLOI TORENȚIALE. După cum 
relatează agenția Ț.T.A., asupra I
orașului Sofia și a unor regiuni ale 
Bulgariei s-au abătut ploi toren- 1
țiale, 'care au provocat inundații. | 
In oraș și in suburbii au fost rupte 
citeva poduri, iar 40 de clădiri au ■ 
fost grav avariate. Agenția B.T.A. I 
precizează că ploaia torențială, in- • 
soțită pe alocuri de grindină, a pri
cinuit pagube mari agriculturii în , Ț 
județele nordice ale Bulgariei. De ' 
exemplu, în județul Veliko Tirnovo 
au fost afectate aproape 2 000 ha de | 
terenuri cultivate cu tomate, floa- I 
rea-soarelui, porumb și viță de vie.
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