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într-o deplină unanimitate, forul legislativ 

suprem al țării a adoptat documente 

programatice de o deosebită importanță 

pentru dezvoltarea economico-socială 

a patriei

In prezența tovarășul ui NICOLA e ceaușescu,
SECRETAR GENERAI AL PARTIDULUI, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA,

ieri s-au reluat în plen
LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, joi. 
15 decembrie, s-au reluat, în plen, 
lucrările sesiunii a opta a celei de-a 
opta legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

întrunit într-o perioadă de puter
nică angajare a întregii noastre na
țiuni pentru îndeplinirea mărețelor 
obiective de propășire a patriei sta
bilite de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru a cinsti prin noi și pres
tigioase fapte de muncă cea de-a 36-a 
aniversare a proclamării Republicii, 
înaltul for legislativ al tării a dezbă
tut proiectele unor acte normative 
ți programe de o însemnătate deo
sebită pentru viața economico-so- 
cială a României, pentru întreaga 
activitate pe care poporul nostru o 
desfășoară în vederea înfăptuirii mă
rețului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

La sosirea în rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au 
fost întîmpinați cu alese sentimente 
de dragoste, stimă și prețuire, cu pu
ternice și îndelungi aplauze de către 
deputați și invitați.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. în lojile oficiale au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscăiescu, Iosif 
Banc, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă. 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Ilie Verdeț.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri supleanțl ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.

Au participat, în calitate de invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai vieții noas
tre științifice, culturale și artistice, 
ziariști.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Giosan.

Deputății și invitații au păstrat un 
moment de reculegere în memoria

deputatului Augustin Francisc Iosif, 
decedaț in perioada care a trecut de 
la precedenta sesiune a M.A.N.

Pe ordinea de zi, aprobată în 
ședința de deschidere a actualei se
siuni, sint înscrise următoarele :

1. Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului național unic de dez
voltare economico-soclală a Republi
cii Socialiste România pe anul 1984 ;

2. Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului de dezvoltare a agri

culturii și Industriei alimentare pe 
anul 1984 ;

S. Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 1984;

4. Programul privind aplicarea mă
surilor de autoconducere și auto- 
aprovizionare pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe perioada 
1 octombrie 1983—30 septembrie 1984 ;

5. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzind norme 

cu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat după sesiunea a șaptea a 
Marii Adunări Naționale.

Intrîndu-se în ordinea de zi, to
varășul Ștefan Birlea, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, a 
prezentat expunerea la Proiectul de 
lege pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984.

în continuare, tovarășul Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și industriei 

alimentare, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe anul 1984, 
iar tovarășul Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, expunerea asupra Proiec
tului de lege pentru adoptarea Bu
getului de stat pe amil 1984.

Avîndu-se în vedere legătura strîn- 
să dintre cele trei proiecte de legi, 
a fost expus, în continuare, corapor-
(Continuare în pag. a VU-a)

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL^
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AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR _ _ _ _ _ _ _ _ _ < _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Vă mulțumim pentru copilăria fericită

Legea Planului national unic de dezvoltare 
economico socială a Republicii Socialiste România pe anul 1984
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă pre

zenta lege.
Art. 1. Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste România pe anul 1984.

La principalele produse Industriale se vor realiza următoarele

mil. kWh 77 000
mii tone 61 710
mii tone 13 000
mii. m.c. 33 480
mii tone 14 850

mii. Iei 9 734

mii. lei 12 157
mii. lei 10 577
mii tone 1 004
mii. lei 47 313
buc. 92 000
buc. 195 000
mii tdw 1 270
mii tone

echiv. 100% SA 3 651
mii tone

echiv. 100% 818
mii tone 210
mii buc. 7 175
mii tone 346
mii tone

echiv. 80% clinker 16 250
mil. lei 20 373
mil. lei 2 340
mii. lei 4 604
mii. m.p. 1 363
mii. lei 41 917
mii. lei 18 200
mil. per. 129
mii tone 2 200
mii tone 368
mii hl 29 000
mii tone 550
mii tone 900
mii hl 12 600

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

— în procente, calculate pe baza prețurilor
la 31.XII.1983 -

Nr. 
crt.

Creștere
Indicatorul față de 

anul 1983

1. Produsul social 4,6
2. Venitul național 7,3
3. Producția industriala 

o- valoarea producției marfă 6,7 r
— valoarea producției nete 9,9

4. Producția agricolă
— valoarea producției globale 5,4-6,0
— valoarea producției nete 8,9

5. Investiții totale in economie 4,0
6. Volumul comerțului exterior 13,8
7. Productivitatea muncii in industria

republicană (calculată pe baza 
valorii producției marfă) 8,0

8. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă in industria repu
blicană • 4,5

9. Retribuția medie reală (la înche
ierea etapei de majorare, față de
1980) 5,0 .

10. Veniturile reale ale țărănimii, pro
venite din munca în cooperativele 
agricole de producție și gospodă-
riile personale, pe o persoană 
activă (față de 1980) 11,3

11. Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul 3,0

12. Prestările de servicii pentru popu
lație 12,7

Art. 2. — 
niveluri :
Energie electrică 
Cărbune net 
Țiței extras
Gaz metan utilizabil, inclusiv gaze libera 
Oțel
Mijloace de automatizare electrotehnica 

și electronice și tehnica de calcul elec
tronică

Produse de mecanică fină, optică, echi
pamente și elemente hidraulice șl 
pneumatice

Mașini-unelte pentru așchierea metalelor 
Mașini și utilaje tehnologice pentru in

dustrie
Tractoare 
Autoturisme de oraș 
Nave maritime pentru transportat 

mărfuri
îngrășăminte chimice
Produse macromolecular# de bază
Cauciuc sintetic
Anvelope
Fibre și fire artificiale St sintetica 
Ciment
Mobilier din lemn 
Mașini și aparate electrice de uz casnic 
Medicamente pentru uz uman 
Țesături
Confecții textile 
Produse tricotate 
încălțăminte 
Carne tăiată — total 
Pește
Lapte și produse din lapte 
Ulei comestibil
Zahăr 
Bere

Art. 3. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, consiliile 
oamenilor muncii din centrale și în
treprinderi, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale. Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie și Ministerul Finanțelor să 
asigure :

a) îndeplinirea și depășirea sarci
nilor la producția marfă prin"reali- 
zarea ritmică a produselor fizice și 
îmbunătățirea continuă a structurilor 
sortimentale și nivelul calitativ al

producției urmărind realizarea de 
produse cu parametri tehnico-func- 
ționali și economici ridicați, care va
lorifică superior resursele de materii 
prime, materiale, combustibili și e- 
nergie și sint competitive pe piața 
externă ;

b) încărcarea maximă a capacită
ților și suprafețelor de producție din 
întreprinderile industriale, prin creș
terea gradului de utilizare a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor ; asigu
rarea la timp a aprovizionării tehni- 
co-materiale a întreprinderilor, in 
structura sortimentală necesară reali
zării producției pentru intern și ex
port ; desfacerea ritmică a produc
ției ; ridicarea calificării cadrelor și 
întărirea disciplinei în muncă ;

c) creșterea siguranței In funcțio
nare a instalațiilor, mașinilor și uti
lajelor prin respectarea riguroasă a 
programelor de întreținere, revizii și 
reparații ; asigurarea materialelor, 
pieselor de schimb și subansamblelor 
necesare și folosirea eficientă a aces
tora ; recondiționarea în mai mare 
măsură a reperelor, pieselor și sub
ansamblelor uzate, realizarea, odată 
cu reparațiile capitale, a îmbunătă
țirii parametrilor tehnico-funcționali 
și modernizării instalațiilor, mașini
lor și utilajelor ;

d) utilizarea cu prioritate a resur
selor interne și limitarea la strictul 
necesar a importurilor ; reducerea 
cheltuielilor materiale și gospodări
rea rațională a resurselor de materii 
prime și energie ; reintroducerea în 
circuitul economic a materialelor re- 
folosibile și extinderea folosirii pie
selor și subansamblelor recondiționa
te rezultate din procesele de produc
ție și cohsum ;

e) realizarea integrală a prevederi
lor din programele unitare de coope
rare in producție între Întreprinderi, 
centrale, ministere și între județe de 
subansamble, piese și repere în ve
derea satisfacerii cerințelor produc
ției și respectarea strictă a prevede
rilor contractuale ;

f) modernizarea și diversificarea, In 
continuare, a producției bunurilor de 
consum pe clase de calitate ; extin
derea producției realizate de indus
tria mică, pe baza prelucrării unor 
materii prime locale, a unor resurse 
agricole și subproduse industriale, 
precum și prin cooperarea cu indus
tria republicană.

Consiliul de Miniștri, ministerele și 
celelalte organe centrale, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
consiliile oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi vor asigura 
aplicarea fermă in anul 1984 a pre
vederilor programelor speciale de 
largă perspectivă pînă în anul 1990 
privind îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, reduce
rea consumurilor de materii prime, 
de combustibili și energie și valori
ficarea superioară a materiilor prime 
și materialelor și creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și 
perfecționarea organizării și normării 
muncii.
(Continuare in pag. a IV-a)

pe care o trăim și ne angajăm să învățăm 
cu dăruire și pasiune spre a ne forma în 
spirit comunist, patriotic» revoluționar

Telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In numele milioanelor de copii 
ai României socialiste, șoimi ai 
patriei, pionieri și școlari, partici- 
panții la Plenara Consiliului Na
tional ai Organizației Pionierilor 
vă adresează, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, din adîncul 
inimilor, cele mai calde și vii 
mulțumiri, profunda recunoștință 
pentru minunatele condiții de 
muncă și viață create celor mai 
tinere vlăstare ale țării, pentru 
atenția și grija părintească ca care 
vegheati zi de zi creșterea, edu
carea și formarea multilaterală a 
copiilor și tineretului, ca oameni 
înaintați, ca adevărați revoluțio
nari, făuritori ai societății socialis
te multilateral dezvoltate in scum
pa noastră patrie.

Ginduriie noastre se îndreaptă 
totodată, cu adine respect și caldă 
recunoștință către tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ilustru savant de renu
me mondial, care, în cadrul înal
telor răspunderi pe care le are in 
conducerea partidului și statului 
nostru, acordă o grijă deosebită 
creșterii și educării patriotice, re
voluționare, a tinerei generații din 
patria noastră.

Vă raportăm, mult iubite șl sti
mate tovarășe secretar general, că 
plenara noastră, desfășurată in 
atmosfera de puternic entuziasm 
și inaltă mindrie patriotică gene
rată de sărbătorirea celei de-a 65-a 
aniversări a făuririi statului natio
nal unitar român, a analizat și 
dezbătut, cu exigență și spirit de 
răspundere, modul în care consi
liile și comandamentele pionierești 
au acționat pentru educarea poli- 
tico-ideologică a pionierilor și șco
larilor, pentru însușirea de către 
aceștia a tezelor, ideilor și hotări- 

PARTICIPANT!! LA PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

rilor cuprinse in documentele de 
partid și de stat, a normelor mo
rale și de comportament ale socie
tății noastre, în vederea formării 
in spirit revoluționar a tinerei ge
nerații.

Situind la temelia intregii activi
tăți formarea comunistă a celor 
mai tinere vlăstare ale țării, con
siliile și comandamentele pionie
rești au acordat o atenție deosebi
tă acțiunilor pentru cunoașterea și 
prețuirea istoriei patriei, de oma
giere a trecutului de muncă și 
luptă al poporului român, a reali
zărilor obținute în anii construc
ției socialiste, sub conducerea în
cercată a partidului, îndeosebi în 
perioada care a trecut de Ia Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

Avînd vii în minte sfaturile șt 
îndemnurile dumneavoastră părin
tești, pionierii și școlarii obțin re
zultate bune și foarte bune la în
vățătură șl în activitatea practică, 
participă cu dăruire și entuziasm 
la acțiunile de muncă patriotică, 
la cercurile tehnico-aplicative.

Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că, 
Însuflețiți de exemplul clasei 
muncitoare, de puternicul avint al 
intregului nostru popor pentru 
înfăptuirea neabătută a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII- 
lea al partidului, purtătorii crava
telor roșii cu tricolor și-au înde
plinit și depășit cu o lună mai 
devreme angajamentul la muncă 
patriotică p» anul 1983.

Prin ample acțiuni de muncă 
patriotică, noi am Colectat 45 380 
tone fier, 20 ?-50 tone hîrtie, K5.7 
milioane sticle și borcane, 5 460 
tone plante medicinale și 2 970 
tone fructe de pădure. în perioada 
vacantei de vară și în campania
(Continuare in pag. a VII-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunere la proiectul legii Planului 

national unic de dezvoltare economico-socială 
9

a Republicii Socialiste România pe anul 1984 
prezentată de tovarășul ȘTEFAN BÎRLEA, 

președintele Comitetului de Stat al Planificării
Mult stimate tovarășe președinte al 

Republicii Socialiste România,
Stimați tovarăși deputați.
Vă rog să-mi permiteți ca, din 

împuternicirea guvernului, să prezint 
Marii Adunări Naționale proiectul de 
Lege pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984.

întreaga activitate de elaborare a 
proiectului de plan s-a desfășurat sub 
conducerea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele republicii, 
care a examinat, în mai multe etape, 
propunerile pe fiecare ramură și pe 
ansamblul economiei, a orientat cu 
fermitate lucrările de fundamentare 
în direcțiile determinante pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului. Cu excep
ționala putere de analiză și deosebita 
capacitate de a merge la esența fe
nomenelor, conducătorul partidului și 
statului nostru, ținînd seama de po
tențialul de care dispunem și si
tuația existentă pe plan internațional, 
a indicat cu claritate căile și soluții
le cele mai potrivite pentru rezol
varea problemelor complexe ale pro
gresului economico-social al țării în 
etapa actuală. Proiectul de plan re
flectă rolul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
înfăptuirea întregii politici a parti
dului și statului nostru, în concen
trarea tuturor eforturilor pentru asi
gurarea unor ritmuri și mai susți
nute de creștere economică intensi
vă și realizarea unei calități superi
oare a muncii șî vieții in societatea 
românească.

în concordantă cu sistemul larg de
mocratic instituit în întreaga viață 
economică și socială a țării, proiec
tul planului pe anul 1984 a fost ela
borat în strînsă conlucrare cu orga
nele de conducere colectivă din în
treprinderi, oentrale, consilii popu
lare județene, ministere și celelalte 
organe centrale, a fost amplu dezbă
tut în adunările generale ale oame
nilor muncii. Totodată, proiectul de 
plan a fost examinat pe larg de ple
nara Comitetului Central al partidu
lui, în sesiunea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, 
la Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, a Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, la Consfătuirea pe 
problemele agriculturii, precum și în 
Camera Legislativă a consiliilor 
populare, fiind aprobat în unanimi
tate de toate aceste organisme, in 
vederea supunerii spre legiferare 
Marii Adunări Naționale.

Stimați tovarăși,
întreaga construcție a planului pe 

«nul 1984 se prezintă cu un echilibru 
material, valutar și financiar consoli
dat, creează condiții pentru creșterea 
mai rapidă a venitului național șl, pe 
această bază, ridicarea nivelului da 
trai al poporului. Potrivit orientări
lor și indicațiilor secretarului general 
al partidului, planul are ca priorități 
principale : lărgirea bazei proprii de 
materii prime și energetice ; dezvol
tarea intensivă a agriculturii ; creș
terea mai rapidă a producției în sec
toarele industriei prelucrătoare de 
mare tehnicitate ; reducerea consu
murilor materiale ; utilizarea în mai 
mare măsură a resurselor refoloslbi- 
le ; creșterea eficienței economice în 
toate sectoarele de activitate. Una 
din orientările de bază o constituie 
sporirea susținută a exporturilor și 
raționalizarea importurilor, în scopul 
lichidării la timpul stabilit a dato
riei externe.

Totodată, planul pe anul 1984 mar
chează aplicarea fermă a sarcinilor 
stabilite, pentru prima etapă în pro
gramele de largă perspectivă elabo
rate sub conducerea directă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind îm
bunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor și valorificarea 
superioară a materiilor prime, pre
cum și creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, perfecționarea 
organizării și normării muncii.

Trebuie subliniat că prevederile da 
plan se bazează într-o însemnată 
măsură pe intensificarea acțiunilor 
cuprinse in amplele programe de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducere a progresului teh
nic elaborate sub conducerea și cu 
aportul direct al tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință ,și Tehnologie, cerce
tător remarcabil, savant de largă 
reputație internațională, care, prin 
activitatea sa neobosită, a conferit o 
nouă dimensiune științei și tehnolo
giei românești, creșterii contribuției 
acestora la progresul general al 
patriei. ,

Tovarășe deputat*  șl tovarăși 
deputați.

Proiectul de plan sintetizează 
orientările stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind creșterea 
rolului factorilor calitativi, realizarea 
unei reproducții de tip intensiv. în 
limbajul cifrelor, aceste orientări își 
găsesc expresia In creșterea venitu
lui național cu 7,3 la sută în condi
țiile reducerii substanțiale a ponderii 
cheltuielilor materiale, peste 97 la 
sută din venitul național urmează să 
se realizeze pe seama productivității 
muncii sociale. Totodată, sporul de 
producție industrială, care va fi cu 
6,7 la sută mai mare ca în 1983. se 
prevede să se obțină in proporție de 
60 la sută prin valorificarea superi
oară a materiilor prime de bază, a 
combustibililor și energiei.

Prin prevederile sale, proiectul de 
plan asigură înfăptuirea consecven
tă a politicii partidului nostru de 
industrializare socialistă a țării, 
factor hotărîtor al dezvoltării Între
gii economii.

O atenție deosebită se acordă in
dustriei extractive în vederea dezvol
tării bazei proprii de materii prime 
și resurse energetice ; în concordanță 
cu programul aprobat de Conferința 
Națională, se va asigura amplificarea 
lucrărilor geologice, atragerea mai 
intensă in circuitul economic a sub
stanțelor minerale și valorificarea su

perioară a acestora. Producția de căr
bune va ajunge la 61,7 milioane tone; 
se vor extrage 13 milioane tone de 
țiței și o cantitate de aproape 33,5 
miliarde mc gaz metan, inclusiv 
gaze libere ; sarcini sporite sînt pre
văzute în sectoarele de exploatare și 
preparare a minereurilor neferoase, 
îndeosebi la cupru în concentrate, la 
care producția urmează să crească cu 
circa 25 la sută.

Prevederile de plan privind creș
terea producției purtătorilor de ener
gie primară asigură echilibrul balan
ței energetice in condițiile sporirii 
ponderii combustibililor solizi, ener
giei hidraulice, surselor noi și resur
selor refolosibile de energie și dimi
nuării substanțiale a consumurilor de 
hidrocarburi, concomitent cu econo
misirea tuturor formelor de energie, 
în anul viitor, necesarul de energie 
primară va fi acoperit din resursele 
interne în proporție de circa 94 la 
sută, realizîndu-se astfel un nou și 
important pas în asigurarea inde
pendenței energetice a țării.

La dimensionarea producției de 
energie electrică, care va ajunge la 
77 miliarde kWh, s-a avut în vedere 
creșterea mai puternică a energiei 
realizate pe cărbuni ; în anul viitor, 
va începe producția de energie elec
trică bazată pe șisturi bituminoase.

Esențial este să înfăptuim ferm in
dicațiile conducerii pentru mai buna 
folosire a puterii instalate, creșterea 
gradului de utilizare și punerea în 
funcțiune a tuturor Instalațiilor care 
folosesc combustibili solizi și alte re
surse energetice, atît pentru produ
cerea energiei electrice, cit șl a celei 
termice.

Proiectul de plan asigură în conti
nuare dezvoltarea și modernizarea 
industriei prelucrătoare, a cărei pro
ducție va spori cu 6,8 la sută. Rit
muri superioare de creștere sînt pre
văzute în construcția de mașini și 
chimie. în sectoarele care valorifică 
superior materiile prime, energia și 
forța de muncă, realizează produse 
de înaltă tehnicitate, competitive pe 
piața internațională.

în industria metalurgică, producția 
de circa 14,8 milioane tone oțel ur
mează să se realizeze prin sporirea 
ponderii otelurilor carbon de calitate 
slab aliate la aproape 52 Ia sută, pre
cum și a producției de oțeluri specia
le. de înaltă puritate pentru ramurile 
de vîrf constructoare de mașini ; va 
crește prioritar producția la produ
sele siderurgice de prelucrare avan
sată, care asigură valorificarea supe
rioară a metalului și diminuarea im
portului.

în domeniul construcțiilor de 
mașini, care vor avea o pondere 
în ansamblul producției industriale 
de peste 28 la sută, s-a ținut seama 
de cerințele înfăptuirii programului 
de investiții, creșterii substanțiale a 
volumului și eficienței exportului. 
Dinamici accentuate sînt prevăzute 
pentru industria electronică și micro
electronică, automatizarea proceselor 
de producție, mecanică fină și optică. 
Totodată, va spori producția de uti
laje complexe destinate lărgirii și va
lorificării bazei de materii prime, ac
celerării programului de energetică 
nucleară, dezvoltării aeronauticii și 
industriei chimice. în anul viitor, 
fiecare milion de lei producție-mar- 
fă urmează să se realizeze cu un con
sum de metal mai mic de 3 tone față 
de anul 1983 ; aceasta, împreună cu 
laminarea la tolerante negative, va 
asigura economisirea a peste 600 mii 
tone metal.

în industria chimică s-au avut 
în vedere creșterea producției, 
diversificarea sortimentală și ri
dicarea continuă a parametrilor 
calitativi ai produselor, o mai 
bună folosire a materiilor prime 
și materialelor. O atenție deosebită 
se va acorda prelucrării superioare 
a țițeiului, chimiei de sinteză fină 
și de mic tonaj, producției de mase 
plastice și produse din cauciuc, fibre 
și fire chimice. în scopul satisfacerii 
cit mai depline a nevoilor economiei 
și creșterii exportului.

Propunerile de plan privind indus
tria materialelor de construcții asi
gură realizarea programului de in
vestiții și a sarcinilor de export, în 
condițiile folosirii la strictul necesar 
a producției la produsele cu consu
muri de energie ridicate. Structura 
producției 'de ciment se va îmbună
tăți prin creșterea ponderii sortimen
telor speciale, a cimenturilor pentru 
sonde, a cimenturilor albe și colora
te. în industria prelucrării lemnului, 
accentul se pune pe valorificarea su
perioară a masei lemnoase. Producția 
de mobilă urmează să crească cu 
peste 10 la sută, o atenție deosebită 
acordindu-se mobilierului rațional 
dimensionat, cu funcționalitate spo
rită.

în industria ușoară s-a prevăzut 
îmbunătățirea structurilor de produ
se și creșterea calității produselor, 
concomitent cu ridicarea gradului de 
valorificare a materiilor prime cu 9.5 
la 6ută. în industria alimentară, pro
ducția sporește cu 6,5 la sută si are 
In vedere folosirea completă si valo
rificarea superioară a materiilor pri
me agricole. Totodată, proiectul de 
plan prevede dezvoltarea mai accen
tuată a industriei mici, a cărei pro
ducție va spori cu 9 la sută, urmînd 
să ‘aducă o contribuție mai mare la 
valorificarea resurselor locale, la 
creșterea si diversificarea producției 
de bunuri de consum si prestărilor 
de servicii pentru populație.

Stimați tovarăși,
în concordantă cu hotărîrile Con

gresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale. cu orientările date de tova
rășul Nicolae Ceausescu, planul pe 
anul viitor pune un accent deosebit 
De dezvoltarea intensivă a agricul
turii, obiectiv fundamental al noii 
revoluții agrare în tara noastră. Pro
iectul de plan la in considerare pre
vederile din programele adoptate 
pentru toate sectoarele agriculturii, 
precum si din programul național 
privind asigurarea unor producții a- 
gricole sigure si stabile. în anul 
1984 urmează să se obțină 29 mi
lioane tone cereale, precum si pro
ducții sporite la plante tehnice. le
gume si fructe : o contribuție impor
tantă la creșterea producției urmea
ză să o aducă însămîntarea a 2 mi
lioane hectare in cultură dublă. Pre
vederile de plan țin seama, totodată.

de necesitatea îmbunătățirii substan
țiale a activității în . sectorul zooteh
nic. S-au avut în vedere creșterea 
efectivelor de animale, precum și 
realizarea unor randamente si pro
ducții sporite de came, lapte, lînă 
si alte produse, care sînt susținute de 
măsuri pentru îmbunătățirea bazei 
furajere.

în anul viitor, agricultura va dis
pune de 170 mii tractoare, aproape 
59 mii combine, va beneficia de 1 830 
mii tone îngrășăminte chimice. Prin 
plan se asigură amenajarea pentru 
irigații a 385 mii hectare și desecări 
pe 183 mii hectare.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru pe problemele agriculturii. în 
6tadiul actual de dezvoltare a agri
culturii noastre trebuie să se realize
ze o nouă calitate a muncii în această 
ramură de bază a economiei româ
nești. care să se materializeze în pro
ducții vegetale și animale mult 
sporite.

în domeniul silviculturii, sarcinile 
de plan au în vedere punerea în va
loare a masei lemnoase si a celor
lalte produse ale pădurilor, precum 
și a pășunilor si tinetelor. Prevede
rile de plan în transporturi asigură 
necesitățile economiei în condițiile 
creșterii gradului de folosire a 
mijloacelor din dotare. îndeosebi a 
flotei maritime, optimizării fluxurilor 
si extinderii tehnologiilor moderne de 
transport.

Stimați tovarăși,
Volumul investițiilor va însuma 252 

miliarde lei si este conceput să sa 
realizeze în condiții de eficientă e- 
conomică superioară. Planul concen
trează mijloacele financiare, mate
riale si forța de muncă pentru gră
birea punerii In funcțiune a obiecti
velor în cuns de execuție, îndeosebi 
a celor care fac parte din priorită
țile stabilite.

Anul viitor vor fi puse In funcțiu
ne fonduri fixe In valoare de peste 
230 miliarde lei. Utilizarea cu efi
cientă sporită a tuturor fondurilor 
fixe constituie un factor deosebit de 
important pentru realizarea prevede
rilor cuprinse in proiectul de plan. 
Esențial este să aplicăm ferm Indi
cațiile conducerii cu privire la reali
zarea în termene cît mai scurte a pa
rametrilor tehnico-economici proiec
tați. să acționăm pentru încărcarea 
la maximum a utilajelor si suprafe
țelor de producție, execuția in cele 
mai bune condiții a lucrărilor de în
treținere. revizie si reparații a ma
șinilor și instalațiilor, asigurarea 
funcționării corespunzătoare a tu
turor mijloacelor te ' -ice din dotare.

Proiectul de plan orientează activi
tatea de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică spre problemele 
esențiale ale dezvoltării și moderni
zării producției sociale. Circa ‘/5 din 
capacitatea unităților de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
este concentrată pe obiective care de
curg din programele speciale. Cele 
2 950 obiective de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică prevăzute 
în plan urmează să aducă o contri
buție însemnată la introducerea în 
fabricație de noi materiale cu carac
teristici superioare, asigurarea de 
tehnologii, mașini și utilaje de înalt 
randament, dezvoltarea activității de 
tipizare-standardizare, creșterea sub
stanțială a productivității muncii, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, combustibililor și energiei. O 
atenție deosebită se va acorda dez
voltării microproducției în scopul sa
tisfacerii în mai mare măsură a ne
cesarului economiei de produse și 
materiale de înaltă tehnicitate ; pro- 
ducția-marfă realizată cu aportul 
unităților de cercetare științifică va 
crește substanțial, ajungind la 14 mi
liarde lei.

Prin prevederile sale, proiectul de 
plan asigură participarea mai activă, 
cu eficientă sporită, a tării noastre 
la schimburile comerciale și coopera
rea economică internațională, volu
mul comerțului exterior urmînd să 
sporească cu 13,8 la sută. întreaga 
construcție a planului din acest do
meniu are la bază indicațiile și solu
țiile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind creșterea prioritară a producției 
destinate exportului, gospodărirea 
rațională a fondurilor alocate pentru 
import și realizarea în continuare a 
unei balanțe comerciale excedentare.

Proiectul de plan pe anul 1984 asi
gură amplificarea cooperării econo
mice și specializării in producție, a 
schimburilor comerciale cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste, în vederea satisfacerii în 
mai mare măsură a nevoilor recipro
ce de materii prime, energie, ma
șini și utilaje ; totodată, s-a prevă
zut lărgirea relațiilor economice cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile capitaliste dezvoltate, precum și 
a colaborării cu o serie de organis
me economico-financiare internațio
nale.

Deosebit de important este să ac
ționăm cu hotărîre, așa cum a Indi
cat conducerea partidului, pentru 
contractarea in condiții de eficiență 
sporită a fondului de marfă prevăzut 
la export, adaptarea operativă a 
producției la cerințele pieței externe, 
realizarea producției de export, la 
termenele, în structura sortimentală 
și de calitate stabilite prin contracte, 
diversificarea formelor de comercia
lizare și lărgirea piețelor de desfa
cere, gospodărirea cu maximă efi
ciență a fondurilor valutare destina
te importurilor.

Stimați tovarăși.
Prevederile de plan au în vedere 

sporirea mai accentuată a eficienței 
in toate sectoarele de activitate. Pro
ductivitatea muncii urmează să spo
rească în industrie cu 8 la sută, iar 
în construcții-montăj cu 6,5 la sută ; 
în concordanță cu programul apro
bat. ritmuri susținute de creștere a 
productivității muncii au fost prevă
zute pentru toate celelalte ramuri ale 
economiei. Costurile totale la 1000 
lei producție sau venituri brute se 
vor reduce cu 39 lei în industria re
publicană, 13,2 lei in agricultura de 
6tat. 12 lei în construcții-montaj și 
27 lei în transporturi.

Trebuie să aplicăm cu cea mai 
mare fermitate orientările date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea de a situa problematica 
valorificării muncii sociale intr-un

context larg, ce Include atît activi
tatea participanților direcți la făuri
rea bunurilor materiale, cît și cerin
țele raționalizării și economisirii 
muncii tuturor categoriilor de per
sonal, să acționăm eu hotărîre pen
tru extinderea mecanizării și auto
matizării, perfecționării organizării 
producției și muncii și ridicarea con
tinuă a nivelului pregătirii forței de 
muncă.

Un rol hotărîtor în realizarea pre
vederilor planului pe anul următor 
și creșterea eficientei 11 are aplica
rea întregului ansamblu de măsuri 
privind perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, așezarea fermă 
a activității tuturor unităților pe 
principiile autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi
nanciare.

Se impune să înfăptuim Întocmai 
programele de reducere a costurilor 
totale și cheltuielilor materiale de 
producție, să intensificăm acțiunile 
pentru reducerea consumurilor de 
materii prime și energie, să acționăm 
cu hotărîre pentru limitarea tuturor 
cheltuielilor la strictul necesar, pen
tru respectarea riguroasă a discipli
nei financiare și de plan.

Stimați tovarăși,
Prevederile de plan pe anul 1984 

constituie o nouă și grăitoare măr
turie a preocupării permanente a 
partidului șl statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

pentru ridicarea In continuare a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului.

Anul 1984 va marca încheierea pri
mei etape a acțiunii de majorare a 
retribuțiilor tuturor categoriilor de 
personal muncitor. în luna august 
1984, retribuția medie nominală va 
ajunge la 2 925 lei, nivel care, în con
dițiile menținerii prețurilor și tari
felor, așa cum s-a stabilit prin plan, 
asigură creșterea retribuției reale 
cu 5 la sută față de 1980. Veniturile 
reale ale țărănimii provenite din 
munca în cooperativele de produc
ție și gospodăriile personale, calcu
late pe o persoană activă, vor crește 
față de 1980 cu 11,3 la sută. Desface
rile de mărfuri prin comerțul socia
list vor spori cu 3 la sută față de 
1983, iar prestările de servicii pentru 
populație, cu 12.7 la sută. în cadrul 
programului de construcții de locu
ințe vor fi date în folosință 150 mii 
locuințe. Sînt stabilite măsuri pen
tru perfecționarea în continuare a 
învățămintului, dezvoltarea culturii, 
îmbunătățirea ocrotirii sănătății și 
asistentei sociale.

Realizarea prevederilor de plan 
privind ridicarea în continuare a 
bunăstării populației ne obligă să 
acționăm ferm pentru înfăptuirea 
exemplară, la un înalt nivel calita
tiv, a tuturor sarcinilor de produc
ție, pentru gospodărirea judicioasă a 
resurselor destinate 
consum.

fondului de

Sțimațl tovarăși.
Proiectul planului pe anul 1984 

asigură toate condițiile pentru pro
gresul multilateral al societății noas
tre socialiste. într-o imagine plasti
că, deosebit de sugestivă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat la Con
ferința Națională faptul că am fost, 
sîntem și probabil vom fi nevoiți și 
in anii următori să navigăm pe fur
tună într-o lume puternic zguduită 
de criza economică mondială și de 
contradicții, dar In același timp 
ne-a demonstrat, cu puterea de con
vingere a faptelor, cu o logică desă- 
vîrșită. că România, patria noastră, 
dispune de toate condițiile pentru 
a învinge furtuna, a naviga în de
plină siguranță, că prin mobilizarea 
resurselor interne putem înfăptui 
obiectivele pe care ni le-am propus. 
Rezultatele obținute în anul 1983, 
prevederile planului pe anul viitor 
confirmă pe deplin justețea si clar
viziunea rezolvărilor date probleme
lor complexe ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a tării în etapa actuală.

Cu toată convingerea că, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în frunte <?u secretarul său general, 
prin activitatea creatoare a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, prevederile pentru 
anul viitor vor fi realizate, vă rog să 
învestiți cu putere de lege acest pro-

Expunere 
de dezvoltare a

la
agriculturii și industriei alimentare 

Socialiste România pe anul 1984
prezentată de tovarășul ION TEȘU, 

ministrul agriculturii și industriei alimentare
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, președinte al Republicii 
Socialiste România,

Stimate tovarășe șl stimați tova
răși deputați.

Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, vă rog să-mi permiteți să 
prezint Marii Adunări Naționale 
proiectul de Lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
Și industriei alimentare pe anul 1984.

Parte integrantă a Planului națio
nal unic de dezvoltare eeonomico- 
șocială a României, proiectul de plan, 
întocmit sub directa Îndrumare și 
conducere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
s-a fundamentat pe baza cerințelor 
economiei naționale și a condițiilor 
pe care le avem de creștere a pro
ducției agricole. In concordantă cu 
orientările și sarcinile stabilite de 
Congresul al XII-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, el ca- 
racterizîndu-se prin accentuarea pro
cesului de modernizare și intensivi- 
zare, de gospodărire mai eficientă a 
bazei tehnico-țnateriale, de valorifi
care superioară a materiilor prime 
tn industria alimentară.

în prevederile sale, proiectul de 
z plan stabilește sporirea în continuare

* e producției agroalimentare la un ni
vel care să asigure atît realizarea 
programelor de autoconducere și 
autoaprovizionare, a fondului de stat, 
cît și a celorlalte nevoi ale economiei 
naționale.

Proiectul de plan are la bază orien
tările și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii, cu privire la accentuarea laturi
lor calitative ale activității noastre, 
la înfăptuirea noii revoluții agrare, 
pentru punerea cît mai deplină în 
valoare a rezervelor mari, pe care le 
avem, de creștere a producției vege
tale și animale, de ridicare a produc
tivității muncii, ca și a eficienței eco
nomice, în scopul sporirii substan
țiale a aportului agriculturii la pro
gresul general al tării.

Proiectul planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
prevede o creștere importantă a pro
ducțiilor totale, pe baza ridicării ran
damentelor pe hectar și animal, pe 
calea promovării largi a progresului 
tehnic in toate sectoarele de activi
tate, a generalizării experienței îna
intate și a organizării superioare a 
muncii.

Nivelurile indicatorilor de plan sînt 
judicios corelate cu programele adop
tate pentru toate sectoarele agricultu
rii și cu baza tehnico-materială, ele 
asigurînd încadrarea în prevederile 
cincinalului 1981—1985.

Comparativ cu anul 1983, în anul 
1984 se prevede o creștere a produc
ției nete agricole cu 8,9 la sută și a 
producției marfă industriale cu 6.8 
la sută, producțiile fizice prevăzute 
urmind să se realizeze în condițiile 
creșterii productivității muncii și re
ducerii cheltuielilor 
aplicării consecvente 
noului mecanism 
nanciar.

în 1984, trebuie să
• ductie de 

le boabe, precum și producții spo
rite de plante tehnice, legume, fruc
te și struguri.

în sectorul creșterii animalelor 
sînt, de asemenea, prevăzute sarcini 
deosebite, efectivele, producțiile to
tale și medii fiind corelate cu pro
gramul privind aplicarea măsurilor 
de autoconducere și autoaproviziona
re pentru asigurarea unei bune apro
vizionări a populației cu produse 
agroalimentare.

Pe baza producțiilor totale prevă
zute 6ă se realizeze. în proiectul de 
plan au fost stabilite sarcini sporite 
si în ceea ce privește livrările la 
fondul de stat.

Realizarea nivelurilor stabilite In 
domeniul producției vegetale necesită 
ca toate unitățile agricole de stat si 
cooperatiste, toți producătorii agricoli 
să-și mărească preocuparea si răs
punderea pentru cultivarea întregii 
suprafețe agricole si ridicarea con
tinuă a potențialului productiv al 
pămîntului. O deosebită atenție se va 

z acorda Insămînțării celor 2 milioane 
de hectare cu culturi duble, urmînd 
să se aplice aceeași tehnologie ca si 
la culturile principale.

La toate culturile, pe baza progra
melor aprobate, se va acționa pen
tru încadrarea în perioadele optime 
de semănat si 
normelor 
plantelor, 
calitate a 
recoltarea 
astfel ca în fiecare unitate agricolă 
socialistă si în gospodăriile populației 
6ă se obțină recolte pe măsura con
dițiilor create si să se îndeplinească, 
în mod exemplar, obligațiile în ceea

ce privește livrările de produse la 
fondul de stat.

în zootehnie, pentru îndeplinirea 
Integrală a prevederilor din proiectul 
de olan oe 1984 se va acorda o aten
ție soorită asigurării bazei furajere, 
cantitativ si în structură sortimen
tală. pe calea ridicării producțiilor 
medii oe hectar la toate culturile fu
rajere. Se va acționa energic pentru 
punerea în valoare a celor 4.5 milioa
ne hectare de pajiști si se va valori
fica mai bine masa verde pe care o 
oferă cele 3 milioane de hectare de 
păduri păsunabile. Se va intensifica 
preocuparea pentru finalizarea lucră
rilor de modernizare în fermele zoo
tehnice. în toate unitățile vor fi 
luate măsuri pentru îmbunătățirea 
furajării si îngrijirii animalelor, a 
selecției si reproducției, a asistentei 
zooveterinare. în vederea creșterii 
indicilor de natalitate, reducerii pier
derilor prin mortalități și sacrificări 
de necesitate, sporirii producțiilor 
medii si a greutății la tăiere a ani
malelor.

în industria alimentară, pe baza 
orientărilor si indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, se 
are în vedere utilizarea mai judi
cioasă a tuturor capacităților de pro
ducție. creșterea indicilor de valori
ficare a materiei prime și a randa
mentelor. diversificarea în continuare 
a sortimentelor, potrivit .programelor 
stabilite. în scopul satisfacerii in tot

y

con-mai bune condiții a cerințelor 
•umatorilor.

Pentru înfăptuirea obiectivelor 
văzute in plan si in programele 
claie din agricultură si industria ali
mentară. vor ti alocate. în anul 1984, 
fonduri de investiții reprezentînd 
46.1 miliarde lei. destinate dotării cu 
noi mașini si utilaje moderne, ex
tinderii plantațiilor viticole si po
micole. realizării prevederilor din 
programul național privind amenaja
rea suprafețelor pentru irigații, de
secări și combatere a eroziunii.

Baza tehnico-materială a agricul
turii va spori în 1984 cu 15 700 trac
toare 
număr 
coltat 
furaje 
cultura va utiliza 35,5 milioane tone 
îngrășăminte organice, 1 830 mii tone 
îngrășăminte chimice, substanță acti
vă, și aproape 55,7 mii tone pestici
de. Vor fi amenajate pentru irigații 
385 mii hectare, astfel ca la sfîrșitul 
anului 1984 suprafața amenajată pen
tru irigații 6ă ajungă Ia 3 300 mii 
hectare. Se vor executa lucrări de 
desecări pe 183 mii hectare, de com
batere a eroziunii pe 342 mii hecta
re. lucrări agroameliorative pe 273 
mii hectare. Vor fi. totodată, amena
jate importante suprafețe de pajiști 
naturale, se vor executa noi lucrări 
de insămînțări si suprainsămîntări pe 
pajiști.

Ne revine obligația de a acționa cu

pre- 
spe-

agricole, precum si cu un 
însemnat de combine de re- 
cereale. combine de recoltat 
si alte mașini si utilaje. Agri-

toată răspunderea pentru asigurarea 
din timp a documentațiilor tehnico- 
economice si de execuție, a utila
jelor. pentru desfășurarea ritmică a 
lucrărilor pe toate șantierele. Un ac
cent deosebit va fi pus pe aplicarea 
de soluții constructive care conduc 
la diminuarea consumului de metal, 
ciment și alte materiale energointen- 
sive. precum si pe intensificarea e- 
forturilor pentru intrarea în funcțiu
ne a tuturor obiectivelor la termenele 
fixate si atingerea. în timp cit mai 
scurt, a parametrilor proiectați.

Un factor de prim ordin in realiza
rea sarcinilor prevăzute în plan îl 
constituie introducerea tot mai largă 
a progresului tehnic. Cercetarea ști
ințifică își va îndrepta eforturile spre 
elaborarea de noi tehnologii, de noi 
soiuri, hibrizi și material săiditor cu 
potențial productiv ridicat, mai re
zistente la temperaturi scăzute, la se- 
’cetă, la boli și dăunători. Se va ac
ționa, de asemenea, in direcția ame
liorării și creării de noi rase de ani
male cu potențial productiv mai ri
dicat. în industria alimentară se va 
pune accent pe valorificarea superi
oară a materiilor prime, creșterea 
randamentelor de extracție și reali
zarea de noi produse și preparate 
Intr-o gamă sortimentală diversifi
cată.

Trecerea la o nouă calitate în agri
cultură și industria alimentară soli
cită din partea noastră, a celor care 
lucrăm în agricultură, întărirea răs
punderii și preocupării pentru reali
zarea tuturor prevederilor din pro
gramele stabilite pentru creșterea 
producției vegetale și animale. Tră- 
gind toate învățămintele din activi
tatea anului acesta, este necesar să 
acționăm cu perseverență și exigentă 
pentru transpunerea întocmai în via
ță a orientărilor și indicațiilor pre
țioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
a.c. și la recenta Consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R. pe probleme 
de agricultură. Vom întreprinde mă
suri ferme în scopul întăririi ordinii 
și disciplinei in toate unitățile, creș
terii răspunderii tuturor lucrătorilor 
de pe ogoare pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de creștere a pro
ducției agricole și de gospodărire cit 
mai eficientă a mijloacelor materiale 
ți financiare.

în vederea realizării indicatorilor 
de eficiență prevăzut! în proiectul de 
Lege pentru adoptarea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare, se va asigura aplicarea 
consecventă a principiilor noului me
canism economico-financiar, a pre
vederilor din Programul privind 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii și din Programul pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ, reducerea consumului de 
materii prime și energie, valorifica
rea superioară a materiilor prime și 
materialelor in perioada 1983—1985 și 
pină în 1990, urmărindu-se creșterea 
rentabilității în toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul viitor dispunem de toa
te condițiile necesare. Cu convinge
rea că oamenii muncii de pe ogoare 
și din industria alimentară vor răs
punde cu însuflețire chemării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
țării, pentru realizarea exemplară a 
prevederilor de plan, vă rog, stimați 
tovarăși deputați, să învestiți cu pu
tere de lege proiectul 
dezvoltare a agriculturii 
alimentare pe anul 1984, 
lizare va marca un nou . ..... 
pas pe drumul înfăptuirii noii revo
luții agrare, al înfloririi patriei și ri
dicării bunăstării 
popor.

prezentată de tovarășul PETRE GIGEA,
ministrul finanțelor

materiale, ale 
a principiilor 

economico-fi-
obținem o pro-

29 milioane tone de cerea-

plantat, 
cu privire la 
executarea Ia 
lucrărilor de 
Si depozitarea

respectarea 
densitatea 

timp și de 
întreținere, 
producției.

Mult stimate șî iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, președinte al Re
publicii Socialiste România.

Stimate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca din în
sărcinarea guvernului să prezint 
Marii Adunări Naționale spre dez
batere și adoptare proiectul bugetu
lui de stat al Republicii Socialiste 
România pentru anul 1984.

De la început, doresc să relev fap
tul că proiectul de buget a fost ela
borat pe baza orientărilor și obiec
tivelor stabilite în documentele Con
gresului al XII-lea al P.C.R. și în 
programele speciale adoptate la Con
ferința Națională a partidului, a mă
surilor hotârîte Ia Plenara Comite
tului Central al P.C.R. din iunie 1983 
privind creșterea producției mate
riale și a eficientei acesteia, perfec
ționarea continuă a mecanismului 
economico-financiar, aplicarea fermă 
a autoconducerii muncitorești.

Totodată, îmi îndeplinesc o înda
torire de conștiință subliniind că ac
tivitatea de fundamentare a indica
torilor economico-financiari, a pro
iectului bugetului de stat pe anul 
1984 s-a desfășurat, în toate eta
pele, sub îndrumarea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Dealtfel, prevederile din pro
iectul de buget pe anul viitor re
flectă opțiunile caracteristice gîndirtl 
economice și financiare a conducă
torului partidului și statului nostru 
referitoare la aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism econo
mico-financiar, sporirea continuă a 
eficientei și rentabilității fiecărei 
unități economice, reducerea mai 
substanțială a cheltuielilor de pro
ducție, îndeosebi a celor materiale, 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, aplicarea unui regim 
sever de economii în toate domenii
le de activitate, întărirea ordinii și 
disciplinei în utilizarea fondurilor 
statului, consolidarea echilibrului fi
nanciar, monetar și valutar.

Cu mîndrie patriotică subliniem 
faptul că în condițiile actuale ale 
crizei economice și valutare' inter
naționale, cînd multe state ale lumii 
cunosc, regresul sau stagnarea eco
nomică, țara noastră a reușit să de
pășească unele greutăți și să obțină 
pe ansamblu realizări importante în 
dezvoltarea economico-socială. A- 
ceastă situație confirmă încă o dată 
realismul planurilor și programelor 
adoptate, abnegația și devotamentul 
tuturor oamenilor muncii pentru în
făptuirea sarcinilor și obiectivelor 
stabilite de conducerea partidului $1 
statului nostru.

Ca o dovadă a consolidării situa
ției economico-financiare stă mărtu
rie și faptul că în anul 1984 se va 
încheia acțiunea — începută încă din 
acest an — de generalizare a măsu
rilor privind majorarea retribuției 
pentru toți oamenii muncii din țara 
noastră.

La dimensionarea veniturilor șl 
cheltuielilor bugetului de stat pe 
anul viitor s-au avut în vedere, ca 
obiective prioritare : sporirea consi
derabilă a eficienței economice ; 
creșterea producției și a venitului 
net ce revine la 1 000 lei fonduri 
fixe ; aplicarea fermă în 1984 a pre
vederilor programelor speciale, de 
largă perspectivă privind îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, consumurilor de materii 
prime, de combustibili și energie și 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, precum și mă
surile ce trebuie luate în domeniul 
productivității muncii și perfecțio
nării organizării și normării muncii ; 
sporirea rolului beneficiului in pro
cesul de autofinanțare a unităților. 
De asemenea, s-a ținut seama de 
măsurile stabilite privind prevenirea 
și reducerea imobilizărilor în stocuri 
de valori materiale și în investiții 
neterminate ; asigurarea în activita
tea de comerț exterior și cooperare 
economică internațională a unei ba
lanțe comerciale și de plăți exce
dentare ; aducerea la îndeplinire a 
sarcinii trasate de conducerea supe
rioară privind reducerea in anul 
viitor cu cel puțin 25 la sută a da
toriei externe ; aplicarea unui regim 
strict de economii in toate unitățile 
economice, social-culturale, de admi
nistrație sau din alte domenii de ac
tivitate.

La fundamentarea nivelului veni
turilor și cheltuielilor prevăzute în 
proiectul bugetului de stat, care sînt 
în strînsă corelare cu Indicatorii pro
iectului planului național unic de 
dezvoltare economico-socială, s-au 
avut in vedere analizele efectuate 
împreună cu ministerele, centralele, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București, cu celelalte organe 
centrale de sinteză. Totodată, s-a ți- ' 
nut seama că pentru anul 
se prevede nici o creștere 
rilor, nici in industrie, nici 
rile de consum.

Așa după cum vă este 
proiectul bugetului de stat pe anul 
1984 a fost analizat și aprobat de 
Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 14—15 
noiembrie a.c., dezbătut și însușit de 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României. Ca
mera Legislativă a consiliilor popu-

viitor nu 
a prețu
ia bunu-

cunoscut,

r

Planului da 
și industriei 
a cărui rea- 
și important

întregului nostru

stat

lare șl 
nai al

Prevederile înscrise in proiectul 
de buget asigură resursele financia
re necesare pentru dezvoltarea, pe 
mai departe, a ramurilor economiei 
naționale în conformitate cu sarcini
le și prioritățile stabilite în planul 
pe anul viitor, finanțarea acțiunilor 
social-culturale, a cheltuielilor de 
administrație și a celor de apărare 
a țării, precum și pentru alte nevoi 
ale societății.

Stimați tovarăși,
Proiectul bugetului de stat pentru 

anul 1984 se prezintă echilibrat, cu- 
prinzînd atît la venituri, cît și la 
cheltuieli 308.9 miliarde lei. în tota
lul cheltuielilor s-a cuprins șl o re
zervă de 9,2 miliarde lei pentru 
cheltuieli neprevăzute ce vor apărea 
în cursul perioadei de execuție.

Prevederile din buget țin seama 
de sporirea, în anul viitor, a produ
sului social, a producției industriale, 
a valorii producției globale agricole, 
de creșterea productivității muncii,, 
de alți factori ai dezvoltării inten
sive a economiei naționale.

Veniturile bugetului de stat pre
văzute pentru anul 1984 provin, în 
măsură covîrșitoare, 98.6 la sută 
total, de la unitățile socialiste.

Unitățile economice de stat 
contribui la formarea acestora 
vărsăminte din beneficii, prelevarea 
unei 
nete,

de Plenara 
Oamenilor

Consiliului Națio- 
Muncii.

din
vor
cu

părți din valoarea producției 
impozitul pe circulația mărfu- 

și taxa pentru folosirea terenu- 
proprietate de stat în sumă de 
miliarde lei, ceea ce reprezin-187,7 

tă 60,8 la sută din totalul venituri
lor bugetului de stat.

Unitățile din sectorul cooperatist 
sînt planificate să verse la buget im
pozit pe circulația mărfurilor, impo
zit pe venit, impozit pe fondul total 
de retribuire, in sumă de 6.9 miliar
de lei, ponderea acestora în totalul 
veniturilor bugetului de stat fiind 
astfel de 2,2 la sută, iar populația 
participă la veniturile bugetului cu 
suma de 4,2 miliarde lei.

Pentru constituirea fondurilor pro
prii ale unităților economice, în lu
crările de planificare financiară pe 
anul viitor s-au prevăzut cu această 
destinație fonduri mai mari față de 
anul 1983, avîndu-se în v adere creș
terea gradului de autofinanțare a 
întreprinderilor, precum și măsurile 
adoptate în acest an privind spori
rea fondului de participare a oame
nilor muncii la realizarea producției, 
beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor.

Tinînd seama de creșterea impor
tantă a acumulărilor bănești este 
necesar ca ministerele, centralele și
(Continuare in pag. a III-a)
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întreprinderile, cu sprijinul organelor 
financiar-bancare. de planificare si a- 
provizionare. să urmărească si să a- 
sigure îndeplinirea integrală, zi de 
zi. a producției fizice, producției 
marfă vindută Si încasată, exportu
lui. productivității muncii, reducerea 
costurilor, realizarea si depășirea tu
turor celorlalți indicatori de plan, să 
acționeze permanent ca activitatea 
tuturor întreprinderilor să fie așezată 
pe principiile economice ale rentabi
lității si eficientei maxime.

Totodată, se impune ca ministere
le. celelalte organe centrale împreu
nă cu Ministerul Finanțelor. Comi
tetul de Stat al Planificării si bănci
le să asigure încadrarea în mod obli
gatoriu de către fiecare unitate eco
nomică în prevederile stabilite pri
vind vărsarea veniturilor la bugetul 
statului.

Un aport sporit la formarea veni
turilor bugetului de stat vor trebui 
să-1 dea si unitățile din sectorul 
cooperatist prin creșterea continuă a 
producției, a prestărilor de servicii, a 
întregii lor activități si în mod co
respunzător a rezultatelor financiare 
ce le obțin.

Stimați tovarăși,
Cheltuielile cuprinse In proiectul 

de buget reflectă politica partidului 
si statului nostru privind asigurarea 
finanțării integrale a obiectivelor pre
văzute în planul national unic pe 
linia dezvoltării în continuare a for
țelor de producție, sporirii mai ac
centuate a eficientei economice și 
creșterii continue a nivelului de trai 
al populației.

în bugetul de stat pe anul viitor, o 
mare parte din cheltuieli sînt desti
nate finanțării economiei naționale, 
în care scop s-a prevăzut suma de 
154 miliarde lei, ceea ce demon
strează încă o dată linia ascenden
tă a dezvoltării potențialului pro
ductiv al patriei noastre. Ponderea 
principală in aceste cheltuieli o de
țin fondurile acordate de la buget 
pentru finanțarea investițiilor, care 
împreună cu resursele proprii ale 
unităților socialiste si părțile sociale 
depuse de oamenii muncii asigură 
finanțarea integrală a programului de 
investiții pe anul 1984.

Alocarea unor importante fonduri 
pentru finanțarea investițiilor trebuie 
să ducă la creșterea răspunderii be
neficiarilor de investiții, constructori
lor. proiectantilor. furnizorilor de uti
laje pentru scurtarea termenelor de 
executare, asigurarea si montarea la 
timp a utilajelor, îmbunătățirea ca
lității lucrărilor, reducerea volumului 
de imobilizări în investiții netermi
nate și în stocuri de utilaje pe șan
tiere. punerea în funcțiune la terme
nele planificate a noilor capacități 
de producție, realizarea în întregime 
a parametrilor proiectați, astfel încît 
fiecare leu investit să aducă un spor 
maxim de venit national.

Prevederea ca un volum important 
de investiții să fie finanțat pe sea
ma amortizării fondurilor fixe, be
neficiilor si a altor resurse proprii 
ale unităților socialiste incumbă răs
punderi sporite titularilor de inves
tiții pe linia realizării integrale a a- 
cestora.

în vederea acoperirii necesarului de 
mijloace circulante la unitățile eco
nomice noi ce vor intra în funcțiune 
in 1984 s-au prevăzut alocații de la 
bugetul de stat de 1.9 miliarde lei. 
care, potrivit legii, vor trebui resti
tuite în perioadele următoare. Nece
sarul de mijloace circulante la între
prinderile în funcțiune se va acoperi 
din fonduri proprii si credite bancare. 
Problema esențială în acest domeniu 
se referă la măsurile ce trebuie'lua
te pentru accelerarea vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante. înlătu
rarea imobilizărilor. încadrarea în 
normele de stoc stabilite, aprovizio
narea ritmică și conformă cu nevoile 
producției, reducerea și eliminarea 
creditelor nerambursate la scadentă.

în proiectul de buget s-a înscris 
pentru finanțarea cercetării științi
fice’ dezvoltării tehnologice și intro
ducerea progresului tehnic suma de 
peste 2,1 miliarde lei, care se adau
gă la resursele proprii ale unităților 
destinate acestui scop. Fondurile sta
bilite pentru această activitate au la 
bază acțiunile rezultate din progra
mele și prognozele tehnologice elabo
rate sub conducerea directă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României la proiectele de legi privind Planul național unic de dezvoltare 

economico-socială, Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare și Bugetul de stat pe anul 1984 

prezentat de tovarășul MANEA MĂNESCU, 
vicepreședinte al Consiliului Suprem

Mult stimate șî iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Onorată Mare Adunare Națională,
Consiliul Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale a României, ale 
cărui lucrări s-au desfășurat sub 
înalta președinție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a dezbătut pe larg 
proiectele de legi privind Planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a țării. Planul de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimentare 
și Bugetul de stat pe anul 1984. în 
cadrul lucrărilor sesiunii, în plen și 
pe secțiuni, s-a apreciat în unani
mitate că aceste importante docu
mente corespund pe deplin orientă
rilor și hotăririlor Congresului al 
XTI-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, cu pri
vire la progresul economico-social al 
țării. Sesiunea Consiliului Suprem a 
evidențiat că prevederile planului și 
bugetului pe anul 1984 țin seama de 
puternicul potențial economic de 
care dispunem, de cerințele valori
ficării superioare a resurselor mate
riale și umane, asigură creșterea în 
ritm mai susținut a forțelor de pro
ducție, a avuției naționale și ridi
carea necontenită a nivelului de trai 
material șl spiritual al poporului 
nostru.

întreaga politică de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate este nemijlocit legată de marele 
și înțeleptul nostru președinte, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de con
cepția sa revoluționară, științifică și 
originală privind strategia construc
ției eaonomiei moderne românești,

în anul viitor va continua finan
țarea de la bugetul de stat a chel
tuielilor pentru prospecțiuni și lu
crări geologice. Corespunzător pro
gramelor speciale de valorificare su
perioară și ' de creștere a bazei de 
materii prime, minerale și energie.

în concordanță cu obiectivele în
scrise pentru anul 1984 în Progra- 
mul-directivă de creștere a nivelului 
de trai și de ridicare continuă a ca
lității vieții, satisfacerea în tot mai 
bune condiții, pentru toti cetățenii, a 
necesităților de învătămînt. ocrotire 
a sănătății, cultură, artă și sport, 
precum și pentru plata pensiilor și 
acoperirea altor acțiuni sociale s-a 
prevăzut în bugetul .de stat suma de 
84,2 miliarde lei. Volumul important 
al acestor fonduri implică măsuri la 
toate nivelurile în vederea utilizării 
cu eficientă maximă a fondurilor 
respective, folosirea cu mai mult 
simț de răspundere a bazei materiale 
existente, limitarea Ia strictul nece
sar a cheltuielilor de întreținere și 
funcționare, prevenirea oricărei risi
pe, sporirea veniturilor proprii și 
creșterea gradului de autofinanțare al 
unităților social-culturale și din alte 
domenii de activitate.

Pentru funcționarea organelor pu
terii de stat, administrației de stat, 
celor judecătorești și ale procuratu
rii s-a prevăzut suma de 3,6 miliar
de lei, care prezintă o reducere față 
de anul 1983, ca rezultat al măsurilor 
luate pentru dimensionarea mai 
bună a personalului de administra
ție și întărirea regimului de eco
nomii asupra cheltuielilor adminis- 
trativ-gospodărești.

Cheltuielile privind apărarea tării 
au fost prevăzute la suma de 11,7 mi
liarde lei, la nivelul celor din anul 
1983, ceea ce reflectă politica de 
pace, destindere și colaborare inter
națională a tării noastre, prezentată 
și recent în magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
ținută la adunarea festivă consacra
tă sărbătoririi a 65 de ani de la fău
rirea statului național unitar român.

Stimați tovarăși,
în cadrul bugetului de stat sînt 

cuprinse și bugetele locale, ale căror 
venituri totale și cheltuieli sînt pre
văzute în sumă de 56,1 miliarde lei, 
corespunzător sarcinilor ce revin or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat.

O problemă deosebită care se pune 
în continuare în fața consiliilor popu
lare este aceea a extinderii și con
solidării autofinanțării unităților ad- 
ministrativ-teritoriale pornind de la 
comune și pînă la nivelul județelor, 
în vederea rezolvării acesteia este 
necesar să se acționeze mai intens pe 
linia dezvoltării și lărgirii activități
lor din economia locală și majorării 
pe această cale a veniturilor proprii, 
executarea unor lucrări de întreține
re și reparare a drumurilor prin 
contribuție voluntară, atragerea în 
mai mare măsură a populației la lu
crările ce trebuie să le execute, po
trivit legii, pentru gospodărirea și în
frumusețarea localităților, asigurarea 
introducerii unui regim sever de 
economii în toate domeniile de acti
vitate, mărirea gradului de auțpfi- 
nanțare a unităților social-culturale 
și din alte domenii de activitate.

Stimați tovarăși deputati.
La recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general' al partidului nostru, arăta 
că : „Am acumulat puternice mijloa
ce tehnico-materiale, avem un pu
ternic potențial științific, s-a ridicat 
nivelul de calificare a oamenilor 
muncii, dispunem, deci, de tot ce este 
necesar. Acum trebuie să transfor
măm cantitatea într-o calitate supe
rioară".

Se desprinde cu claritate faptul că 
rezultatele obținute pînă in prezent 
constituie o bază temeinică pentru 
înfăptuirea la un nivel superior a 
obiectivelor prevăzute in planul șl 
bugetul de stat pe anul 1984. Aceste 
obiective au o motivație profund ști
ințifică și corespund pe deplin po
tențialului material, financiar și 
uman de care dispunem.

Colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderi, centrale, unități 
bancare, din aparatul financiar-con- 
tabil al ministerelor, consiliilor popu
lare sînt chemate — așa cum se 
prevede in hotărârile Plenarei din 
14—15 noiembrie 1983 — să acțio
neze cu toată răspunderea pentru 

eficiente și competitive, factor de
terminant al ridicării patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civi
lizație socialistă.

Sesiunea Consiliului Suprem a dat 
o înaltă apreciere activității excep
ționale, desfășurate cu pasiune și în
flăcărat patriotism, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, contribuției sale 
hotărîtoare la elaborarea proiectelor 
de plan și de buget, la fundamen
tarea măsurilor care asigură accen
tuarea rolului factorilor calitativi ai 
dezvoltării, creșterea echilibrată a 
tuturor sectoarelor vieții economice 
și sociale.

Planul național unic, prezentat spre 
aprobare Marii Adunări Naționale, 
sintetizează orientările și indicațiile 
secretarului general al partidului cu 
privire la realizarea unei creșteri 
economice intensive, unei calități noi, 
superioare, a muncii și vieții.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale apreciază că, 
prin prevederile sale, planul pe 1984 
asigură dezvoltarea calitativ superi
oară a industriei, pune accent pe 
lărgirea bazei proprii de materii pri
me și energetice, pe ramurile de vîrf, 
de înaltă tehnicitate și competitivi
tate, corespunzător cerințelor progre
sului general al economiei naționale, 

înfăptuirea sarcinilor privind dez
voltarea industrială obligă ministere
le, organele economice de sinteză, 
consiliile oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi, consiliile 
populare să acționeze cu hotărîre, cu

realizarea bugetului de stat pe anul 
1984, pentru aplicarea cu fermitate 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar în toate domeniile de activitate, 

în vederea îndeplinirii exemplare a 
prevederilor pe anul 1984 centrul în
tregii activități a aparatului financiar 
din ministere, centrale, Ministerul 
Finanțelor și bănci trebuie mutat jos, 
în unitățile economico-sociale, acolo 
unde se hotărăște, pină la urmă, 
realizarea întregii activități, așa cum 
ne-a indicat în repetate rîndun to
varășul Nicolae Ceaușescu ; vom ac
ționa în așa fel încît să înlăturăm 
neajunsurile și lipsurile care s-au 
mai manifestat în activitatea noas
tră. Totodată, se impune creșterea 
considerabilă a rolului contabilului- 
șef din toate unitățile socialiste, care, 
potrivit atribuțiilor ce-i sînt confe
rite prin lege, prin întreaga lui acti
vitate, trebuie să asigure respectarea 
strictă a legalității în domeniul eco
nomic, financiar și valutar. Doresc 
să subliniez că sîntem ferm hotărîți 
de a acționa cu toată răspunderea 
pentru realizarea prevederilor buge
tului de stat pe anul 1984, pentru a- 
plicarea cu fermitate a noului me
canism economico-financiar în toate 
domeniile de activitate, pentru întă
rirea' ordinii și disciplinei financiare, 
pentru aducerea la îndeplinire in 
mod exemplar, fără nici o întârziere 
a sarcinilor stabilite prin hotărlrile 
de partid și legile statului.

Stimați tovarăși deputațl,
Vă rog să-mi permiteți ca, In con

formitate cu prevederile Legii fi
nanțelor, să supun spre adoptare 
Marii Adunări Naționale contul ge
neral de încheiere a exercițiului bu
getar pe anul 1982 care a fost întoc
mit pe baza dărilor de seamă conta
bile prezentate de ministere, celelal
te organe centrale și locale și exami- 
-nat de către Curtea Superioară de 
Control Financiar. în anul 1982, veni
turile bugetare au fost în sumă de
277.4 miliarde lei, iar cheltuielile de
257.5 miliarde lei, cu un excedent de 
19,9 miliarde lei.

Avînd convingerea fermă că, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
toti oamenii muncii din tara noastră 
vor acționa cu însuflețire pentru 
realizarea exemplară a prevederilor 
bugetului de stat pe care vi l-am 
prezentat, vă rog, stimați tovarăși 
deputati, să-l învestiți cu putere de 
lege.

răspundere pentru îndeplinirea exem
plară a planului la producția fizică 
și producția marfă, în structurile sta
bilite, pentru asigurarea unei calități 
ireproșabile a tuturor produselor.

Toate organele din economie au 
îndatorirea de a aplica cu fermitate 
măsuri care să asigure gospodărirea 
judicioasă a materiilor prime, mate
rialelor și energiei, reducerea mal 
accentuată a consumurilor pe produs, 
recuperarea și refolosirea materiale
lor, reducerea cheltuielilor de pro- 
•ducție, ridicarea continuă a rentabi
lității produselor.

Este . necesar ca ministerele, cen
tralele și întreprinderile să respecte 
cu strictețe tehnologiile de fabrica
ție, să acționeze pentru pregătirea 
temeinică a producției șt funcțio
narea continuă, cu maximum de ran
dament, a instalațiilor, mașinilor și 
utilajelor, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în producție.

O atenție deosebită trebuie acor
dată folosirii depline a capacităților 
de producție, efectuării la timp și în 
bune condiții a lucrărilor de întreți
nere și reparații, astfel încît să se 
utilizeze cu eficiență sporită toate 
mijloacele tehnice din dotarea între
prinderilor.

Prin munca plină de abnegație a 
eroicei noastre clase muncitoare, in
dustria românească este capabilă să 
acopere cea mai mare parte din ne
voile țării și să asigure mărfuri de 
înaltă calitate pentru export.

Consiliul Suprem apreciază că vo
lumul total al investițiilor, prevăzut 
pentru anul 1984, de 252 miliarde 

Iei, precum și repartizarea pe sec
toare de activitate asigură resursele 
necesare realizării tuturor obiective
lor cuprinse în plan. Ministerele, cen
tralele și întreprinderile vor trebui 
să acționeze ferm pentru concen
trarea mijloacelor materiale și a for
ței de muncă, în vederea punerii în 
funcțiune cu prioritate a capacităților 
în curs de execuție, a celor , care asi
gură sporirea exportului, reducerea 
consumurilor de energie, combustibili 
și materii prime. îndeplinirea acestor 
sarcini impune urgentarea pregătirii 
documentațiilor tehnice si de execu
ție, fabricarea si livrarea utilajelor 
potrivit graficelor de montai și res
pectarea strictă a duratelor de execu
ție normate, asigurarea tuturor con
dițiilor în vederea funcționării obiec
tivelor la parametrii tehnico-econo- 
mici proiectați, realizării unei efi
ciente ridicate pentru fiecare leu in
vestit.

Prevederile planului ne anul 1984 
au în vedere rolul determinant al 
cercetării științifice si al progresului 
tehnic în dezvoltarea tuturor sectoa
relor vieții economice și sociale. 
Programul de cercetare științifică, 
parte integrantă a olanului national 
unic, elaborat sub conducerea directă 
a tovarășei ăcademiciaii .ddctor'inginer 
Elena Ceaușescu, ilustru om de știin
ță, savant de renume mondial, asigu
ră sporirea substanțială a aportului 
cercetării proprii la accentuarea fac
torilor intensivi și ridicarea continuă 
a calității produselor românești la 
nivelul celor mai bune realizări pe 
plan mondial. însemnătatea deosebită 
a programelor de cercetare științifică 
impune ca ministerele, academiile de 
stiinte. centralele industriale. între
prinderile. institutele de cercetare si 
proiectare să acționeze pentru reali
zarea cu prioritate a obiectivelor 
privind înnoirea si modernizarea pro
ducției. asimilarea de noi mașini, u- 
tilaje și tehnologii de înalt randa
ment. ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor.

Consiliul Suprem apreciază pozitiv 
faptul că la baza întregii concepții 
de elaborare a planului ne anul 1984 
a stat creșterea mai accentuată a e- 
ficientei- economice. în construcția 
planului pe anul viitor, un rol de
cisiv ocupă măsurile referitoare la 
ridicarea accelerată a productivității 
muncii — factor hotărîtor al creșterii 
producției și a venitului național, al 
ridicării nivelului de trai. Deosebit 
de semnificativ pentru această orien
tare fundamentală este faptul că în 
anul viitor sporul venitului national 
urmează să se realizeze aproape în 
întregime pe seama creșterii produc
tivității muncii sociale. Realizarea 
programelor privind creșterea pro
ductivității muncii ne fiecare mi
nister. centrală. întreprindere, secție 
si atelier impune măsuri si soluții 
tehnico-economice pentru îmbunătă
țirea continuă a organizării produc
ției si a muncii in concordantă cu 
înzestrarea tehnică, extinderea auto
matizării. perfectionarea organizării 
producției si a muncii, ridicarea con
tinuă a calificării forței de muncă. 
Totodată, o atenție deosebită trebuie 
să se acorde aplicării măsurilor cu
prinse în programele privind redu
cerea costurilor de producție, a 
cheltuielilor materiale si creșterea, ne 
această bază, a beneficiilor, a renta
bilității întregii activități economice.

în cadrul lucrărilor Sesiunii Con
siliului Suprem s-a subliniat juste
țea orientării planului pe anul 1984 
în direcția intensificării participării 
României la diviziunea internațională 
a muncii, a creșterii cu prioritate a 
exporturilor si dimensionării la stric
tul necesar a importurilor, care asi
gură o balanță comercială externă 
excedentară, reducerea în continuare 
a datoriei externe.

îndeplinirea integrală a planului de 
export impune ca fiecare unitate 
economică, centrală, minister să ac
ționeze cu hotărîre pentru contrac
tarea întregului fond de marfă pre
văzut, realizarea la termen si de bună 
calitate a producției destinate expor
tului. diversificarea formelor de co
mercializare a produselor si lărgirea 
piețelor de desfacere, realizarea ac
țiunilor de cooperare convenite si în
treprinderea unor acțiuni noi în acest 
domeniu. O atenție deosebită trebuie 
acordată cooperării economice si teh
nice cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu toate țările socialiste ; de aseme
nea, vor fi amplificate relațiile eco
nomice cu țările în curs de dezvol
tare și țările capitaliste dezvoltate.

Consiliul Suprem consideră că pre
vederile din planul pe anul 1984 asi
gură creșterea în continuare a nive
lului de trai al populației — țelul 
suprem al politicii partidului și sta
tului nostru. în plan sînt prevăzute 
fondurile necesare majorării retribu
ției tuturor categoriilor de personal 
muncitor și a veniturilor țărănimii, 
corespunzător creșterii producției, 
productivității muncii șl venitului 

național. în concordanță cu creșterea 
veniturilor populației se prevede spo
rirea volumului desfacerilor de măr
furi și a serviciilor ; se asigură con
tinuarea programului construcțiilor 
de locuințe, dezvoltarea bazei mate
riale a știinjei, învățămîntului, cul
turii și ocrotirii sănătății.

Analizate în contextul tabloului ac
tual al economiei mondiale, în care 
fenomenele de criză se manifestă în 
continuare, prevederile planului pe 
1984 demonstrează capacitatea, po
tențialul economiei noastre de a asi
gura dezvoltarea în ritm susținut, cu 
eficiență ridicată, a forțelor de pro
ducție, sporirea venitului national, 
creșterea bunăstării întregului popor.

Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși,
Sesiunea Consiliului Suprem a 

apreciat că planul de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
cuprinde sarcinile stabilite pentru 
anul 1984 din programul național 
privind asigurarea unor producții 
agricole sigure și stabile. Prin pre
vederile sale, planul de dezvoltare a 
agriculturii în anul viitor asigură fo
losirea completă și intensivă a po
tențialului productiv al fondului fun
ciar, utilizarea cu maximă eficiență 
a mijloacelor tehnice din dotare, îm
bunătățirea substanțială a activității 
în zootehnie, sporirea rolului factori
lor intensivi în creșterea producției 
agricole, vegetale și animale.

Consiliul Suprem consideră că pen
tru realizarea obiectivelor cuprinse 
în plan și în programele speciale din 
domeniul agriculturii și industriei 
alimentare se impune să gospodărim 
cu mai multă răspundere fondul fun
ciar, pămîntul tării. Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste, consiliile populare trebuie să 
întreprindă acțiuni concrete în vede
rea înfăptuirii programelor stabilite 
pentru fiecare județ, pentru fiecare 
localitate, privind creșterea produc
ției de cereale, plante tehnice, le
gume. fructe și struguri, Sporirea 
efectivelor de animale, a producției 
de carne, lapte și ouă.

Așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru pe problemele agri
culturii, trebuie să se acționeze cu 
fermitate pentru sporirea producției 
la. hectar, respectarea tehnologiilor, 
asigurarea densității plantelor, exe
cutarea tuturor lucrărilor agricole la 
timp și în bune condiții — factori 
hotărîtori pentru obținerea unor re
colte bogate.

Se impune ca toate unitățile agri
cole, toți lucrătorii din agricultură să

Raportul comun al comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale 
asupra proiectelor de lege aflate în discuție 

prezentat de tovarășul VASILE BÂRBULEȚ
Mult stimate tovarășe președinte 

al Republicii Socialiste România,
Stimate tovarășe și stimați tova

răși deputați,
Comisiile permanente de speciali

tate ale Marii Adunări Naționale, 
analizînd proiectele de legi aflate în 
dezbatere, constată că aceste docu
mente elaborate sub îndrumarea di
rectă și cu contribuția esențială a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asigură concentrarea 
eforturilor și orientarea energiilor 
creatoare ale tuturor oamenilor 
muncii, ale întregului popor spre 
dezvoltarea dinamică, intensivă a 
economiei naționale, spre ridicarea 
neîntreruptă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual al națiunii noastre.

Stabilirea de importante ritmuri 
de creștere economico-socială, in 
condițiile unei conjuncturi economi- 
co-financiare internaționale nefavo
rabile, ilustrează pregnant marile 
posibilități oferite de societatea 
noastră socialistă pentru continuarea 
fermă a politicii realiste, profund 
științifice a partidului și statului nos
tru, pentru înfăptuirea neabătută a 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al Xll-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Planul pe anul 1984 reflectă preo
cuparea pentru dezvoltarea mai ac
centuată a bazei proprii energetice 
și de materii prime, aplicarea rapidă 
în producție a unor soluții noi și de 
mare randament, care să determine 
reducerea generală a consumurilor 
specifice, recuperarea șl refolosirea 
în mai mare măsură a materialelor, 
pieselor și subansamblelor.

în cadrul dezbaterilor din comisii 
s-a evidențiat cerința imperioasă a 
îmbunătățirii calității producției, a 

acționeze pentru introducerea de noi 
soiuri de plante de înaltă productivi
tate, să extindă suprafețele de cul
turi duble și succesive. Este necesar, 
în același. timp, să se lărgească baza 
furajeră, prin aplicarea măsurilor 
stabilite în vederea ridicării poten
țialului productiv al pajiștilor natu
rale, însămințarea suprafețelor sta
bilite cu culturi de lucarnă și trifoi, 
precum și amenajarea și îmbunătăți
rea pădurilor pășunabile. Să asigu
răm, în anul care vine, programele 
de creștere a efectivelor de anima
le, îngrijirea cu răspundere a aces
tora, pentru a obține randamente su
perioare în producția animalieră.

O atenție deosebită trebuie acor
dată pregătirii și funcționării siste
melor de irigații, realizării tuturor 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
în conformitate cu programele apro
bate.

Consiliul Suprem apreciază că. prin 
aplicarea măsurilor stabilite, există 
toate condițiile ca în anul viitor să 
se obțină o producție agricolă record, 
agricultura noastră să aducă o con
tribuție mult sporită la dezvoltarea 
generală a țării, corespunzător impe
rativelor noii revoluții agrare în • 
România.

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
Consiliul Suprem apreciază că bu

getul de stat pe anul 1984 asigură, 
din resurse interne, fondurile finan
ciare pentru înfăptuirea sarcinilor 
cuprinse în planul național unic de 
dezvoltare economico-socială. in con
dițiile consolidării echilibrului bu
getar, financiar-monetar și valutar, 
atît la nivel național, cit și în profil 
teritorial. în vederea realizării indi
catorilor financiari și menținerea în 
permanentă în execuția bugetului de 
stat a echilibrului între venituri și 
cheltuieli, este necesar ca Ministerul 
Finanțelor, băncile, ministerele, 
centralele și întreprinderile, comite
tele executive ale consiliilor populare 
să acționeze cu răspundere pentru re
ducerea costurilor de producție, cu 
deosebire a cheltuielilor materiale, 
pentru folosirea cu eficientă maximă 
a fondurilor destinate dezvoltării 
economico-sociale a tării, pentru spo
rirea beneficiilor în așa fel încît în 
anul viitor să nu mai existe nici o 
unitate și nici un produs fără renta
bilitate și beneficii. în toate unită
țile economice și bugetare va trebui 
să se ia măsuri pentru utilizarea cu 
spirit gospodăresc a bazei materiale 
existente, introducerea unui regim 
sever de economii. înfăptuirea pre
vederilor din bugetul de stat pe anul 

ridicării nivelului tehnic și valorifi
cării superioare a materiilor prime, 
cu implicații majore în ceea ce pri
vește eficienta și competitivitatea pe 
piața externă.

Așa cum sublinia cu claritate se
cretarul general al partidului nostru, 
există încă mari posibilități de creș
tere a productivității muncii, finind 
seama de dotarea tehnică ridicată a 
unităților economice, de experiența 
dobindită de clasa muncitoare, de 
tehnicieni, ingineri și ceilalți spe
cialiști, capabili să asigure o orga
nizare corespunzătoare a producției 
și a muncii.

Aplicînd măsuri pentru perfecțio
narea activității în toate unitățile 
agricole, folosirea optimă a pămîn- 
tului și mijloacelor tehnice, execu
tarea exemplară și la timp a tuturor 
lucrărilor și activităților agricole și 
printr-o cît mai bună organizare a 
muncii. întărirea ordinii și discipli
nei, respectarea riguroasă a tehno
logiilor de lucru, a normelor agro
tehnice, prevederile referitoare la 
obținerea în anul viitor a unor pro
ducții agricole superioare, sigure și 
stabile, vor putea fi nu numai reali
zate, ci chiar depășite. Se asigură 
astfel, în condițiile aplicării princi
piilor autoconducerii șl autoaprovi- 
zionării teritoriale, pe lîngă o satis
facere din ce în ce mai bună a ne
voilor de consum ale populației, im
portante cantități de materii prime 
pentru industrie și disponibilități 
pentru export.

Comisiile consideră, de asemenea, 
că obiectivele propuse privind acti
vitatea de comerț exterior și de coo
perare in producție cu alte state sînt 
pe deplin realizabile în condițiile 
unor importuri rationale și ale unor 
eforturi pentru îndeplinirea și depă
șirea exporturilor, asigurîndu-se 
astfel o balanță comercială șl de 
plăți externe excedentare.

1984 impune, totodată, exercitarea 
unui control financiar exigent si per
manent, cu deosebire preventiv. în 
toate sectoarele de activitate econo-; 
mico-socială în vederea folosirii jur' 
dicioase a mijloacelor financiare și 
bănești, respectarea strictă a legilor 
statului și a disciplinei de plan con
tractuale și financiare, întărirea or
dinii și disciplinei în utilizarea 
fondurilor. Ministerul Finanțelor,’ 
băncile, ministerele, centralele. între-’ 
prinderile și consiliile populare tre
buie să acționeze pentru aplicarea 
fermă a întregului ansamblu de mă
suri privind noul mecanism econo
mico-financiar, a principiilor auto
conducerii și autogestiunii econo- 
mico-financiare, în vederea accen
tuării creșterii eficienței economicei 
sporirii contribuției fiecărei . unități 
la creșterea avuției naționale.

Stimate tovarășe și ‘j
stimați tovarăși deputați.
Orientările și indicațiile de o deo

sebită importanță politică, economi
că și socială cuprinse în expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Comitetului Central al parti
dului, la sesiunea Consiliului Suprem 
al ’Dezvoltării Economice și Sociale 
a României, Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Plena
ra Frontului Democrației și Unității 
Socialiste se constituie într-un amplu 
și concret program de acțiune pen
tru îndeplinirea exemplară a preve
derilor planului pe 1984.

Membrii Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale s-au 
angajat ca fiecare, la locul său de 
muncă, să-și aducă întreaga contri
buție la înfăptuirea sarcinilor pri
vind dezvoltarea economico-socială în 
anul viitor, la transpunerea în viață 
a politicii partidului nostru.

Aprobînd în unanimitate Planul 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială, Planul de dezvoltare a 
agriculturii și Bugetul de stat pe anul 
1984, Consiliul Suprem propitne adop
tarea acestora de către Marea 
Adunare Națională.

Avem ferma convingere că, în în- 
tîm.pinarea celei de-a 40-a aniversări 
a eliberării patriei și a Congresului 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român, întregul nostru popor, strîns 
unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul României moder
ne, își va mobiliza energiile creatoa
re pentru ridicarea continuă a tării 
noastre pe noi trepte de progres și 
civilizație, pentru pace și colaborare 
între popoare.

In proiectele de legi supuse dez
baterii se reflectă recentele regle
mentări referitoare la perfecționarea 
sistemului de retribuire a muncii, 
generalizarea acordului global și 
majorarea veniturilor întregului per
sonal muncitor, asigurîndu-se pe a- 
ceastă cale înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului și statului de ri
dicare permanentă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului po
por.

Examinînd proiectul de lege pri
vind adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1984, comisiile permanente con
stată concordanta deplină a prevede
rilor sale cu indicatorii planului de 
dezvoltare economico-financiară a 
României, consolidarea în continua
re a finanțelor tării, reflectarea pre
ocupării pentru sporirea rentabilită
ții, pentru promovarea largă și con
secventă a principiilor autoconduce
rii muncitorești și autogestiunii în
treprinderilor, aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism econo
mico-financiar. Bugetul de stat pune 
accentul deosebit pe creșterea mai 
rapidă a eficientei întregii activități 
economice, gospodărirea judicioasă,a 
mijloacelor din dotare, în riguroasă 
concordantă eu normele levale ș< 
sarcinile do plan, întărirea ordinii șî 
disciplinei financiare, consolidarea 
continuă a monedei naționale, men
ținerea stabilității prețurilor.

Stimate tovarășe și stimați tova
răși deputati,

Membrii din comisiile permanente, 
convinși că sint asigurate toate con
dițiile și hotărîti să acționeze cu fer
mitate și consecventă pentru înfăp
tuirea integrală a mărețelor obiecti
ve cuprinse în proiectele de lege 
aflate in dezbatere, le avizează favo
rabil, în unanimitate și propun Ma
rii Adunări Naționale adoptarea lor 
In forma in care au fost prezentate.
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(Urmare din pag. I)
Art. 4. — în anul 1984 — tn con

diții climatice normale — la princi

U.M 1984
Cereale pentru boabe — total mii tone 29 000

din care :
— griu—secară mi! tone 10 000
— porumb mii tone 15 500
— orz—orzoaică mii tone 3 200

Sfeclă de zahăr mii tone 10 610
Floarea-soarelui și rapiță mii tone 1 320
In pentru ulei . mii tone 107
Soia mii tone 820
Fasole mii tone 300
In și cinepă pentru fibră mii tone 924
Cartofi de toamnă mii tone
Legume de cimp mii tone 6 800
Fructe mii tone 2 680
Struguri mii tone 2150
Carne in viu mii tone 2 850
Lapte de vacă mii hl 56 000
Lină tone 57 805
Ouă mii. buc. 7 700

Art. 5. — Suprafața arabilă în cul
tură va fi de cel puțin 9 945 mii ha ; 
in culturi duble vor fi. însămințate 
2 000 mii ha cu porumb boabe, floa- 
rea-soarelui, soia, in și cînepă pentru 
fibră, sfeclă de zahăr, fasole, cartofi, 
legume și culturi furajere.

U.M. 1984
Bovine mii capete 8 285

din care :
— vaci și bivolițe mii capete 2 675— juninci gestante mii capete 525

Porcine mii capete 14 900
din care :
— scroafe mii capete 1 240

Ovine și caprine mii capete 21 900
Păsări ouătoare mii capete 62 140

Art. 7. — Baza materială a agricul
turii se va dezvolta, în anul 1984, 
astfel :

a) agricultura va fi dotată cu 
15 700 tractoare agricole, precum și 
cu combine de recoltat cereale, ma
șini de recoltat cartofi, alte mașini 
și utilaje agricole ;

b) se vor amenaja pentru irigații 
385 mii ha ;

c) se vor executa lucrări de dese
cări pe o suprafață de 183 mii ha, 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe o suprafață de 342 mii ha și 
lucrări agropedoameliorative (amen
dări, scarificări, afinare adincă) pe o 
suprafață de 2 290 mii ha ;

d) In anul 1984, se vor executa lu
crări de amenajări de pajiști pe o 
suprafață de 1 000 mii ha ;

e) agricultura va primi 1 830 mii 
tone îngrășăminte chimice cu azot, 
fosfor și potasiu și 55,7 mii tone pes
ticide,, în substanță activă: se vor 
aplica 35,5 mil. tone îngrășăminte 
naturale.

Art. 8. — în scopul realizării sarci
nilor prevăzute in plan pentru dez
voltarea agriculturii, Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Academia de 
Științe Agricole și Silvice, organele 
agricole județene și consiliile unice 
agroindustriale de stat și cooperatiste 
să asigure i

a) înfăptuirea prevederilor, pentru 
anul 1984, din Programul național 
pentru asigurarea unor producții 
agricole sigure și stabile ;

b) folosirea completă și Intensivă 
a pămîntului, creșterea suprafeței 
agricole și îndeosebi a celei arabile 
prin efectuarea de lucrări hidroame- 
liorative, continuarea lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor, mai 
buna sistematizare a localităților și 
punerea in valoare a unor terenuri 
neagricole existente in toate județe
le ; utilizarea deplină a suprafețelor 
amenajate pentru irigații, organiza
rea unor sole de dimensiuni optime 
In cadrul asolamentelor ;

c) creșterea continuă a potențialu
lui productiv al întregului fond fun
ciar, prin respectarea măsurilor sta
bilite privind protecția, ameliorarea, 
conservarea și buna gospodărire a 
acestuia, respectarea tuturor verigi
lor tehnologice ale fiecărei culturi, 
generalizarea mai rapidă în produc
ție a experienței valoroase a institu
telor și stațiunilor de cercetări agri
cole, executarea integrală a lucrări
lor agropedoameliorative ;

d) generalizarea s -iurilor și hibri
zilor cu potențial productiv ridicat șl 
Însușiri calitative superioare ; asigu
rarea din producția internă a necesa
rului de sămință și material săditor 
din soiuri și hibrizi omologați, pre
cum și realizarea unor cantități su
plimentare pentru export, corespun
zător Programului de producere a 
semințelor și materialului săditor, 
aprobat ;

e) perfecționarea, in continuare, a 
activității de producere, depozitare 
și valorificare a legumelor, cartofi
lor și fructelor pentru satisfacerea 
in condiții mai bune a nevoilor 
populației în tot cursul anului, a ce
rințelor industriei și exportului ;

f) executarea lucrărilor de întreți
nere a plantațiilor vitipomicole, mo
dernizarea și crearea de noi planta
ții, în vederea realizării unei produc
ții sporite de struguri și fructe ;

g) efectuarea Ia timp, în condiții 
de calitate superioară a lucrărilor 
agricole, folosirea eficientă și rațio
nală a îngrășămintelor chimice, na
turale șl a mijloacelor chimice de 
combatere a bolilor, dăunătorilor și 
buruienilor ; utilizarea rațională a 
parcului de mașini agricole, folosin- 
du-se agregate complexe de mașini 
care execută mai multe operații în 
școpul reducerii consumului de com
bustibili ; echiparea tractoarelor cu 
două remorci în activitatea de trans
porturi ;

h) sporirea efectivelor de animale 
și a producțiilor medii de produse 
animaliere, prin îmbunătățirea selec
ției și ameliorarea materialului bio
logic, precum și prin creșterea indi
cilor de natalitate și diminuarea 
mortalității ; folosirea deplină a ca
pacităților complexelor de tip indus
trial și a fermelor de creștere a ani
malelor ; asigurarea dezvoltării creș
terii iepurilor de casă, apiculturii, se
riciculturii și a pisciculturii ; extin
derea pescuitului oceanic în zone cu 
o mai mare productivitate și cu spe
cii mai valoroase :

i) creșterea producției de furaje 

palele produse agricole se prevăd a 
se realiza următoarele niveluri de 
producție :

Suprafața agricolă Irigată în cultu
ră vă fi de 2 890 mii ha, din care 
arabilă 2 760 mii ha.

Art. 6. — Efectivele de animale vor 
ajunge, la sfirșituî anului 1984, la ur
mătoarele niveluri : 

prin cultivarea și folosirea integrală 
a suprafețelor destinate plantelor de 
nutreț și culturilor duble și sporirea 
producțiilor medii la hectar ; extin
derea lucrărilor ameliorative pe pă
șunile și pe fînețele naturale, inclu
siv pe cele din perimetrul forestier, 
precum și din pădurile pășunabile ; 
insămințarea și supraînsămințarea 
pășunilor și finețelor de la munte și 
din păduri ; folosirea in mai mare 
măsură a furajelor grosiere și pro
duselor secundare, sporindu-se va
loarea lor nutritivă :

j) recoltarea culturilor agricole în 
perioadele optime, transportarea, de
pozitarea și păstrarea produselor 
agricole în condiții corespunzătoare, 
în vederea diminuării pierderilor și 
asigurării calității acestora ;

k) creșterea eficienței economice în 
toate unitățile agricole de stat și 
cooperatiste și din industria alimen
tară, mai buna gospodărire a fondu
rilor materiale și bănești, reducerea 
cheltuielilor, diminuarea consumuri
lor de materii prime, materiale, com
bustibili și energie.

Art. 9. — în anul 1984 se va pune 
în circuitul economic un volum de 
24 200 mii mc masă lemnoasă, din 
care 22 075 mii mc produse principale 
și secundare (rărituri) din fondul fo
restier ; din operațiuni și acțiuni de 
igienizare a pădurilor și din tăieri de 
îngrljîre-curățire se va valorifica un 
volum de 2 125 mii mc materiale lem
noase. >

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca Ministerul Silviculturii, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, consiliile populare jude
țene și alți deținători de fond fores
tier să asigure :

a) înfăptuirea integrală și la un ni
vel calitativ superior a prevederilor 
Programului național pentru conser
varea și dezvoltarea fondului fores
tier ;

b) realizarea regenerării pădurilor 
pe 56,0 mii ha astfel :

17,0 mii ha pe cale naturală ;
39,0 mii ha prin reîmpădurlri șl 

Împăduriri integrale, din care 7,5 mii 
ha culturi silvice speciale pentru pro
ducerea lemnului de celuloză. Pon
derea speciilor de rășinoase va re
prezenta 51,8 la sută din volumul to
tal al reîmpăduririlor și împăduri
rilor în fondul forestier ; se vor 
ameliora prin împăduriri 1,8 mii ha 
terenuri degradate din fondul funciar 
agricol, improprii pentru agricultură ;

c) respectarea strictă a prevede
rilor legale privind redarea in ter
mene cit mai scurte în circuitul sil
vic a tuturor terenurilor destinate 
fondului forestier prin recuperarea 
suprafețelor disponibile și limitarea 
scoaterii de terenuri pentru alte fo
losințe ;

d) aplicarea unui regim rațional de 
tăiere la toate unitățile de exploata
re, respectindu-se cu strictețe tehno
logiile de exploatare, termenele, mo
dalitățile, epocile de tăiere, scoatere 
și transport al materialului lemnos, 
precum și efectuarea lucrărilor de 
întreținere și igienă a pădurilor, va- 
lorificindu-se integral toate produ
sele lemnoase rezultate din aceste 
activități ;

e) organizarea scoaterii și utilizării 
integrale a arborilor căzuți, rupți, 
doboriți de vînt sau de zăpadă, 
uscați sau atacați de insecte ; curăți
rea în întregime a parchetelor de 
crengi, cioate și alte materiale lem
noase ;

f) creșterea producției și valorifi
carea superioară — in special prin 
șemiindustrializare — a tuturor 
produselor pădurii : fructe, ciu
perci, miere de albine, gogoși 
de mătase, pește, vinat, plante me
dicinale, precum și a altor produse 
accesorii din flora spontană, exis
tente în păduri.

Art. 10. — în anul 1984, pentru 
economia apelor se vor da in ex
ploatare noi lacuri de acumulare cu 
folosință complexă reprezentind un 
volum de 84 mii. mc . regularizări, 
apărări contra inundațiilor și con
solidări de maluri pe cursuri de apă 
pe o lungime de 165 km, îndiguiri 
împotriva inundațiilor pe o lungime 
de 55 km pentru apărarea centrelor 
populate și a obiectivelor industriale.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca ministerele, celelalte organe 
centrale, centralele, întreprinderile, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, Împreună cu Consiliul 
Național pentru Protecția Mediului 
înconjurător și Consiliul Național al 
Apelor, să aplice măsurile cuprinse 
in programele privind protecția me

diului înconjurător și amenajarea 
bazinelor hidrografice, asigurind :

a) încadrarea lucrărilor hidroteh
nice în schemele cadru de valorifi
care integrală, amenajarea complexă 
și folosirea rațională a apelor din 
bazinele hidrografice respective, in 
corelație cu lucrările de sistemati
zare teritorială ;

b) folosirea rațională a resurselor 
pentru alimentarea cu apă potabilă 
și industrială, irigații, producerea 
de energie electrică, navigație, pis
cicultura și alte scopuri ; creșterea 
gradului de recirculare a apelor in
dustriale și reducerea la minimum a 
pierderilor ; prevenirea degradării 
fondului funciar, protecția faunei, a 
pădurilor și vegetației din rezervații 
și locuri de agrement ;

c) punerea în funcțiune și exploa
tarea corespunzătoare a stațiilor și 
instalațiilor de epurare a apelor re
ziduale pentru a păstra calitatea 
apei și evitarea poluării, reducerea 
consumurilor și recircularea apei in
dustriale ; recuperarea substanțelor 
utile din apele uzate și folosirea nă
molurilor reziduale.

Art. 11. — Volumul total al trans
porturilor de mărfuri va fi în anul 
1984 de 1 965,8 mil. tone.

Baza materială a transporturilor 
de folosință generală va spori prin 
dotarea cu 60 locomotive diesel și 
electrice. 2 200 vagoane de marfă 
cale normală in echivalent 4 osii, 
nave fluviale nepropulsate cu capa
citate de 137,5 mii tone, 19 remor
chere și împingătoare fluviale, 786.7 
mii tdw nave maritime.

Art. 12. — Volumul activității de 
poștă și telecomunicații în anul 1984 
va crește cu 9,7 la sută față de anul 
1983, pe baza utilizării intensive a 
mijloacelor existente ; va crește ni
velul calității prestațiilor tuturor 
sectoarelor de poștă și telecomuni
cații.

* Art. 13. — întreprinderile, centra
lele, ministerele, celelalte organe 
centrale și locale, împreună cu Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe și 
Comitetul de Stat al Planificării 
vor lua măsuri pentru :

Ramura milioane lei
Industrie 130 300
Agricultură, silvicultură și economia apelor 41 500
Construcții și transporturi 41 000
Circulația mărfurilor și turism 3 000
Cercetare științifică, învățămint. cultură.

ocrotirea sănătății și alte cheltuieli social-culturale 1 000
Locuințe și gospodăria comunală 28 600
Alte investiții 6 600

în cursul anului 1984 se vor puna 
în funcțiune 480 capacități de pro
ducție importante, industriale si a- 
grozootehnice.

Mijloacele financiare, materiale șl 
forța de muncă vor fi concentrate 
pentru grăbirea punerii in funcțiune 
a obiectivelor în curs de execuție. 
Lucrări noi vor putea fi începute 
numai după aprobarea documenta
ției tehnico-economice și de execu
ție și vor fi destinate îndeosebi pen
tru sporirea bazei energetice și de 
materii prime, dezvoltarea agricul
turii, valorificarea resurselor recu
perabile și refolosibile, asimilarea 
de noi produse, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, di
minuarea consumurilor materiale și 
energetice. «

Art. 15. — Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri ca toți titularii de in
vestiții, centralele și ministerele 
furnizoare de utilaje, cele care au 
în subordine unități de construcții- 
tnontaj, împreună cu Consiliul de 
coordonare a activității de investiții. 
Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe, Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, Mi
nisterul Finanțelor, Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Ministerul 
Construcțiilor Industriale, Comite
tul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, Inspectoratul General de 
Stat pentru Investiții-Construcții și 
băncile finanțatoare, să acționeze 
pentru :

a) respectarea cu strictețe a pre
vederilor privind etapizarea lucrări
lor de punere In funcțiune a noilor 
obiective, finind seama de duratele 
de execuție normate, pe tipuri de 
capacități ;

b) executarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj și asigurarea livrării 
utilajelor în concordanță cu preve
derile din graficele de eșalonare a 
investițiilor ; respectarea perioadelor 
de probe mecanice și tehnologice 
prevăzute și. asigurarea forței de 
muncă calificate necesară efectuării 
acestor probe in condiții optime ; 
organizarea corespunzătoare a parti
cipării personalului muncitor de spe
cialitate din unitățile beneficiare la 
executarea lucrărilor de montaj al 
utilajelor și la efectuarea probelor ;

c) accelerarea ritmului de pregă
tire a documentațiilor pentru obiec
tivele de investiții, prin utilizarea 
deplină a capacităților institutelor 
centrale de cercetare si altor unități 
de cercetare și inginerie tehnologică 
și de proiectare a lucrărilor de con
strucții și instalații ; extinderea uti
lizării proiectelor tip și refolosibile ; 
organizarea pe șantiere a colective
lor de proiectanți care să asigure 
permanent asistența tehnică si să 
contribuie la grăbirea ritmului de 
execuție a lucrărilor ;

d) adoptarea, în cadrul documen
tațiilor de investiții, a celor mai efi
ciente soluții tehnologice și construc
tive care să conducă la încadrarea 
în cotele de materiale de construc
ții, de energie și combustibili alocate 
și la creșterea eficienței investiții
lor ; fundamentarea necesarului de 
materiale pentru fiecare obiectiv pe 
bază de norme fizice ; limitarea vo
lumului și suprafeței construcțiilor 
industriale și agrozootehnice, potri
vit necesităților strict determinate 
de procesele tehnologice ;

e) desfășurarea susținută a activi
tății pe toate șantierele de construc- 
ții-montaj ; extinderea mecanizării 
și industrializării lucrărilor de con- 
strucții-montaj și a tehnologiilor 
modeme de execuție, urmărindu-se 
folosirea eficientă a forței de mun

a) limitarea la strictul necesar a 
volumelor de transport; reducerea 
distanțelor și a parcursurilor fără 
încărcătură, sporirea tonajului de 
mărfuri pe fiecare mijloc dp trans
port, extinderea utilizării remorcilor 
la transporturile auto, aplicarea fer
mă a programului de optimizare, ra
ționalizarea fluxurilor de transport 
ale mărfurilor și alegerea celui mai 
eficient mijloc de transport din 
punct de vedere al consumului mi
nim de combustibil și energie ; pre
luarea pe calea ferată a transportu
rilor de mărfuri generale și de masă 
de la transporturile rutiere pe dis
tanțe mari, precum și trecerea de la 
calea ferată la fluviu a mărfurilor 
care se pot transporta pe Dunăre și 
Canalul Dunăre — Marea Neagră :

b) extinderea proceselor moderne 
de transport — în principal a pale- 
tizării și conteinerizării — a meca
nizării operațiilor de încărcare-des- 
cărcare, pentru reducerea duratelor 
de transport al mărfurilor pe calea 
ferată, cu autovehiculele și cu navele 
fluviale și maritime, precum și a 
staționării, pesta termenele norma
te, a mijloacelor de transport în. sta
ții, întreprinderi Industriale, porturi 
etc. ;

c) folosirea cu prioritate și la în
treaga capacitate a flotei proprii în 
operațiile de comerț exterior, asigu- 
rîndu-se aprovizionarea navelor cu 
combustibili și piese de schimb din 
producția internă și evitarea trans
porturilor fără încărcătură ;

d) creșterea eficientei în exploa
tare și a indicilor de utilizare, redu
cerea timpilor de imobilizare in re
parații la toate mijloacele de trans
port din dotare, creșterea duratelor 
de exploatare între reparațiile cu
rente ;

e) creșterea productivității muncii, 
reducerea substanțială a cheltuieli
lor de transport și economisirea 
strictă a carburanților și energiei în 
activitatea de transporturi și teleco
municații.

Art. 14. — în anul 1984, volumul 
total al investițiilor în economia na
țională va fi de 252 miliarde lei.

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

că. a utilajelor de construcții și a 
mijloacelor de transport ; intensifi
carea colaborării intre beneficiarii 
de investiții, unitățile de proiecta
re. de construcții-montaj și furnizo
rii de utilaje ;

f) reducerea, în continuare, a cos
turilor lucrărilor prin aplicarea ce
lor mai eficiente soluții tehnologice 
și constructive, extinderea folosirii 
proiectelor tip, diminuarea ponderii 
lucrărilor de construcții-montaj, di
mensionarea strictă a construcțiilor 
potrivit cerințelor proceselor tehno
logice, utilizarea la maximum a su
prafețelor construite, reducerea con
sumului materialelor de construcții 
și utilizarea pe scară mai largă a 
prefabricatelor, înlocuitorilor și a 
materialelor locale, sporirea eficien
ței fiecărui leu investit sau cheltuit.

Art. 16. — în anul 1984, in dome
niul cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice și introducerii progresu
lui tehnic planul cuprinde 2 950 
obiective principale care vor contri
bui la valorificarea superioară a ma
teriilor prime, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției și re
ducerea consumurilor materiale și 
energetice, extinderea mecanizării și 
automatizării proceselor de fabrica
ție, creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii, a eficienței genera
le a producției.

Se vor asimila noi produse și ma
teriale astfel ca în ramurile prelu
crătoare ale industriei republica
ne producția marfă să fie realizată, 
în anul 1984, în proporție de peste 
35 la sută pe seama produselor noi 
și modernizate, introduse în fabri
cație in actualul cincinal.

Art. 17. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, centralele 
și întreprinderile, împreună cu insti
tutele centrale și academiile de pro
fil, unitățile de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, sub coordo
narea unitară a Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, in co
laborare cu Comitetul de Stat al Pla
nificării și Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, să asi
gure :

a) intensificarea activității de cer
cetare geologică pentru descoperirea 
și punerea in valoare de noi sub
stanțe minerale și resurse energeti
ce ; sporirea eficienței lucrărilor de 
prospecțiuni și explorări, prin efec
tuarea selectivă a acestora și con
centrarea forțelor tehnice și mijloa
celor materiale in zonele de perspec
tivă imediată ; scurtarea perioadei 
de trecere de la faza de cercetare la 
punerea în producție a rezervelor 
descoperite ; perfecționarea tehnolo
giilor de extracție și preparare a 
substanțelor minerale în industria 
extractivă, pentru accentuarea valo
rificării potențialului de rezerve, in
clusiv a celor situate la mare adin- 
cime sau cu conținuturi utile scă
zute ;

b) valorificarea surselor noi de e- 
nergie, combustibili și carburanți 
sintetici,' precum și a tuturor catego
riilor de resurse energetice recupera
bile rezultate din procesele de- pro
ducție și consum ; reducerea consu
murilor specifice de energie și com
bustibili în toate sectoarele de acti
vitate ; realizarea de echipamente și 
materiale specifice programelor de 
valorificare a noilor surse de energie 
și a resurselor de energie recupera
bile și refolosibile ;

c) elaborarea de noi tehnologii mo
derne și perfecționarea tehnologiilor 
existente, urmărind creșterea gra
dului de valorificare a materiilor 
prime și materialelor, reducerea 
substanțială a consumurilor energe
tice, fabricarea de produse cu va

loare economică ridicată, de calita
te superioară ; realizarea stațiilor pi
lot și instalațiilor experimentale, 
precum și folosirea eficientă a stan
durilor de probă necesare obiective
lor de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic ;

d) extinderea și devansarea, față 
de termenele prevăzute în plan, a 
acțiunilor de asimilare, modernizare 
și înnoire a producției ; crearea si 
însușirea în fabricație de noi mate
riale cu caracteristici superioare, noi 
mașini șl utilaje de înaltă producti
vitate, cu consumuri energetice și 
materiale minime, competitive pe 
piața externă ;

e) scurtarea duratei de introduce
re în producție a rezultatelor cerce
tării științifice și ingineriei tehnolo
gice ;

f) creșterea contribuției cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice ia 
organizarea și programarea pe baze 
științifice a producției, optimizarea 
activităților de întreținere și repa
rații ale mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, extinderea mecanizării și 
automatizării producției, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
costurilor și creșterea eficienței 
economice în toate domeniile ;

g) întărirea colaborării dintre cer
cetare, învățămint și producție, a in
tegrării acestora, în vederea soluțio
nării și finalizării în activitatea eco
nomică a obiectivelor de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
progres tehnic la un nivel superior 
de eficiență în producția materială, 
inclusiv prin reducerea cheltuielilor 
de cercetare și creșterea productivi
tății în această activitate, reflectată 
în scurtarea accentuată a duratei 
ciclurilor cercetare-proiectare-pro- 
ducție ;

h) dezvoltarea microproducției în 
scopul satisfacerii în măsură sporită 
a economiei cu produse și materiale 
de înaltă tehnicitate, reducerii mai 
accentuate a importurilor, precum și 
creșterii exportului.

Art. 18. — în vederea asigurării 
bazei materiale a planului, cu precă
dere din resurse proprii, Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca întreprin
derile, centralele, ministerele, cele
lalte 'Organe centrale, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, 
împreună cu Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comi
tetul de Stat al Planificării, Ministe
rul Finanțelor, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și băncile să acționeze 
pentru :

a) folosirea intr-o mai mare mă
sură a resurselor de materii prime 
și materiale din producția internă, 
inclusiv a stocurilor supranormative ;

b) gospodărirea judicioasă a ener
giei electrice prin măsuri de raționa
lizare a consumurilor, modernizarea 
instalațiilor, agregatelor, proceselor 
tehnologice și a tuturor categoriilor 
de echipamente energetice cu consu
muri ridicate, precum și prin utili
zarea la maximum a resurselor ener
getice refolosibile ;

c) limitarea strictă a consumurilor 
de hidrocarburi lichide și înlocuirea 
acestora cu lignit și alte resurse 
energetice mai puțin valoroase ; re
ducerea pierderilor tehnologice șt ex
tinderea recuperării căldurii ; extin
derea utilizării gazelor de sondă; ga
zului metan, metanolului și biogazu- 
lul la mijloacele de transport din 
economie ;

d) încadrarea riguroasă în normele 
și normativele de consum și de stoc 
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, Îmbunătățirea 
coeficientului de utilizare, folosirea 
în producție a unor materiale înlo
cuitoare, reducerea pierderilor ma
teriale in operațiile de manipulare, 
depozitare și in transportul produ
selor ;

e) intensificarea recuperării șl re- 
folosirii, ca atare, sau prin prelu
crări simple sau recondiționări a 
materialelor obținute din procesele 
de producție și consum, în special 
metale și aliaje, piese de schimb, 
produse chimice, cauciuc, textile, 
lemn, hîrtie, sticlă, uleiuri minerale, 
precum și a materialelor, pieselor și 
subansamblelor rezultate din scoa
terea din funcțiune a unor fonduri 
fixe. Ministerul Aprovizionării Teh
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe, împreună cu 
ministerele și centralele vor urmări 
ca livrarea materiilor prime și ma
terialelor noi să se facă numai in 
măsura îndeplinirii, de către unită
țile beneficiare, a sarcinilor de pre
dare a materialelor refolosibile sta
bilite prin plan ;

f) gospodărirea și utilizarea inten
sivă a ambalajelor, asigurarea recon- 
diționării și restituirii integrale a a- 
cestora, a paletelor și conteinerelor, 
în vederea refolosirii lor ;

g) continuarea acțiunii de tipizare 
a produselor noi care se introduc in 
fabricație și a celor care se moder
nizează ; elaborarea de standarde co
respunzătoare necesităților actuale, 
avind la bază aplicarea celor mai 
noi tehnologii ;

h) intensificarea măsurilor de asi
milare a produselor noi prevăzute in 
programele speciale ;

1) îmbunătățirea activității de apro
vizionare tehnico-materială ; respec
tarea strictă a prevederilor contrac
telor economice.

Art. 19. — Productivitatea muncii 
pe o persoană va crește, în anul 1984, 
astfel :

a) în industria repu
blicană, calculată 
pe baza producției
marfă 8 Ia sută;

b) in activitatea de
construcții-montaj, 
calculată pe baza 
producției de con
strucții-montaj 6,5 la sută.

Art. 20. — Numărul de personal 
muncitor pe total economie va fi, 
in anul 1984, de 7 585 mii persoane.

Prin invățămintul profesional și 
liceal de specialitate vor fi pregătiți 
298 mii muncitori calificați, care vor 
intra in producție in anul 1984, pu- 
nindu-se un accent deosebit pe per
fecționarea învățămintului profesio
nal și de maiștri, îmbunătățirea pro
gramelor de invățămint.

Art. 21. — în vederea realizării sar
cinilor de creștere mai accentuată a 
productivității muncii, Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca ministe
rele, împreună cu Ministerul Muncii, 
Comitetul de Stat al Planificării, 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Ministerul Educației și 
învățămintului să asigure :

a) extinderea progresului tehnic pe 
seama asimilării de noi produse, in
troducerea mașinilor și liniilor auto
mate complexe, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, creșterea 
gradului de mecanizare și automati
zare a proceselor de producție ;

b) perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii în întreprinderi, 
secții și ateliere. îmbunătățirea flu
xurilor tehnologice și a normelor de 
muncă în toate ramurile corespunză
tor dotării tehnice, stabilirea produc
tivității muncii fizice și a consumu
rilor de manoperă pentru fiecare pro
dus sau lucrare, reducerea persona
lului indirect productiv, întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă, creșterea spiritului de răs
pundere și a participării întregului 
personal muncitor la gospodărirea 
judicioasă și eficientă a întreprinde
rilor ;

c) înfăptuirea prevederilor progra
melor de recrutare, pregătire și per
fecționare profesională a forței de 
muncă, asigurîndu-se cu prioritate 
personalul muncitor necesar tuturor 
sectoarelor productive, îndeosebi în 
domeniul minier, petrolier și ener
getic.

Art. 22. — în anul 1984, cheltuielile 
la 1 000 lei producție sau venituri 
brute se vor reduce cu :

în industria republi-
cană 39 lei
în agricultura de stat 13.2 lei
în activitatea de con-
strucții-montaji (ăntre-
priză) 12 lei
în activitatea de trans-
port 27 lei

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Finanțelor, Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Comitetul de Stat pentru Pre
țuri, Consiliul Financiar Bancar, îm
preună cu ministerele, celelalte or
gane centrale, centralele și întreprin
derile, comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al muni
cipiului București să asigure înde
plinirea programelor de reducere a 
costurilor și a cheltuielilor materia
le de producție, precum și realizarea 
veniturilor din bugetele de venituri 
și cheltuieli în strînsă corelare cu 
planul național unic și bugetul de 
stat. în acest scop, se va acționa 
pentru respectarea strictă a preve
derilor noului mecanism economico- 
financiar ; se vor lua măsuri ca fie
care unitate economică să aplice cu 
fermitate principiile autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare pentru realizarea 
unui regim sever de economii în toa
te sectoarele de activitate și să asi
gure, în cadrul bugetului propriu de 
venituri și cheltuieli, acoperirea 
cheltuielilor din resurse proprii și 
obținerea unui beneficiu maxim pen
tru fiecare leu cheltuit.

Art. 23. — Volumul comerțului ex
terior, în anul 1984, va crește cu 13,8 
la sută față de anul 1983.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele,. împreună cu Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, Co
mitetul de Stat al Planificării, Mi
nisterul Finanțelor, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Banca Română de Co
merț Exterior să asigure :

a) intensificarea prospectării pieței 
externe și contractarea întregului vo
lum de export și import, in condiții 
de eficiență ridicată ; diversificarea 
formelor de comercializare și de lăr
gire a piețelor de desfacere ;

b) realizarea fondului de marfă 
prevăzut la export, in structura sor
timentală șl de calitate stabilite prin 
contracte, urmărindu-se sporirea con
tinuă a aportului valutar al produ
selor ce se livrează la export ;

c) gospodărirea cu exigență ma
ximă a fondurilor valutare destinate 
importurilor prin reducerea consu
murilor specifice, utilizarea In mă
sură cit mai mare a resurselor inter
ne și asimilarea de noi produse și 
materiale ; derularea importurilor, în 
execuție, se va face in strinsă core
lare cu realizarea exporturilor și a 
încasărilor valutare ;

d) realizarea integrală a tuturor 
acțiunilor de cooperare economică și 
tehnică internațională ; intensificarea 
tratativelor cu partenerii externi și 
inițierea de noi acțiuni în vederea 
extinderii și ridicării eficienței coo
perării și colaborării economice in
ternaționale ; creșterea rentabilității 
societăților mixte ;

e> asigurarea forței de muncă și a 
dotărilor necesare executării la timp 
șl în condiții competitive a lucrări
lor de construcții-montaj în străină
tate și a exportului de proiecte, do
cumentații și asistență tehnică.

Ministerele, celelalte organe cen
trale și locale, centralele și între
prinderile sint obligate să ia măsuri 
pentru adaptarea operativă a produc
ției la cerințele pieței externe și pen
tru lansarea in fabricație și reali
zarea, cu prioritate, a produselor des
tinate exportului.

Art. 24. — Nivelurile prevăzute in 
plan Ia producția industrială, agri
colă, valorificarea materiilor prime, 
recuperarea materialelor refolosibile, 
productivitatea muncii, eficiența fon
durilor fixe sint minime, iar cele 
privind costurile de producție, chel
tuielile materiale, consumurile ma
teriale. investițiile, normele și nor
mativele de consum, inclusiv cele re
zultate din tipizarea tehnologiilor, 
liniilor de fabricație, instalațiilor șl 
produselor sint maxime. .

Nivelurile prevăzute pentru export 
sint minime, iar cele pentru import 
sint maxime. Importurile se vor 
efectua numai după o analiză temei
nică a necesității și eficienței aces
tora.

Art. 25. — în anul 1984, venitul na
țional va crește cu 7,3 la sută față 
de anul 1983, asigurind resursele ne
cesare pentru fondul național de 
dezvoltare economico-socială șl pen

tru îmbunătățirea. în continuare, • 
nivelului de trai al populației.

Art. 26. — Volumul total al des
facerilor de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist, în anul 1984, 
va fi de 270,1 miliarde lei. iar al 
prestărilor de servicii pentru popu
lație de 36,5 miliarde lei.

Pentru satisfacerea în condiții mai 
bune a solicitărilor populației, Con
siliul de Miniștri va asigura ca Con
siliul de coordonare a producției bu
nurilor de larg consum, Consiliul 
pentru coordonarea și îndrumarea 
activității de aprovizionare și pres
tare de servicii către populație, Mi
nisterul Comerțului Interior, Comi
tetul de Stat al Planificării, consiliile 
populare județene și al municipiului 
București. împreună cu ceilalți titu
lari de plan, producători de bunuri 
de consum, să ia măsuri pentru :

a) realizarea integrală a Progra
mului privind aplicarea măsurilor de 
autoconducere și autoaprovizionare 
teritorială in vederea asigurării unei 
bune aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum ;

b) creșterea producției agricole ve
getale și animale in toate unitățile 
de stat și cooperatiste, realizarea in
trărilor la fondul de stat la nivelul 
stabilit pentru fiecare județ și valo
rificarea in mai mare măsură a re
surselor din gospodăriile populației ;

c) livrarea integrală și ritmică că
tre populație a mărfurilor prevăzute 
în plan în condiții de calitate și in
tr-o structură sortimentală diversi
ficată, pentru satisfacerea cerințelor 
diferitelor categorii de consumatori ;

d) dezvoltarea alimentației publice, 
creșterea și diversificarea producției 
ți desfacerii de preparate și semi- 
preparate culinare ; îmbunătățirea 
aprovizionării cantinelor, alimentației 
publice și celorlalte consumuri co
lective prin dezvoltarea producției 
de carne, lapte și produse din lapte, 
ouă. legume, cartofi și fructe în gos
podăriile anexe ale unităților econo
mice și social-culturale, în vederea 
acoperirii în mai mare măsură a ne
cesarului din aceste resurse ;

e) intensificarea desfacerilor de 
mărfuri nealimentare în mediu ru
ral, concomitent cu sporirea cantită
ților de produse agricole preluate la 
fondul de stat prin contractări și a- 
chiziții de la populație ;

f) repartizarea judicioasă pe teri
toriu a fondului de marfă destinat 
aprovizionării populației, acordin- 
du-se prioritate centrelor muncito
rești și stațiunilor balneoclimate
rice ;

g) perfecționarea și dezvoltarea în 
continuare a activității de prestări 
de servicii, lărgirea gamei serviciilor 
prestate populației, îmbunătățirea ca
lității acestora în concordantă cu 
cerințele populației, folosirea eficien
tă a capacităților existente și a for
ței de muncă locale.

Art. 27. — Fondul de retribuire a 
personalului muncțtor va fi de 287,8 
miliarde lei, asigurindu-se o creștere 
a retribuției reale de 5 la sută la în
cheierea etapei de majorare, față de 
anul 1980. Veniturile reale ale țără
nimii, provenite din munca în coope
rativele agricole de producție și din 
gospodăriile personale, calculate pe 
o persoană activă vor crește, în anul 
1984. față de anul 1980, cu 11,3 la su
tă. Majorarea veniturilor și stabilita
tea prețurilor vor asigura creșterea 
prevăzută a nivelului de trai al po
porului, sporirea în continuare a pu
terii de cumpărare a leului.

întreprinderile, centralele, ministe
rele și celelalte organe centrale și lo
cale vor lua măsuri pentru aplicarea 
strictă a prevederilor legale privind 
perfecționarea sistemului de retribui
re a muncii și de repartiție a veni
turilor oamenilor muncii, pentru le
garea nemijlocită a veniturilor oame
nilor muncii de munca depusă și de 
rezultatele acesteia, aplicarea acor
dului global, ca formă principală de 
retribuire a muncii, în toate unită
țile economice din industrie, con
strucții-montaj, agricultură, trans
porturi, cercetare științifică și dez
voltare tehnologică, proiectare și din 
alte sectoare.

Art. 28. — Vor fi luate măsuri pen
tru perfecționarea învățămintului. 
îmbunătățirea ocrotirii sănătății și 
asistenței sociale, dezvoltarea cultu
rii, educației fizice și sportului. Se 
va acționa cu fermitate pentru folo
sirea la maximum a bazei materiale 
din aceste sectoare de activitate și 
pentru gospodărirea cu eficientă spo
rită a fondurilor prevăzute pentru fi
nanțarea acțiunilor social-culturale.

Art. 29. — tn anul 1984 se vor da 
în folosință 150 mii locuințe. Se vor 
lua măsuri în vederea stimulării con
strucției de locuințe proprietate per
sonală din comune, cu sprijinul sta
tului în credite, materiale și execuție 
și prin atribuirea de terenuri pentru 
construcție și cultivare de legume.

Art. 30. — Consiliul de Miniștri, 
organ suprem al administrației de 
stat, va analiza periodic modul in 
care se realizează planul național 
unic, exercitind un control riguros și 
exigent asupra executării sarcinilor 
stabilite. Totodată, va acționa cu 
fermitate pentru valorificarea optimă 
a potențialului economic al țării, 
gospodărirea cu randament maxim a 
patrimoniului național, întărirea or
dinii și disciplinei în toate sectoarele 
de activitate. în acest scop, va lua 
măsuri ca ministerele și celelalte or
gane centrale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București să realizeze integral pre
vederile de plan pe anul 1984 și creș
terea eficientei în toate domeniile de 
activitate.

Art. 31. — Indicatorii Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984 vor fi desfășurat! 
pe titulari de plan prin decret al 
Consiliului de Stat.

Art. 32. — Se aprobă execuția Pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1982, adoptat 
prin Legea nr. 19/1981 potrivit Comu
nicatului Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României. Comitetului de Stat al 
Planificării și Direcției Centrale de 
Statistică cu privire la Îndeplinirea 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1982, publi
cat in Buletinul oficial. Partea a 
III-a. nr. 12 din 9 februarie 1983.
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Legea Planului de dezvoltare a agriculturii si industriei alimentare 
ale Republicii Socialiste Rumania pe anul 19R4

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

Art. 1. — Se adoptă Planul de dez-

1. Producția globală agricolă 5,4—6,0
2. Producția netă agricolă » 8,9
3. Producția marfă industrială 6.8
4. Productivitatea muncii în agricultura de stat (calculată pe baza

valorii producției marfă) 5.6
5. Investiții totale din fondurile statului și ale organizațiilor

cooperatiste 4.5
6. Livrări de mărfuri către fondul pieței 2,5
7. Prestări de servicii către populație 16,0
8. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă — lei

— in agricultura de stat 13,2
din care :

— în întreprinderi agricole de stat 18.3
— în industrie — total • 27,0

9. Veniturile reale ale țărănimii, provenite din munca în coope
rativele agricole de producție și gospodăriile personale, pe o

• persoană activă (față de anul 1980) 11.3

Art. 2. — Suprafața agricolă va fi, 
In anul 1984, de cel puțin 11 995 mfi 
ha, din care arabilă in cultură 9 945 
mii ha ; în cultură dublă vor fi însă- 
mințate 2 000 mii ha cu porumb boa
be, floarea-soarelui, soia, in și cinepă 
pentru fibră, sfeclă de zahăr, fasole.

U.M. 1984
Bovine mii capete 8 285

din care :
— vaci și bivolițe mii capete 2 675
— juninci gestante mii capete 525

Porcine mii capete 14 900
din care :

— scroafe mii capete 1240
Ovine și caprine mii capete : « 21 900
Păsări ouătoare mii capete 62 140

Arh 4. — în anul 1984 -- în condiții climatice normale — la principalele
produse agricole se prevăd a se realiza următoarele niveluri de producție :

U.M. 1984
Cereale pentru boabe — total 

din care :
— grîu-secară
— porumb
— orz-orzoaică 

Sfeclă de zahăr 
Floarea-soarelui și rapiță 
In pentru ulei
Soia 
Fasole
In și cinepă pentru fibră

-tofi de toamnă
<ume de cirnp

î ructe 
Struguri 
Carne în viu 
Lapte de vacă 
Lină
Ouă

Nivelurile prevăzute la producția 
agricolă sînt minime, Urmind ca Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție șl 
comitetele executive ale consiliilor

Griu—secară
Porumb
Orz—orzoaica
Soia
Fasole
Floarea-soarelui și rapiță 
In pentru ulei'
Sfeclă de zahăr
In și cinepă pentru fibră
Cartofi de toamnă
Legume de cimp
Fructe
"’‘ruguri

rne în viu
^.apte de vacă
Lină
Ouă 

Art. 6. — în anul 1984, producția principalelor produse 
atinge următoarele niveluri :

industriale va

U.M. 1981
Carne tăiată — total' mii tone 2 200

din care :
— carne din fondul de stat

tăiată in abatoare mii tone 1 460

voltare a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1984.

Principalii indicatori ai dezvoltării 
agriculturii și industriei alimentare 
sint :

— in procente calculate pe baza 
preturilor la 31.XII.1983 —

Creștere 
față de 

anul 1983

cartofi, legume și culturi furajere. 
Suprafața agricolă irigată în cultură 
va fi de 2 890 mii ha, din care arabilă 
2 760 mii ha.

Art. 3. — Efectivele de animale vor 
ajunge, la sfîrșitul anului 1984, la 
următoarele niveluri :

mii tone 29 000
mii tone 10 000
mii tone 15 500
mii tone 3 200
mii tone 10 610
mii tone î 320
mii tone 1 107
mii tone 820
mii tone 300
mii tone 924
mii tone 6 300
mii tone 6 800
mii tone 2 680
mii tone 2 150
mii tone 2 850
mii hl 56 000
tone 57 805
mii. buc. 7 700

populare județene și al municipiului 
București să acționeze pentru depă
șirea acestora.

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

1984
mii tone 7 850
mii tone 4 000
mii tone 625
mii tone 755
mii tone 130
mii tone 1 300
mii tone 90
mii tone 10 100
mii tone 840
mii tone 2 250
mii tone 4 500
mii tone 1 800
mii tone 1 500
mii tone 1 920
mii hl 25 000
tone 54 055
mii . buc. ' 2 960

Conserve din carne
Preparate din carne
Pește —■' total
Lapte de consum
Unt
Brînzeturi ✓
Ulei comestibil
Zahăr
Legume si fructe conservate 

prin sterilizare-pasteurizare
Vin brut
Bere (în echivalent 12%)

Art. 7. — începînd cu anul 1984, 
in aplicarea Programului național 
pentru asigurarea unor producții a- 
gricole sigure și stabile prin creș- 

’terea potențialului productiv al pă- 
mintului, mai buna organizare și fo
losire în mod unitar a terenurilor 
agricole, a întregii suprafețe a tă
rii. realizarea irigațiilor pe circa 
55—60 la sută din suprafața arabi
lă. a lucrărilor de desecări și com
batere a eroziunii solului, Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Consiliul Național al 'Apelor și 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București vor lua măsuri pentru :

a) urgentarea elaborării studiilor 
și documentațiilor tehnico-economi- 
ce pe obiective in concordantă cu 
eșalonarea punerii in funcțiune a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
și gospodărirea apelor ;

b) realizarea într-o concepție uni
tară a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, asigurînd prioritate irigă
rii prin brazde și prin inundare, re- 
nunțindu-se oriunde este posibil la 
sisteme costisitoare bazate pe folo
sirea conductelor metalice și de be
ton ;

c) reducerea la minimum a con
sumurilor materiale și energetice, 
prin aplicarea largă a tipizării, in
clusiv in construcția de motoare, 
pompe și celelalte agregate folo
site ;

d) limitarea scoaterii din circuitul 
agricol a unor suprafețe de teren, 
inclusiv prin organizarea lacurilor de 
acumulare și amenajări hidroelectri
ce care se vor realiza îndeosebi în 
văile inaccesibile agriculturii, prin 
reorganizarea cursurilor rîurilor.

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei de 
Mașini-Unelte, Electronică și Elec
trotehnică Si Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare vor asigura 
echipamentele, utilajele tehnologice 
și de construcții necesare realizării 
lucrărilor de irigații, desecări și de 
combatere a eroziunii solului la fer
mente stabilite.

Art. 8. — în scopul realizării o- 
biectivelor prevăzute în plan și în 
programele speciale din domeniul a- 
griculturii și industriei alimentare, al 
aplicării ferme a principiului auto- 
conducerii și autoaprovizionării teri
toriale, Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca .Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Academia de Științe A- 
gricole și Silvice, comitetele execu
tive ale consiliilor populare județe
ne și al municipiului București, con
siliile unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste să asigure :

a) folosirea completă, cu maximă 
eficientă, a fondului funciar agricol 
de către flecare posesor conform 
destinației stabilite ; creșterea su
prafeței arabile cu 30.0 mii ha și 
limitarea strictă a scoaterii de te
renuri din circuitul agricol ; culti
varea întregii suprafețe și utilizarea 
corespunzătoare a suprafețelor ame
najate pentru irigații, a celor de- 
secate și executarea lucrărilor de 
prevenire și combatere a eroziunii 
solului, in vederea obținerii randa
mentelor prevăzute ; întărirea dis
ciplinei și creșterea răspunderii în 
gospodărirea fondului funciar, pen
tru eliminarea oricăror forme de ri
sipă, degradare ori folosire neefi
cientă a pămîntului ;

b) continuarea lucrărilor de orga
nizare a teritoriului, asigurînd crea
rea de sole stabile, in raport cu 
particularitățile terenului, care să 
permită executarea eficientă a lu
crărilor agricole, aplicarea cu maxi
mum de randament a tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi ; vor fi or
ganizate asolamente pe unități agri

mii tone 95
mii tone 362
mii tone 368
mii hl 10 500
mii tone 51
mii tone 105
mii tone 550
mii tone 900

mii tone 580
mii hl 8 500
mii hl 12 600

cole, pe ferme sau grupe de ferme, 
specifice fiecărei zone de cultură, 
respectîndu-se cu strictețe rotația 
culturilor ;

c) extinderea suprafețelor de cul
turi duble de porumb și legume, in
troducerea in cultură dublă a flo- 
rii-soarelui, soiei pentru boabe, a 
inului și cînepii pentru fibră, a 
Sfeclei de zahăr și a cartofilor ;

d) asigurarea semințelor și mate
rialului săditor din categorii biolo
gice superioare, adaptate condițiilor 
pedoclimatice din fiecare zonă și a 
densității optime a plantelor, cu res
pectarea riguroasă a tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi ; efectuarea 
lucrărilor in perioadele optime, în 
vederea creșterii producției agricole, 
urmărindu-se folosirea rațională a 
tuturor mijloacelor din dotare, re
ducerea consumului de combustibili, 
carburanți și energie ;

e) gospodărirea judicioasă șl ad
ministrarea diferențiată a îngră
șămintelor naturale și chimice, pe 
baza analizelor agrochimice a solu
rilor și. în funcție de cerințele cul
turilor, asigurîndu-se utilizarea cu 
maximum de eficientă a acestora ; 
combaterea integrală a bolilor, dău
nătorilor și buruienilor ;

f) creșterea producției legumicole 
♦și de cartofi într-o structură cores

punzătoare nevoilor de consum din 
fiecare județ, pentru industrializare 
și export, asigurînd aprovizionarea 
populației cu legume în stare proas
pătă o perioadă cit mai lungă din 
an ; executarea lucrărilor de între
ținere în plantațiile vitipomicole, 
modernizarea și crearea de noi plan
tații pomicole în sistem intensiv și 
superintensiv ; aplicarea tehnologii
lor corespunzătoare în vederea spori
rii producțiilor de fructe și struguri;

g) recoltarea în perioadele opți
une și la termenele 'stabilite pentru 
fiecare cultură, depozitarea, păstra
rea și condiționarea tuturor produ
selor agricole, în vederea diminuă
rii pierderilor și asigurării unei ca
lități corespunzătoare a acestora ; or
ganizarea instruirii periodice a tu
turor specialiștilor, mecanizatorilor și 
a celorlalți lucrători din agricultu
ră, in vederea însușirii temeinice a 
tehnologiilor specifice fiecărei cul
turi și cunoașterii prevederilor din 
programele speciale aprobate ;

h) dezvoltarea substanțială a zoo
tehniei in sectorul socialist al agri
culturii și în gospodăriile populației 
prin :

—- îmbunătățirea reproducției șl a- 
<meliorarea raselor, realizarea indi
cilor de natalitate planificați și re
ducerea la minimum a pierderilor, 
sporirea efectivelor de animale Ia 
toate speciile ;

— creșterea numărului de bovine 
în microferme pe lîngă fermele V.e-, 
getale și hortiviticole, precu'm și a 
porcilor în gospodării-anexe :

— sporirea producțiilor medii a-
nimaliere și respectarea strictă a
greutății de livrare a animalelor
prevăzute în plan ;

— modernizarea, în continuare, a 
complexelor și fermelor zootehnice ;

— asigurarea necesarului de apă 
pentru zootehnie, prin adoptarea de 
soluții ieftine, lacuri mici și puțuri 
prin foraj, evitindu-se aducțiunile 
costisitoare care implică un mare 
consum de energie ;

— stabilirea, împreună cu Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerul Educa
ției și învătămînt.ului, Ministerul 
Silviculturii și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Producție, Achizi
ții si Desfacerea Mărfurilor, a mă
surilor necesare pentru îndeplinirea

' și depășirea sarcinilor de plan pri
vind creșterea iepurilor de casă, a- 
piculturii și pisciculturii ; de aseme

nea, vor acționa pentru dezvoltarea 
sericiculturii prin antrenarea în mai 
mare măsură în această activitate a 
gospodăriilor populației, școlilor și 
unităților silvice :

i) sporirea randamentelor la hec
tar atît la plantele de nutret culti
vate, cit și pe pajiștile naturale și 
pădurile pășunabile, prin extinderea 
lucrărilor ameliorative pe astfel de 
suprafețe ; folosirea în mai mare 
măsură a furajelor grosiere și a pro
duselor secundare și îmbunătățirea 
valorii lor nutritive.

In vederea asigurării furajelor ne
cesare pentru creșterea animalelor, 
cu costuri minime de producție și 
transport, organele agricole jude
țene și silvice vor asigura suprafe
țele necesare de producere a furaje
lor în imediata apropiere a unită
ților zootehnice ; de asemenea, deți
nătorii de pajiști naturale și păduri 
pășunabile vor încheia contracte pe 
perioade mai lungi cu fermele și 
complexele zootehnice pentru utili
zarea suprafețelor pășunabile. Fer
mele și complexele zootehnice răs
pund de executarea pe suprafețele 
contractate a tuturor lucrărilor a- 
grofitoameliorative, de întreținerea 
și exploatarea rațională a acestora ;

j) perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii în toate unită
țile agricole, aplicarea fermă a 
acordului global, îmbunătățirea con
tinuă a normelor de muncă, stabi
lirea Consumului de manoperă pe 
fiecare lucrare, creșterea răspunde
rii în muncă în vederea respectării 
riguroase a tehnologiilor de produc
ție, executării la timp și la un ni
vel calitativ superior a tuturor lu
crărilor agricole, întărirea ordinii și 
disciplinei ;

k) sporirea eficientei activității e- 
conornice în toate consiliile unice a- 
groindustriale de stat și cooperatis
te, în toate unitățile agricole.

Art. 9. — Ministerul Agriculturii și 
Industriei. Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Departamentul pentru 
contractarea, achiziționarea și păs
trarea produselor agricole, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Pro
ducție, Achiziții și Desfacerea Mărfu
rilor și consiliile populare vor lua 
măsuri pentru constituirea integra
lă a fondului de stat centralizat de 
produse agricole și a fondului de 
consum județean-și aplicarea fermă 
a principiilor autoconducerii și au
toaprovizionării teritoriale, în scopul 
unei bune aprovizionări a populației 
în tot timpul anului.

Art. 10. — Pentru realizarea ni
velurilor prevăzute în anul 1984 Ia 
producția agricolă, baza tehnico-ma- 
terială a agriculturii se va dezvolta 
astfel :

a) agricultura va fi dotată cu 
15 700 tractoare agricole, precum și 
cu combine de recoltat cereale, com
bine de recoltat furaje, mașini de 
recoltat cartofi, alte mașini și uti
laje agricole ;

b) se vor folosi 35,5 milioane tone 
îngrășăminte organice, 1 830 mii tone 
îngrășăminte chimice cu azot, fos
for și potasiu și 55,7 mii tone pes
ticide, în substanță activă ; se va 
extinde folosirea îngrășămintelor li
chide cu azot;

c) se vor amenaja pentru irigații 
385 mii ha, astfel incit la finele a- 
nului suprafața amenajată pentru 
irigații să ajungă la 3 300 mii ha :

d) se vor executa lucrări de de
secări pe o suprafață de 183 mii ha, 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 342 mii ha, lucrări agrope- 
doameliorative de amendare pe 273 
mii ha, de scarificare pe 193,0 mii 
ha și afinare adîncă pe 1 824 mii ha, 
vor fi amenajate 1 000 mii ha pa
jiști naturale și 3,1 mii ha pentru 
piscicultură ; se vor executa lucrări 
de însămințări și supraînsămînțări 
de pajiști pe o suprafață de 440 
mii ha.

Art. 11. — Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție, 
Achiziții și Desfacerea Mărfurilor, 
consiliile populare județene si al mu
nicipiului București, direcțiile gene
rale județene pentru agricultură și 
industrie alimentară si comisiile pro
ducătorilor agricoli vor sprijini gos
podăriile individuale cu semințe, ma- 1 

terial săditor. reproducători de va
loare. furaje, asistentă și îndrumare 
tehnică, in vederea obținerii unor 
producții agricole vegetale și animale 
cit mai mari. îndeosebi porci, gîște, 
rațe, curci, găini și iepuri.

Art. 12. — Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Produc
ție. Achiziții Si Desfacerea Mărfuri
lor. comitetele executive ale consilii
lor populare județene si al munici
piului București vor lua măsuri pen
tru folosirea completă și valorificarea 
superioară a materiilor prime agricole 
în industria alimentară și utilizarea 
integrală a capacităților de producție 
existente. Se vor diversifica in mai 
mare măsură produsele alimentare și 
se va îmbunătăți calitatea acestora, 
prin asimilarea de sortimente noi cu 
calități superioare care să răspundă 
în ■ cit mai bune condiții gusturilor 
populației si cerințelor unei alimen
tații rationale. Se va extinde utiliza
rea derivatelor proteice de origine 
vegetală și valorificarea la maximum 
a unor resurse interne cum 6int 
fructele de pădure și plantele din 
flora indigenă. Vor fi reproiectate 
tehnologiile, raționalizate fluxurile 
tehnologice si . îmbunătățite rețetele 
de fabricație a produselor in vederea 
păstrării în mai mare măsură a ca
racteristicilor nutritive ale acestora, 
reducerii pierderilor, sporirii gradu
lui de mecanizare a lucrărilor de ma
nipulare si transport. Se va extinde 
pescuitul oceanic în zone cu mai 
mare productivitate și cu specii de 
peste mai valoroase.

Art. 13. — Volumul investițiilor 
pentru agricultură si industria ali
mentară va fi. în anul 1984. de 46,1 
miliarde lei. destinat în princi
pal pentru terminarea obiectivelor 
începute in anii anteriori, precum și 
pentru dotarea cu mașini si utilaje, 
în vederea realizării lucrărilor agri
cole în perioade mai scurte.

în scopul realizării investițiilor pla
nificate. vor fi luate măsuri pentru :

a) punerea în funcțiune la terme
nele planificate a obiectivelor de in
vestiții din agricultură și industria a- 
limentară. prin desfășurarea ritmică 
si susținută a activității pe șantiere, 
asigurarea livrării utilajelor în con
cordantă cu termenele de execuție 
planificate, respectarea perioadelor 
de probe mecanice și tehnologice ; 
pregătirea din timp a forței de muncă 
necesare exploatării in bune condiții 
a noilor capacități :

b) realizarea lucrărilor de investi
ții pe bază de tehnologii și proiecte 
tipizate, reducerea continuă a con
sumurilor de metal, ciment și alte 
materiale energo-intensive. folosirea 
pe scară largă a materialelor locale 
si utilizarea celor recuperabile.

Art. 14. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Ministerul Agriculturii 
si Industriei Alimentare. Academia de 
Științe Agricole și Silvice, institute
le si unitățile de cercetare științifică 
să-si orienteze, cu precădere, activi
tatea de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică si introducere a pro
gresului tehnic in următoarele di
recții :

a) elaborarea de noî ’tehnologii 
centra ameliorarea solurilor slab pro
ductive. exploatarea cu eficientă spo
rită a terenurilor amenajate pentru 
irigații, utilizarea rațională a îngră
șămintelor si pestieidelor. zonarea co
respunzătoare a soiurilor și hibrizi
lor. organizarea de asolamente și ro
tații judicioase ale culturilor ;

b) crearea de noi soiuri si hibrizi 
de semințe și material săditor cu ca
racteristici superioare, cu potențial 
productiv ridicat, rezistente la tem
peraturi scăzute, la secetă si la alte 
condiții nefavorabile de mediu, la 
boli si dăunători ;

c) ameliorarea si crearea de noi 
rase de animale cu potential produc
tiv mai ridicat, elaborarea de noi 
tehnologii, urmărindu-se valorificarea 
superioară a bazei furajere, inclusiv 
utilizarea de noi resurse, reducerea 
consumului specific de furaje, spori
rea accentuată a producției oe pășu
nile si tinetele naturale, stabilirea de 
metode mai eficiente de profilaxie, 
diagnostic si tratament a bolilor ;

d) valorificarea integrală a materii
lor prime agricole, realizarea de pro
duse si preparate cu conținut nutritiv 

care să asigure o alimentație raționa
lă. corespunzătoare normelor funda
mentate științific :

e) utilizarea de noi resurse de ma
terii prime agricole si de biosinteză. 
realizarea de produse bogate in pro
teine. vitamine, săruri minerale, in 
concordantă cu cerințele diferențiate 
ale populației, producerea de con
serve și preparate alimentare care să 
păstreze în cit mai mare măsură ca
litățile naturale ale produselor din 
care au fast realizate :

f) creșterea randamentelor de ex
tracție a zahărului din sfeclă, a ule
iului din floarea-soarelui și soia, pre
cum si la prelucrarea altor materii 
prime agricole.

Art. 15. — în vederea creșterii e- 
ficientei activității de comerț exte
rior se va acționa pentru realizarea 
fondului de marfă prevăzut la export 
prin specializarea de capacități si în
treprinderi care să asigure în exclu
sivitate sau în cea mai mare parte 
mărfuri în structura sortimentală și 
de calitatea solicitată de beneficiarii 
externi, precum și sporirea continuă 
a aportului valutar al produselor ; 
folosirea cu maximum de eficientă a 
fondurilor valutare alocate prin plan 
pentru import, actionîndu-se pentru 
utilizarea cu prioritate a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor, 
mașinilor si utilajelor din resurse in
terne. precum si pentru reducerea 
cheltuielilor valutare privind trans
portul mărfurilor : realizarea si ex
tinderea acțiunilor de cooperare eco
nomică cu alte țări.

Art. 16. — Pentru asigurarea apro
vizionării populației din fiecare loca
litate si unitate administrativ-terito- 
rială cu cereale, cartofi, legume, 
fructe, came, lapte, ouă și alte pro
duse ce se pot obține, in mod eco
nomic. în condiții pedoclimatice spe
cifice. consiliile populare vor urmări 
realizarea programelor de creștere a 
producției vegetale si animale în fie
care unitate agricolă socialistă, cit și 
la gospodăriile populației, stabilind 
măsuri pentru folosirea deplină a po
tențialului productiv al întregii su
prafețe agricole, utilizarea cu maxi
mă eficientă a mijloacelor de meca
nizare, a irigațiilor și celorlalte lu
crări de îmbunătățiri funciare, pre
cum și a forței de muncă.

Art. 17. — în anul 1984 se va pune 
un accent deosebit pe creșterea mai 
accentuată a productivității muncii și 
reducerea costurilor de producție, pe 
sporirea eficientei economice în toate 
sectoarele de producție din agricul
tură si industria alimentară, pe apli
carea fermă a prevederilor noului 
mecanism economico-financiar, întă
rirea autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare, 
pe utilizarea cu maximum de randa
ment a tuturor resurselor.

Ari. 18. — Volumul veniturilor rea
le ale țărănimii, provenite din munca 
în cooperativele agricole de produc
ție si din gospodăriile personale, 
calculat ne o persoană activă, va 
crește în anul 1984 cu 11,3% față de 
1980, în concordantă cu sporirea pro
ducției agricole si a livrărilor la 
fondul de stat.

Vor fi acordate. în continuare, pre
turi stimulatorii si prime pentru rea
lizarea de producții suplimentare li
vrate la fondul de stat, aslgurîn- 
du-se totodată cantităti majorate 
pentru consum în cadrul programu
lui de autoconducere și autoaprovi- 
zionare teritorială.

Ari. 19. — Indicatorii Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare ale Republicii Socialiste 
România pe anul 1984 vor fi des
fășurat! pe titularii de plan prin 
decret al Consiliului de Stat.

Art. 20. — Consiliul de Miniștri, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, departamentele, direc
țiile generale economice, centralele și 
întreprinderile, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București răspund de 
îndeplinirea integrală a prevederilor 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare ale Republi
cii Socialiste România pe anul 1984. 
în acest 6cop. vor lua măsuri pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan și creșterea efi
cientei economice în toate domeniile 
de activitate din agricultură și in
dustria alimentară.

Legea Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1984
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Bugetul de stat al Re
publicii Socialiste România pe anul 
1984 cuprinde veniturile centralizate 
ale statului si repartizarea acestora 
in concordantă cu obiectivele planu
lui national unic, adoptat de Marea 
Adunare Națională, pentru finanțarea 
dezvoltării economiei naționale, ac
țiunilor social-culturale. apărării tării

si altor nevoi ale societății. în con
diții de aplicare a unui regim sevdr 
de economii și de asigurare a echili
brului financiar si monetar.

Bugetul de stat se Stabilește la ve
nituri in sumă de 308 916,7 milioane 
lei si la cheltuieli in sumă de 
308 916,7 milioane lei.

Art. 2. — Repartizarea veniturilor și 
cheltuielilor prevăzute în bugetul de 
stat pe anul 1984 este următoarea :

— milioane lei —

e) alocația de stat si alte ajutoare 
pentru copii

f) pensii si ajutoare I.O.V.R.. militari 
Si alte persoane, precum și pentru 
asistentă socială

g) asigurări sociale de stat

15 153,4

2 641,6
32 070.1

39. Vîlcea 1 139 269 512 821 1 139 26940. Vrancea 958 249 411 920 958 24941. Municipiul
București 5 820 053 4 742 956 5 820 053
TOTAL 56 106 030 31 592 714 56 106 030

Venituri Cheltuieli

Art. 10. — Cheltuielile pentru or
ganele puterii și administrației de 
stat și pentru organele judecătorești 
și ale procuraturii se stabilesc in 
sumă de 3 558,3 milioane lei.

în cadrul acestor cheltuieli, pentru 
Marea Adunare Națională se stabi
lește suma de 2,6 milioane lei.

Art. 11. — Cheltuielile pentru apă
rarea tării se stabilesc în sumă de 
11 700,0 milioane lei.

Art. 12. — Corespunzător atribu
țiilor și sarcinilor ce revin consi
liilor populare, volumul bugetelor 
județelor și al municipiului Bucu
rești, pe anul 1984, se stabilește ast
fel :

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

ordonare republicană, destinate ca 
venituri ale bugetelor locale, se sta
bilesc după cum urmează :

— Bugetul republican
— Bugetele locale

252 810,7
56 106,0

252 810,7
56 106,0

în volumul total al cheltuielilor 
"bugetului de stat se cuprind fonduri 
de rezervă în sumă de 9 195,0 milioa
ne lei. din care :

— 8 879,0 milioane lei rezervă bu
getară la dispoziția Consiliului de 
Stat ;

— 316,0 milioane lei rezervă buge
tară la dispoziția comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București.

Art. 3. — Veniturile înscrise în bu
getul de stat din prelevarea pentru 
societate a unei părți din valoarea 
producției nete, vărsămintele din be
neficiile unităților economice de stat, 
impozitul pe circulația mărfurilor și 
taxa pentru folosirea terenurilor pro
prietate de stat se stabilesc in sumă 
de 190 785,9 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile prevăzute în 
bugetul de stat din impozitul pe fon
dul total de retribuire se stabilesc in 
sumă de 46 297,0 milioane lei. cele 
pe veniturile cooperativelor meșteșu
gărești. cooperativelor de producție, 
achiziții Si desfacere a mărfurilor și 
ale întreprinderilor, organizațiilor ob
ștești in sumă de 1 577,5 milioane lei, 
cele din impozitul agricol de la co
operativele agricole de producție in 
sumă de 1 548.0 milioane lei. iar ve
niturile din impozite și taxe de la 
populație în sumă de 4 228,2 milioa
ne lei.

Art. 5. — Veniturile asigurărilor 
sociale de stat, pe anul 1984. se sta

bilesc în sumă de 43 507,0 milioane 
lei.

Art. 6. — Cheltuielile pentru fi
nanțarea economiei naționale se aco
peră din fondurile proprii ale uni
tăților economice, alocații de la bu
getul de stat si credite bancare, po
trivit legii. Cheltuielile cu această 
destinație de la bugetul de stat, pe 
anul 1984, se stabilesc în 6umă de 
153 962,9 milioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile pentru ac
țiunile agrozooveterinare se stabilesc 
in sumă de 5 340.6 milioane lei. cele 
pentru întreținerea și repararea dru
murilor și podurilor în sumă de 
3 047,5 milioane lei. iar cele pentru 
acțiuni de gospodărie comunală in 
sumă de 2 143,0 milioane lei.

Art. 8. — Cheltuielile pentru cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică si introducerea progresului 
tehnic se acoperă din fondurile pro
prii ce se constituie la unitățile eco
nomice si din alocații de la bugetul 
de stat. Cheltuielile cu această desti
nație de la bugetul de stat, pe anul 
1984. se stabilesc în sumă de 2 107,2 
milioane lei.

Cheltuielile pentru prospecțiuni si 
lucrări geologice de cercetare pentru 
descoperiri de zăcăminte noi se sta
bilesc în sumă de 7 250,0 milioane lei.

Art. 9. — Cheltuielile pentru ac
țiunile social-culturale ce se finan
țează de Ia bugetul de stat se stabi
lesc în sumă de 84 187,5 milioane lei, 
din care pentru :

Nr. 
crt. Județul

milioane lei

a) învătămînt
b) cultură si artă,
c) sănătate
d) educație fizică și sport

16 617,6
735,2

16 617,0
352,6

1. Alba
2. Arad
3. Argeș
4. Bacău
5. Bihor
6. Bistrița- 

Năsăud
7. Botoșani
8. Brașov
9. Brăila

10. Buzău
11. Caraș-

Severin
12. Călărași
13. Cluj
14. Constanța
15. Covasna
16. Dîmbovița
17. Dolj
18. Galați
19. Giurgiu
20. Gorj
21. Harghita
22. Hunedoara
23. Ialomița
24. Iași
25. Maramureș
26. Mehedinți
27. Mureș
28. Neamț
29. Olt
30. Prahova
31. Satu Mare
32. Sălaj
33. Sibiu
34. Suceava
35. Teleorman
36. Timiș
37. Tulcea
38. Vaslui

Total
din care : 
venituri 
proprii

Cheltuieli

1 100 893 497 774 1 100 893
1 221 199 836 135 1 221 199
1 666 488 873 764 1 666 488
1 733 646 867 373 1 733 646
1 533 597 989 453 I 533 597

857 314 346 541 857 314
1 358 475 457 685 1 358 475
1 465 318 1 006 287 I 465 318
1 072 111 614 410 1 072 111
1 125 494 568 286 1 125 491
1 050 124 511 603 1 050 124

975 785 426 386 975 785
1 864 818 1 174 249 1 864 818
1 945 051 1 224 666 1 945 051

606 387 336 242 606 387
1 063 437 642 158 1 063 437
1 687 734 938 928 1 687 734
1 430 179 838 582 1 430 179

784 235 401 600 784 235
1 554 248 518 488 1 554 248
1 037 756 511 943 1 037 756
1 489 753 749 702 1 489 753

814 551 441 717 814 551
2 151 574 842 961 2151 574
1 307 411 650 552 1 307 411
1 039 982 371 041 1 039 982
1 443 410 919 520 1 443 410
1 209 423 728 450 1 209 423
1 194 443 574 478 1 194 443
1 566 203 1 242 874 1 566 203
1 044 868 573 136 1 044 868

778 544 300 371 778 544
1 076 680 763 710 1 076 680
1 396 618 702 764 1 396 618

966 127 540 504 966 127
1 766 067 1 187 173 1 766 067

704 869 361 710 704 869
1 103 647 391 801 1 103 647

— mii Iei —

— mii Iei —
Venituri

Nr. 
crt. Județul

Sume defalcate din :

Impozitul pe 
fondul total 
de retribuire

Impozitul 
pe circulația 

mărfurilor
1. Alba 547 119 56 0002. Arad 335 064
3. Argeș 792 724 ■_ • ■
4. Bacău 815 273 51 0005. Bihor 544 144
6. Bistrița-Năsăud 249 773 261 0007. Botoșani 630 790 270 0008. Brașov 459 031
9. Brăila 457 701 _

10. Buzău 497 208 60 00011. Caraș-Severin 538 52112. Călărași 389 399 160 00013. Cluj 690 569
14. Constanța 720 385
15. Covasna 270 145 ■■ r.
16. Dimbovița 421 27917. Dolj 748 806
18. Galați 591 597 _
19. Giurgiu 243 635 139 00020. Gorj 549 760 486 00021. Harghita 395 813 130 00022. Hunedoara 740 051 __
23. Ialomița 248 834 124 00024. Iași 847 613 461 00025. Maramureș 602 859 54 00026. Mehedinți 368 941 300 00027. Mureș 523 890
28. Neamț 480 973 ___
29. Olt 437 965 • 182 00030. Prahova 323 32931. Satu Mare 366 732 105 00032. Sălaj 325 173 153 00033. Sibiu 312 970 _
34. Suceava 623 854 70 00035. Teleorman 355 623 70 00036. Timiș 578 894
37. Tulcea 290 159 53 00038. Vaslui . 429 846 282 00039. Vîlcea 373 448 253 00040. Vrancea 285 329 261 00041. Municipiul București 1 077 097

TOTAL 20 532 316 3 981 000

Art. 14. — Evaluările prevăzute în 
bugetul de stat la venituri repre
zintă sarcini minime de realizat, iar 
prevederile la cheltuieli. limite ma
xime care nu pot fi depășite.

Art. 15. — Execuția bugetului de 
stat se realizează sub îndrumarea și 
controlul Consiliului de Miniștri.

Consiliul de Miniștri va examina, 
periodic, execuția planului financiar 
centralizat, a bugetului de stat și a 
celorlalte planuri financiare și va 
acționa cu hofărire pentru realiza
rea integrală a veniturilor inscrise 
in bugetul de stat și în celelalte pla
nuri financiare, efectuarea cheltuie
lilor în raport cu nivelul de reali
zare a sarcinilor de plan, în condi
ții de eficientă sporită și cu aplica
rea unui regim sever de economii, 
menținerea echilibrului financiar- 
monetar și valutar, întărirea con
trolului financiar-bancar în toate 
sectoarele de activitate.

Art. 16. — Ministerele și celelal
te organe centrale și locale. împreu
nă cu Comitetul de Stat al Planifi
cării. Ministerul Finanțelor, Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternationale și băncile vor acționa 
pentru îndeplinirea integrală a in
dicatorilor economici și financiari 
prevăzut! în bugetul de stat și in 
bugetele de venituri și cheltuieli ale 
unităților prin :

a) realizarea integrală a sarcini
lor privind producția fizică și netă, 
producția marfă vindută și încasa
tă. creșterea mai accentuată a pres
tărilor de servicii; îmbunătățirea 
nivelului tehnic șl calitativ al pro
duselor prin aplicarea fermă a pre
vederilor programului special a- 
probat ; reducerea cheltuielilor de 
producție și cu deosebire a celor 
materiale prin diminuarea consumu
rilor de materii prime și materia
le. restringerea Ia maximum posibil 
a utilizării combustibililor și a ori
cărei surse de energie, intensifica
rea recuperării și refolosirii. ca a- 
tare. sau prin prelucrări simple sau 
recondiționări a materialelor obținu
te din procesele de producție și con
sum, restringerea la strictul necesar 
a cheltuielilor indirecte și a celor 
administrativ-gospodărești ; îndepli
nirea sarcinilor de asimilare de noi
(Continuare in pag. a Vl-a)
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produse și tehnologii cu consumuri 
reduse ;

b) realizarea cu prioritate a pro
ducției destinate exportului, îndepli
nirea fermă a obligațiilor contrac
tuale de export, creșterea ponderii 
produselor cu grad superior de va
lorificare a materiilor prime, diver
sificarea formelor de comercializare 
și adaptare operativă a producției la 
cerințele beneficiarilor externi ; gos
podărirea rațională a fondurilor va
lutare alocate pentru importuri, ur- 
mărindu-se reducerea in continuare 
a acestora prin folosirea materiilor 
prime, materialelor, utilajelor care 
se pot realiza în țară sau se pot în
locui cu alte materiale sau produ
se similare ; încasarea drepturilor în 
lei și în valută ale statului ;

c) aplicarea fermă în anul 1984 a 
prevederilor din Programul privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii și perfecționarea or
ganizării și normării muncii, prin 
generalizarea tehnologiilor și orga
nizarea proceselor de muncă avan
sate, sporirea gradului de mecani
zare și automatizare a proceselor de 
fabricație, îmbunătățirea normelor 
de muncă, utilizarea mai bună a 
personalului, ridicarea continuă a 
nivelului de calificare și perfecțio
nare a pregătirii profesionale ;

d) așezarea activității tuturor în
treprinderilor pe principiile econo
mice ale rentabilității și eficientei, 
astfel ca fiecare leu investit sau 
cheltuit să dea maximum de efi
ciență, să sporească continuu pro
ducția și beneficiile la 1 000 lei fon
duri fixe ; aplicarea unor măsuri 
ferme care să asigure rentabilizarea 
tuturor produselor și activităților și 
să înlăture pierderile de orice fel ;

e) încadrarea, în mod obligatoriu, 
de către fiecare unitate economică 
în prevederile stabilite privind e- 
fectuarea vărsămintelor la bugetul 
statului, în care scop se va acționa 
în special pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de beneficii, res
pectiv a vărsămintelor la buget din 
beneficii, a prelevării pentru socie
tate a unei părți din valoarea pro
ducției nete, precum și a celorlal
te vărsăminte stabilite prin lege ; 
realizarea integrală a resurselor pla
nificate pentru restituirea fonduri
lor primite de la societate ;

f) încadrarea cu strictețe în nor
mele de stoc și normativele mijloa
celor circulante stabilite ; lichidarea 
și prevenirea imobilizărilor de fon
duri. îndeosebi în stocuri de valori 
materiale ; reducerea volumului de 
credite nerambursate la scadență ; 
creșterea continuă a vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante ; ac
celerarea decontărilor și asigurarea 
permanentă a echilibrului între în
casări și plăți ;

g) creșterea eficientei Investițiilor 
prin reducerea, în continuare, a cos
tului lucrărilor ; concentrarea efor
turilor pentru terminarea, cu prio
ritate, a lucrărilor care contribuie la 
sporirea exportului și diminuarea 
importului, reducerea consumului de 
energie, de combustibili și de ma
terii prime, dezvoltarea agriculturii 
și a altor sectoare ale economiei na
ționale ; asigurarea și montarea la 
timp a utilajelor ; îmbunătățirea ca
lității lucrărilor ; punerea la timp in 
producție a capacităților prevăzute 
în plan ; realizarea în întregime a 
parametrilor proiectați, astfel incit 
fiecare leu investit să aducă un 
spor maxim de beneficiu ;

h) asigurarea constituirii integra
le a fondurilor proprii destinate fi
nanțării investițiilor, precum și a 
condițiilor prevăzute de lege pentru 
finanțarea neîntreruptă a obiective
lor de investiții planificate ; ram
bursarea la termenele stabilite a 
creditelor acordate pentru investiții ;

Din cuvintul
Informez Marea Adunare Naționa

lă — a spus deputata Mafia
Gheorghe — că- pe ansamblui ju
dețului Neamț, cu sprijinul perma
nent al conducerii partidului, al mi
nisterelor economice, am reușit să 
depășim unele greutăți și să ob
ținem o productie-marfă suplimenta
ră de 365 milioane lei. depășindu-ne 
astfel angajamentul anual asumat de 
organizația județeană de partid. Am 
acționat, totodată, pentru organizarea 
mai bună a producției si a muncii si 
introducerea mai accelerată a pro
gresului tehnic, îndeplinind sarcina 
de creștere a productivității muncii 
prevăzută prin plan pentru această 
perioadă.

In agricultură, prin măsurile ener
gice întreprinse, am reușit să livrăm 
la fondul centralizat al statului can
tități suplimentare de produse vege
tale și animale, fată de anul prece
dent. si să asigurăm înfăptuirea 
programului de autoaprovizionare te
ritorială.

Cu toate acestea, analizînd in spi
rit critic si autocritic rezultatele ob
ținute in strinsă corelație cu posi
bilitățile tehnico-materiale si de 
muncă existente in județ, trebuie 
să recunoaștem că nu am reușit să 
eliminăm in totalitate greutățile și 
neajunsurile din activitatea noastră, 
acestea influentind negativ rezulta
tele obținute, mai ales în activitatea 
de investiții, export, cît și în secto
rul producției vegetale si animale din 
agricultură. Aceste neajunsuri au fost’ 
dezbătute pe larg cu prilejul recen
telor adunări generale ale oameni
lor muncii, stabilindu-se măsuri con
crete care să conducă la îmbunătă
țirea activității pe viitor.

Măsurile luate, a arătat vorbitoarea, 
conduc la realizarea sarcinilor de 
plan in profil teritorial pe anul 1984, 
atentia noastră fiind concentrată. în 
special. în direcția punerii în func
țiune a noilor capacități de produc
ție.

Exprimîndu-mi acordul deplin față 
de prevederile planului național unic 
de dezvoltare a economiei naționale 
pe anul 1984. fată de celelalte do
cumente supuse dezbaterii sesiunii de 
astăzi — a spus în încheiere vorbi
toarea — vă asigur, mult stimate to
varășe Nicolae Ceausescu, că oamenii 
muncii din județul Neamț sint mobi
lizați pentru a realiza in mod exem
plar sarcinile de plan pe anul 1984, 
an hotărîtor al actualului cincinal, 
care va ridica pe o treaptă superioa
ră dezvoltarea economico-socială a 
tării.

Deputatul Gheorghe Giurgiu 
a informat deputății că lucrătorii 
Combinatului metalurgic Cimpia 
Turzii și-au realizat, in primele 11 
luni ale anului 1983. planul la prin
cipalii indicatori, înregistrind impor
tante depășiri la productia-marfă

i) asigurarea utilizării cu eficien
tă sporită a fondurilor alocate pen
tru finanțarea cheltuielilor de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducere a progresului teh
nic, de prospecțiuni și lucrări geo
logice, agrozooveterinare, întreținere 
și reparare a drumurilor și poduri
lor. gospodărie comunală și alte o- 
biective sau acțiuni cu caracter e- 
conomic, prevăzute prin dispoziții 
legale ;

j) realizarea integrală a acțiunilor 
stabilite prin plan în domeniul co
operării economice și tehnico-știin- 
tifice, acordindu-se prioritate livră
rilor de mașini, utilaje și instalații 
pentru construirea de obiective e- 
conomice în străinătate, prelucrării 
și valorificării superioare a produ
selor rezultate din cooperare, creș
terea rentabilității societăților mix
te din țară și străinătate ;

k) exercitarea unui control finan
ciar exigent și permanent, cu deo
sebire preventiv, în toate sectoare
le de activitate economico-socială în 
vederea gospodăririi judicioase a 
mijloacelor materiale și bănești ; 
respectarea disciplinei de plan, con
tractuale și financiare ; întărirea or
dinii și disciplinei in cheltuirea ba
nului public.

Art. 17. — Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare, care au în subordine unități și 
instituții social-culturale, de admi
nistrație și din alte domenii de ac
tivitate, vor asigura utilizarea cu e- 
ficiență maximă a fondurilor pe 
care acestea le au la dispoziție, a- 
pllcarea fermă a măsurilor stabili
te- privind folosirea cu simț de răs
pundere a bazei materiale existen
te. limitarea la strictul necesar a 
cheltuielilor de întreținere și func
ționare, prevenirea oricărei risipe, 
sporirea veniturilor proprii și creș
terea continuă a gradului de auto
finanțare al acestor unități.

Art. 18. — Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Ministerul Finanțelor, 
Comitetul de Stat al Planificării, mi
nisterele, centralele și întreprinderile 
producătoare de mărfuri pentru ex
port, precum și întreprinderile de 
comerț exterior vor lua măsuri pen
tru realizarea sarcinilor de comerț 
exterior și cooperare economică in
ternațională, obținerea unor prețuri 
externe corespunzătoare în vederea 
acoperirii cheltuielilor de producție 
și realizarea unei eficiente valutare 
sporite, încasarea de la partenerii ex
terni la termenele și in condițiile 
convenite a tuturor drepturilor în va
lută, respectarea riguroasă a echili
brului' prevăzut al balanței comer
ciale și de plăți externe, reducerea 
datoriei externe cu stimele stabilite 
pentru anul 1984.

Art. 19. — Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, celelal
te organe centrale interesate, îm
preună cu comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare vor 
lua măsuri pentru : dezvoltarea și 
lărgirea activităților din economia 
locală ; extinderea, în continuare, a 
industriei mici, prestărilor de servi
cii și altor activități economice ; exe
cutarea unor lucrări de întreținere șl 
reparare a drum uri'.or și podurilor 
prin contribuția în muncă a popu
lației, în condițiile prevăzute de 
lege ; atragerea în mai mare măsură 
a populației la acțiunea de gospodă
rire și înfrumusețare a localităților ; 
extinderea autogospodăririi unităților 
social-culturale și din alte domenii 
de activitate ; creșterea veniturilor 
proprii și reducerea cheltuielilor în 
vederea înfăptuirii treptate a auto
finanțării comunelor, orașelor, mu
nicipiilor și județelor.

Art. 20. — Comitete'e executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București vor acționa

participanților
vîndută si Încasată, la producția pen
tru export, la productivitatea muncii, 
în condițiile reducerii sistematice a 
costurilor de producție totale și ma
teriale.

Acționînd cu fermitate în spiritul 
prețioaselor dumneavoastră indicații 
și orientări, stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, ne 
propunem, a arătat in continuare 
vorbitorul, ca, in perspectiva ani
lor 1984—1985, să asimilăm și să fa
bricăm — prin punerea in funcțiune 
a unor capacități specializate și a- 
daptarea noilor tehnologii la dotă
rile actuale — întreaga gamă de pro
duse metalurgice ce se mai impor
tă, produse soecifice profilului com
binatului nostru.

Exprimindu-și acordul deplin față 
de prevederile proiectelor Planului 
național unic și Bugetului de stat 
pentru anul 1984, vorbitorul a expri
mat hotărîrea metalurgiștilor din 
Cimpia Turzii de a intîmpina cea 
de-a 40-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XlII-lea Congres al 
partidului cu noi și prestigioase reali
zări, aducîndu-și astfel contribuția la 
dezvoltarea economiei naționale, la 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui nostru.

Dînd o înaltă apreciere faptului că 
documentele supuse dezbaterii și a- 
probării Marii Adunări Naționale re
flectă cu putere mobilizarea efortu
rilor Întregului nostru popor pentru 
realizarea unei noi calități a muncii 
și a vieții, pe baza valorificării su
perioare a resurselor de care dispune 
economia națională, a creșterii ac
centuate a eficienței în toate dome
niile, deputata £|ena Nae 8 ex* 
primat, în numele oamenilor muncii 
din sectorul 6 al Capitalei, cel mai 
fierbinte omagiu și întreaga recunoș
tință tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de tot ceea ce a făcut și face 
pentru asigurarea progresului neîn
trerupt al patriei noastre.

Caracteristicile dominante ale pla
nului, a adăugat ea, se regăsesc pe 
deplin șl în sarcinile ce revin sec
torului 6 al Capitalei, care, față de 
anul 1983, înregistrează sporuri im
portante — de 14 la sută la producția 
netă și de 7,4 la sută la producția 
marfă — creșteri ce urmează să fie 
realizate pe seama creșterii produc
tivității muncii și reducerii substan
țiale a cheltuielilor materiale.

Infățișînd realizările obținute în 
îndeplinirea planului pe anul curent, 
vorbitoarea a arătat că pină in pre
zent au fost realizate suplimentar 
o producție-marfă de 561 milioane 
lei și o producție netă de 450 mi
lioane lei, iar ca urmare a acțiu
nilor întreprinse există condiții 
pentru realizarea integrală a produc
ției contractate la export pe acest an.

In continuare, vorbitoarea a sub
liniat că. in spiritul indicațiilor 
date d<_ secretarul general al parti- 

pentru realizarea sarcinilor de plan 
privind veniturile proprii și sursele 
de venit din care se defalcă, potrivit 
art. 13, sume pentru bugetele locale 
de pe teritoriile județelor respective 
și municipiului București, precum și 
pentru utilizarea eficientă a fondu
rilor materiale și bănești. Alocarea 
sumelor defalcate din veniturile bu
getului republican pentru echilibra
rea bugetelor locale se va face în li
mitele aprobate, în raport cu nivelul 
de realizare a planului la veniturile 
proprii și de efectuare a cheltuieliloi 
pe ansamblul județului, respectiv 
municipiului București.

Art. 21. — Ministerul Finanțelor, 
băncile, întregul aparat financiar- 
contabil din ministere, consilii popu
lare, centrale, întreprinderi și insti
tuții vor acționa cu hotărire pentru 
aplicarea cu fermitate a noului me
canism economic, întărirea autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare, creșterea efi
cienței economice in toate domeniile 
de activitate, realizarea producției 
fizice și cu prioritate a celei desti
nate exportului, sporirea mai accen
tuată a productivității muncii, redu
cerea mai substanțială a costurilor de 
producție, mobilizarea maximă a ve
niturilor cuvenite statului de la uni
tățile economice și de la populație, 
acordarea creditelor bancare sub un 
control strict și în concordanță cu 
nevoile producției. Totodată, vor ur
mări promovarea fermă în toate do
meniile a unui regim sever de eco
nomii în efectuarea cheltuielilor, in
diferent de fondurile din care se a- 
coperă, întărirea integrității avutu
lui obștesc, instaurarea unei ordini și 
discipline desăvirșite și întărirea 
controlului financiar-bancar în toate 
sectoarele și, în special, a controlului 
preventiv.

Art. 22. — Ministerul Finanțelor, 
împreună cu Comitetul de Stat al 
Planificării, băncile, ministerele și 
celelalte organe centrale și locale vor 
analiza, lunar, modul in care se rea
lizează veniturile și se utilizează 
fondurile aprobate prin bugetul de 
stat și prin planul financiar centra
lizat și vor stabili măsurile ce se im
pun pentru realizarea prevederilor 
acestora, pentru utilizarea cu maxi
mum de eficiență a fondurilor ma
teriale și bănești, pentru creșterea 
rentabilității și beneficiilor fiecărei 
unități economice.

Totodată, în organele de conducere 
colectivă ale centralelor, întreprinde
rilor și instituțiilor, cu sprijinul orga
nelor. financiar-bancare, se va anali
za lunar execuția bugetului de veni
turi și cheltuieli al fiecărei unități și 
se vor lua măsuri în vederea asigu
rării îndeplinirii sarcinilor de veni
turi și de reducere continuă a chel
tuielilor.

Art. 23. — Curtea Superioară de 
Control Financiar, Consiliul Finan- 
ciar-Bancar, Ministerul Finanțelor și 
băncile vor acționa, împreună cu mi
nisterele și celelalte organe centrale 
și locale, pentru exercitarea în eco
nomie a unui control financiar pre
ventiv exigent, gospodărirea judi
cioasă și eficientă a mijloacelor ma
teriale și bănești, respectarea legi
lor statului, a disciplinei de plan și 
financiare, precum și pentru apă- 

î'rafha proprietății' "So'cîallrfe. '•
Art. 24. — Indicatorii prevăzut! în 

Bugetul de stat al Republicii Socia
liste România și în planul financiar 
centralizat, pe anul 1984 vor fi des- 
fășurați ne titulari de plan prin de
cret ai Consiliului de Stat.

Art. 25. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1982 la venituri în sumă 
de 277 407 650 817 lei, iar ta cheltuieli 
în sumă de 257 453 331 435 lei. cu un 
excedent în sumă de 19 951 319 382 lei, 
din care la bugetul republican 
18 034 094 538 lei, iar la bugetele lo
cale 1 917 224 844 lei.

la dezbateri
dului la Plenara Comitetului Central 
din 14—15 noiembrie 1983, accent se 
pune pe reducerea consumurilor, 
mai ales la metal, energie și com
bustibil, prin asimilarea de noi 
produse, reproiectarea și moderni
zarea produselor și tehnologiilor 
existente, prin extinderea acțiunii 
de recuperare, recondiționare și 
refolosire a materialelor, pieselor și 
subansamblelor. A fost remarcat 
faptul că actuala dotare tehnică 
permite realizarea de produse cu 
cheltuieli materiale mult mai mici 
decit pină acum. Vorbitoarea a 
prezentat măsurile hotărîte care 
se întreprind în fiecare unitate 
pentru sporirea tot mai accentuată a 
productivității muncii, îndeosebi 
prin introducerea de tehnologii noi 
și modernizarea celor existente, 
creșterea gradului de mecanizare și 
automatizare a proceselor de pro
ducție. perfecționarea organizării 
producției și a muncii, ridicarea 
pregătirii profesionale a personalu
lui muncitor, preocupările colective
lor de oameni ai muncii pentru îm
bunătățirea substanțială a calității 
produselor, creșterea competitivi
tății lor pe piețele externe.

In încheiere, vorbitoarea a asigurat 
conducerea partidului și statului, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea oamenilor 
muncii din sectorul 6 al Capitalei de 
a acționa cu toată răspunderea, cu 
întreaga lor pricepere și energie, 
pentru înfăptuirea exemplară a pla
nului pe 1984, pentru sporirea con
tribuției lor la înflorirea multilate
rală a patriei noastre socialiste.

Proiectele de legi și programele 
supuse dezbaterii noastre, elaborate 
sub permanenta îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se spune 
în cuvintul deputatului Stei ian 
TeodoF6SCU accentuează cu pu
tere și clarviziune necesitatea spo
ririi permanente a eficienței econo
mice, amplificarea tuturor laturilor 
calitative ale activității noastre și 
participarea mai activă la diviziunea 
internațională a muncii.

Realizarea acestor obiective, a spus 
vorbitorul in continuare, p/esupune 
continuarea cu fermitate a procesu
lui, de modernizare a economiei na
ționale, proces in care ramura con
strucțiilor de mașini este implicată 
tot mai mult. In acest sens este de 
subliniat că structura producției con
strucțiilor de mașini va înregistra 
mutații deosebite. Astfel, anul 1984 
marchează realizarea mai hotărîtă a 
Programului ce urmează să asigure 
independența energetică a țării. Con
form acestui program, pentru dotarea 
sectorului minier este prevăzut un 
volum cu peste 19 la sută mai mare 
față de nivelurile anului 1983, cu 
accent mai mare pe acele grupe de 
utilaje care condiționează progresul 
tehnic și creșterea productivității la 

lucrările în subteran șl în carieră. 
Un loc aparte revine, de asemenea, 
producției de utilaje tehnologice com
plexe, ca și celor destinate agri
culturii și lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Vom acționa cu fermitate 
pentru îmbunătățirea Calității și creș
terea eficientei producției. redu
cerea substanțială a consumurilor 
materiale și energetice și mai cu 
seamă pentru creșterea accentuată a 
productivității muncii. Dealtfel, în 
complexul de programe și măsuri ce 
le-am stabilit pentru anul viitor, 
acestor probleme le-am acordat o 
atenție deosebită. De pildă, sarcinile 
prevăzute în planul pe 1984, pri
vind calitatea mai bună a producției, 
urmează a se materializa prin asi
milarea a peste 900 produse noi și 
modernizate și prin ridicarea gradu
lui de valorificare a producției la 
fiecare milion lei producție marfă, 
însușindu-ne pe deplin criticile for
mulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul recentei plenare 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, vom acționa cu toată răs
punderea pentru ca'întregul spor al 
producției din 1984 să fie realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii. în ce privește producția desti
nată exportului, sîntem hotărîți să 
acționăm cu mai multă fermitate în 
vederea adaptării permanente a ma
șinilor și utilajelor pe care le fabri
căm la cerințele pieței externe, di- 
versificînd gama de produse și servi
cii oferite la export. în special ofer
ta de obiective complexe.

Votez cu toată convingerea proiec
tele de legi supuse. dezbaterii, a spus 
vorbitorul în încheiere.

Luînd cuvintul, deputatul Eugen 
Sandu duPa ce a exprimat hotă-
rirea fermă a petroliștilor din ju
dețul Bacău de a spori zi de zi pro
ducția de țiței și gaze, a spus : Por
nind de la orientările fundamentale 
stabilite de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, la 
întîlnirile de lucru, cu petroliștii, de 
la importanța ce o acordă partidul 
lărgirii bazei de materii prime și 
energetice, colectivele de oameni ai 
muncii din Schela de producție pe
trolieră Modîrzău a Trustului de fo- 
raj-extracție Moinești au analizat cu 
exigență și spirit de răspundere po
sibilitățile de care dispun pentru îm
bunătățirea activității de foraj și ex
tracție, pentru îndeolinirea prevede
rilor planului Ia toți indicatorii. Au 
fost întocmite programe de măsuri 
privind cercetarea și prospectarea 
geologică, pentru descoperirea de noi 
zone, în special la mare adîncime, 
creșterea gradului de utilizare a fon
dului de sonde, optimizarea regimu
lui tehnologic, reducerea duratei de 
punere în producție a sondelor.

După ce s-a referit la cauzele care 
au condus la nerealizările față de 
plan, deputatul a arătat că, în aceste 
zile, petroliștii din schela în care își 
desfășoară activitatea, mobilizați de 
organizațiile de partid, acționează 
pentru pregătirea în bune condiții a 
sarcinilor pe anul viitor.

Exprimindu-mi acordul cu proiec
tele de legi supuse dezbaterii — a 
spus, in încheiere, vorbitorul — asi
gur Marea Adunare Națională, pe 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că petroliș
tii din județul Bacău, sub conducerea 
organizațiilor de partid, își vor con
sacra toate eforturile, întreaga lor 
capacitate și putere de muncă pentru 
îndeplinirea neabătută a programu
lui de creștere continuă a producției 
de țiței și gaze, în vederea realizării 
mai devreme a prevederilor Con
gresului al XII-lea al partidului pri
vind asigurarea deplinei independen
țe energetice a patriei noastre, de ri
dicare pe trepte tot mai înalte a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului nostru.

In cuvintul său, deputata Virgi
nia Gemescu a subilniat că d°- 
cumentele înscrise pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni prezintă o impor
tanță deosebită pentru progresul 
mai rapid al țării, fiind conforme cu 
prevederile programului privind dez
voltarea economico-socială a Româ
niei aprobat' de Congresul al XII-lea 
și de Conferința Națională ale parti
dului. în anul 1984 — a spus vorbi
toarea — județul Dolj va cunoaște 
noi ritmuri de creștere economico- 
socială. Producția industrială va 
spori cu peste 11,5 la sută față de 
acest an. în special pe seama creș
terii productivității muncii, precum 
și prin alocarea unor însemnate fon
duri de investiții. Arătind că în anul 
viitor se va pune un accent mai 
mare pe creșterea eficienței econo
mice, vorbitoarea s-a referit la sar
cinile ce revin Centralei industriale 
de mașini și aparataje electrice Cra
iova — unde își desfășoară activita
tea. în acest cadru, după ce a evi
dențiat rezultatele obținute în anul 
acesta, precum și unele deficiențe în 
muncă, vorbitoarea a arătat că pen
tru 1984 au fost definitivate progra
me proprii pentru realizarea echipa
mentelor electroenergetice necesare 
centralelor electronucleare, pen
tru diversificarea producției de 
locomotive, pentru motoare electrice 
pentru toate domeniile de utilizare, 
transformatoare speciale și echipa
mente complexe pentru uz intern și 
export.

în încheiere, a spus vorbitoarea, vă 
rog să-mi permiteți să-mi exprim 
deplina adeziune la proiectul de lege 
supus dezbaterii și să asigur Marea 
Adunare Națională că oamenii mun
cii fioljeni nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară a 
planului pe anul 1984.

Proiectele de legi privind planul 
național unic de dezvoltare econo
mică și socială a țării și bugetul pe 
anul 1984, a spus deputatul Vasile 
Bulucea, reflectă preocuparea sta
tornică și consecventă a partidului 
și statului, a eminentului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru progresul accele
rat și multilateral al României pe 
drumul socialismului și comunismu
lui.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la sarcinile ce revin transportu
rilor și telecomunicațiilor, subliniind 
că pe baza măsurilor luate de or
ganele de conducere colectivă noile 
prevederi, care corespund posibilită
ților și capacității de efort ale oame
nilor muncii din transporturi și te
lecomunicații. sint pe deplin realiza
bile. în spiritul hotărîrilor Conferin
ței Naționale a partidului și in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului. în repartizarea sarci
nilor de transport pe sectoare s-a 
urmărit în mod deosebit criteriul 
maximei eficiente determinat de 
cele mai economice consumuri spe
cifice de combustibili și energie. 
Astfel, față de realizările din 1983, 
sarcinile la transport pe calea fe
rată sporesc cu 7,3 la sută, ale trans

portului fluvial cu peste 48 la sută, 
iar cele ale transportului maritim cu 
aproape 31 la sută, in timp ce pon
derea transportului auto de mărfuri 
scade, limitîndu-se la strictul nece
sar. Ne vom concentra atenția asu
pra reducerii consumurilor de e- 
nergie, combustibili, precum și de 
materii prime și materiale, progra
mele speciale de măsuri ce le-am 
întocmit pentru fiecare sector și 
compartiment în parte urmînd să a- 
sigure reduceri cuprinse între 5 și 
12 la sută. Vom acționa, de aseme
nea. cu mai multă fermitate asupra 
îmbunătățirii calității întregii activi
tăți de transport și telecomunicații-, 
prin asigurarea unei mai bune re
gularități și siguranțe a circulației, 
prin deservirea promptă a popu
lației cu prestații de poștă și tele
comunicații, prin creșterea gradului 
de confort in mijloacele de trans
port, capitol la care sîntem încă da
tori. ,

în încheiere, vorbitorul și-a ex
primat deplinul acord cu proiectele 
de lege supuse dezbaterii.

în cuvintul său, deputatul Octa
vian Bâscianu 8 spus '• Dez* 
batem astăzi documente deosebit de 
importante pentru progresul nostru 
economico-social, elaborate sub di
recta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, cu înțelep
ciune și realism, călăuzește dezvolta
rea ascendentă a patriei. Așa cum 
rezultă din aceste documente, ritmu
rile și proporțiile stabilite în dezvol
tarea ramurilor și sectoarelor econo
miei naționale reprezintă o garanție 
sigură a evoluției ascendente și 
echilibrate a țării, care se bizuie pe 
valorificarea într-o măsură mai mare 
a resurselor interne de materii pri
me, oombustibili și energie, pe apli
carea cu fermitate a mecanismului 
economico-financiar.

Pentru anul viitor, planul de dez
voltare economico-socială în profil 
teritorial prevede pentru județul 
Tulcea sarcini sporite in ceea ce pri
vește realizarea producției vegetale 
și zootehnice. în valorificarea inte
grală a resurselor naturale din Delta 
Dunării.

întreprinderea agricolă de stat 
„Traian", în care îmi desfășor acti
vitatea — a spus vorbitorul — a acu
mulat o valoroasă experiență în do
meniul producției de cereale, plante 
tehnice și creșterea animalelor. Lu
crătorii din unitatea noastră au luat 
cunoștință de sarcinile mobilizatoare 
ce ne revin din planul pe anul 1984 
și se declară întru totul de acord cu 
toți indicatorii, pe care ne angajăm 
să-i îndeplinim.

Exprim deplina aprobare față de 
prevederile acestor documente, pre
cum și hotărîrea de a acționa cu toa
tă răspunderea pentru înfăptuirea 
exemplară a acestora, contribuind 
astfel la dezvoltarea economică ar
monioasă a patriei.

Exprirriînd acordul total față de 
prevederile proiectelor Planului și 
Bugetului pe anul 1984, elaborate pe 
baza orientărilor realiste ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, deputata 
Otilia Barna 8 subliniat ca aceste 
documente asigură continuarea pro
cesului de dezvoltare intensivă a e- 
conomiei naționale, accentuarea la
turilor sale calitative și de eficientă 
maximă.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit la rezultatele obținute de oa
menii muncii — români, maghiari și 
germani — din județul Mureș, care au 
reușit ca pe 11 luni din acest an să 
depășească planul producției marfă 
industrială, planul producției nete și 
cel al productivității muncii, redu- 
cînd, totodată, cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă cu 9,4 lei, iar a celor 
materiale cu 12,7 lei.

Proiectul de plan pe anul 1984 — 
a spus .vorbitoarea — conține obiec
tive și sarcini complexe care asigură 
ridicarea întregii activități economi- 
co-sociale la parametri calitativi su
periori, sporirea eficienței economice 
și promovarea tot mai fermă a cuce
ririlor tehnlco-științiflce contempora
ne în toate sectoarele de activitate, 
gospodărirea judicioasă a resurselor 
materiale și financiare. Potrivit aces
tor documente, și în industria mu- 
reșeană sint prevăzute creșteri im
portante la producția netă, marfă și 
Ia productivitatea muncii.

Sint sarcini deosebit de angajante, 
pe care sintem hotărîți să le înde
plinim printr-o activitate mai bine 
organizată, printr-o muncă discipli
nată și responsabilă, printr-o eva
luare mai realistă a bogatelor resur
se materiale, tehnice și umane de 
care dispunem. în acest sens, indica
țiile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rostite în cadrul Sesiunii Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, constituie pentru colectivul 
nostru un imbold de muncă nepre
cupețită, în vederea. înfăptuirii tutu
ror obiectivelor cuprinse în planul 
de producție al anului viitor.

Considerăm că sarcinile ce nă re
vin pentru anul 1984 sint mobiliza
toare și vor asigura în continuare 
dezvoltarea economico-socială a ju
dețului Mțjreș. în numele oamenilor 
muncii din acest județ, mă angajez 
pentru înfăptuirea lor exemplară, 
astfel încit să ne aducem contribuția 
la progresul multilateral al patriei.

Elaborate sub directa îndrumare și 
cu contribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a spus in cuvin
tul său deputatul Nicolae Con
stantin — proiectele de plan pe 
care le dezbatem astăzi exprimă con
cepția de înalt patriotism și activi
tatea fermă a conducătorului parti
dului și statului nostru privind 
trecerea României într-o etapă nouă 
de dezvoltare, superioară, realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții 
întregului nostru popor, ridicarea 
gradului general de civilizație al so
cietății noastre socialiste.

Datorită acestei politici clarvăză
toare, astăzi, cînd în toată lumea, in
clusiv în țările cele mai dezvoltate, 
are loc pe fondul crizei mondiale o 
stagnare a economiei, cind se reduc 
tot mai mult cheltuielile pentru ne
cesitățile sociale și culturale ale 
populației, cînd rîndurile șomerilor 
se înmulțesc cu milioane și milioa
ne de oameni, România își poate 
propune și realiza creșteri în ritmuri 
și proporții însemnate ale economiei 
sale naționale. Realizarea în 1984 a 
unei producții marfă cu 6,7 la sută 
mai mare, a unei productivități spo
rite cu 8,0 la sută, a unui venit na
țional reprezentind o creștere de 7,3 
la sută față de anul 1983 constituie 
dovezi grăitoare ale forței și capa
cității economiei noastre naționale, 
izvorul și temelia bunăstării mate
riale și spirituale a întregului nos
tru popor. ExRrimînd înaltul uma
nism al societății noastre, preocu
parea constantă a conducerii de 
partid și de stat, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua ridicare a nivelului de trai 

și de civilizație al- tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — a condițiilor lor de muncă 
și de viață, prevederile de plan pen
tru viitorul an înscriu, în acest sens, 
obiective deosebit de importante. 
Astfel, vor fi create 50 000 de noi 
locuri de muncă în economie. Re
tribuția medie nominală la înche
ierea primei etape de majorare in 
august 1984 va ajunge la 2 925 Iei, 
asigurînd astfel o creștere a retribu
ției reale cu 5 la sută față de 1980, 
urmînd ca în anul 1985, la sfîrșitul 
celei de-a Il-a etape de majorare, 
retribuția reală să fie cu 8 la sută 
mai mare față de anul 1980. Și in 
anul viitor, va continua în ritm in
tens construcția de locuințe. Fonduri 
importante — peste 52 miliarde lei, 
reprezentind in medie 2 295 lei pe 
locuitor — sînt destinate finanțării 
de la bugetul de stat a acțiunilor so- 
cial-cul turale.

Relevînd sarcinile ce revin sindi
catelor din planurile și programele 
economico-sociale supuse dezbateri
lor, vorbitorul a spus : sindicatele 
sînt hotărîte și se angajează în fața 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fața Marii Adunări Naționale să ac
ționeze cu mai multă fermitate, în 
spirit revoluționar, pentru ca fiecare 
om al muncii să-și dovedească în 
fapt calitatea de proprietar, producă
tor și beneficiar prin ordine, disci
plină și răspundere în producție, prin 
contribuție directă la creșterea pro
ducției fizice și a productivității 
muncii, îmbunătățirea nivelului teh
nic și ridicarea calității întregii pro
ducții, realizarea exemplară a pla
nului la export, reducerea costurilor 
de producție, a consumurilor de 
combustibili și energie.

Doresc, totodată, ca de la aceas
tă înaltă tribună — a spus vorbito
rul — să exprim gîndurile și sim
țămintele de aleasă cinstire, de 
profundă recunoștință ale milioane
lor de oameni ai muncii, membri ai 
sindicatelor, față de președintele re
publicii noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru eforturi
le neobosite și inițiativele sale deo
sebite. pentru acțiunea fermă puse 
în slujba păcii și înțelegerii între 
popoare, expresie a înaltei responsa
bilități față de destinele umanității 
într-un moment crucial al vieții Eu
ropei și întregii lumi.

Ca miner, a spus, în cuvintul său, 
deputatul Gheorghe Potocean, 
mă preocupă în mod deosebit sar
cinile stabilite prin proiectul de 
plan pentru dezvoltarea unuia din 
sectoarele importante ale economiei 
— industria extractivă. în expunerea 
la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, ați accentuat cu putere 
necesitatea de a se pune pe primul 
plan asigurarea bazei de materii pri
me și resurse energetice a țării, sta
bilind sarcini prioritare privind per
fecționarea cercetării geologice, 
scurtarea duratei prospecțiunilor și a 
etapei de trecere de la faza de ex
plorare a rezervelor la punerea lor 
rapidă în exploatare.

în continuare, el a înfățișat obiec
tivele pe care colectivul acestei uni
tăți miniere și le-a propus pentru 
noul an și a informat că, pe an
samblul județului, industria extracti
vă a Caraș-Severinului se va dez
volta într-un ritm susținut, asigurînd 
creșterea producției totale de cărbu
ne cu 2,9 la sută, în paralel cu ex
ploatarea în carieră a șisturilor bi
tuminoase. într-un volum de 5 mi
lioane tone în 1984, necesare pentru 
primul grup al centralei termoelec
trice ce va funcționa cu această re
sursă.

Conștient! că îndeplinirea tuturor 
acestor sarcini solicită eforturi mari, 
vă încredințăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de faptul că 
minerii Caraș-Severinului sînt hotă
rîți să facă totul pentru a da în ex
ploatare zăcămintele de cărbune de 
la Lupac. Camenița. Chiacovăț. de la 
Rusca Montană, Pregheda și Bigăr, 
ca și pentru lărgirea perimetrelor 
actualelor exploatări, din cadrul în
treprinderii miniere Bocșa. în care 
lucrez.

Răspunsul nostru, al minerilor, 
fată de grija permanentă acordată 
îmbunătățirii condițiilor noastre de 
muncă și de viață, il constituie hotă- 
rirea unanimă de a realiza integral 
sarcinile producției fizice pe acest an 
și pe întregul cincinal — a spus el 
în încheiere.

Deputata Margareta Krauss • 
spus : Doresc ca, în numele oame
nilor muncii, al tuturor cetățenilor 
din orașul Codlea — români, ger
mani și maghiari — pe care îi repre
zint în forumul legislativ al țării, să 
exprim deplinul acord cu proiectele 
de legi supuse dezbaterii prezentei 
sesiuni — documente care reflectă 
cutezanța revoluționară, excepționala 
capacitate de analiză și previziune, 
patriotismul fierbinte și înalta grijă 
pentru progresul neîntrerupt al scum
pei noastre patrii, pentru prosperita
tea întregului popor ce caracterizează 
munca eroică pe care o desfășurați 
în fruntea partidului și a țării, mult 
6timate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

In continuare, vorbitoarea a ară
tat : Caracteristicile principale ale 
planului național unic pe anul viitor 
se regăsesc și în sarcinile ce revin 
orașului Codlea. Producția-marfă in
dustrială va înregistra un spor de 
10,7 la sută față de acest an, valoarea 
acesteia ajungind la peste 3,7 miliar
de lei ; întregul spor de producție 
urmează să fie realizat pe seama 
creșterii productivității muncii. Spo
ruri însemnate cunoaște și agricul
tura, precum și celelalte sectoare e- 
conomice și sociale din oraș. In pre
zent, toate colectivele de muncă din 
orașul și județul nostru acționează 
energic pentru realizarea sarcinilor 
și angajamentelor asumate pe anul 
curent, preliminindu-se o depășire a 
producției-marfă industriale pe în
tregul județ de peste 1 miliard lei.

Subliniind că rezultatele obținute 
nu sînt pe măsura condițiilor și po
sibilităților reale de care dispune o- 
rașul Codlea, vorbitoarea a relevat 
acțiunile inițiate, în spiritul orientă
rilor și indicațiilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea continuă a 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibil și e- 
nergie, valorificarea superioară a re
surselor materiale, în condițiile apli
cării ferme a principiilor autogestiu
nii și autocondueerii muncitorești, 
pentru sporirea producției agricole, 
vegetale și animale.

în încheiere, deputata a exprimat 
hotărîrea oamenilor muncii din Co
dlea de a face totul pentru realizarea 
exemplară a planului pe anul 1984, 
sporind și mai mult contribuția lo.r 
la dezvoltarea multilaterală a pa
triei.

După ce a evidențiat rezultatele 
bune obținute de cei ce își desfă
șoară activitatea pe ogoarele județu
lui Giurgiu, deputatul florin Cen- 
Oiu a spus : Oamenii muncii din 
județul nostru și-au însușit în to
talitate criticile formulate de secre
tarul general al partidului cu prile
jul recentei vizite de lucru, depunînd 
eforturi sporite pentru creșterea răs
punderii în exercitarea controlului, 
pentru respectarea cu strictete a dis
ciplinei în gospodărirea fondului 
funciar si a mijloacelor tehnice din 
dotare, pentru aplicarea întocmai a 
tehnologiilor de cultură și a crește
rii animalelor.

Ca lucrător al Stațiunii de me
canizare a agriculturii Hotarele, am 
participat la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. pe probleme de 
agricultură, unde am înțeles mal bine 
marile cerințe pe care le pune în 
fata noastră, a mecanizatorilor, parti
dul. secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a arătat vorbitorul, referindu-se pe 
larg la măsurile ce urmează a fi 
luate în scopul ridicării pe o treaptă 
superioară de calitate a întregii acti
vități.

Consider, a spus deputatul, că pre
vederile de plan pentru anul viitor 
în agricultură sînt pe deplin reali
zabile. avînd în vedere că dispunem 
de condiții materiale și experiența 
necesară pentru obținerea unor pro
ducții mari, pentru sporirea contri
buției județului nostru la fondul 
centralizat al statului și la, îndepli
nirea programului de autoaprovizio
nare.

In încheiere, vreau să vă asigur, 
mult iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. să asigur înaltul 
nostru for legislativ că cei ce își 
desfășoară activitatea în unitatea 
noastră, alături de toți oamenii mun
cii din județul Giurgiu, vor munci 
fără preget pentru realizarea inte
grală a sarcinilor ce le revin din 
planul pe anul 1984. convinși că slu
jesc astfel propășirii patriei noastre, 
ridicării bunăstării întregului nostru 
popor.

Luînd cuvintul, deputata f|gna 
DelîU 8 spus : Proiectele și pro
gramele suipuse dezbaterii și apro
bării înaltului forum legislativ al 
țării noastre reflectă, prin bogăția 
conținutului lor, contribuția hotărî- 
toaire a secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului și statului, 
realismul, clarviziunea și răspund 
rea comunistă, spiritul său novați 
revoluționar, în abordarea și soluțio
narea problemelor majore ale dez
voltării economico-sociale a țării, ale 
creșterii bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Vă raportăm că, pe baza orientă
rilor și indicațiilor date de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, comitetul 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii din cadrul Combinatului de în
grășăminte chimice din Slobozia au 
acționat pentru unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii în vedereg 
îndeplinirii sarcinilor economice, 
realizînd lucrări de reparații și. între
ținere de calitate, acționînd perma
nent pentru îmbunătățirea parame
trilor tehnologici de fabricație și rea--, 
lizarea unor produse cu înalți indici 
tehnici și calitativi. Au fost puse in 
funcțiune în acest an, cu forțe pro
prii, instalațiile de amoniac și uree 
din etapa a Il-a, au fost îmbunătățiți 
parametrii tehnologici de funcționare 
ai instalației de producere a argonu
lui, a fost materializată și pusă în 
funcțiune o instalație de fabricare a 
îngrășămintelor lichide.

Exprimindu-și acordul deplin fa 
de prevederile proiectelor de le 
suouse dezbaterii și aprobării Mani 
Adunări Naționale, vorbitoarea a asi
gurat pe deiputați că oamenii muncii 
din județul Ialomița vor acționa cu 
toată răspunderea pentru îndeplini
rea integrală a sarcinilor ce le revin 
în anul viitor și pe întregul cincinal

Luînd cuvintul, deputata Mafia 
Asaftei 8 spus: Ca om mun- 
cii din agricultură, vă informez, to
varășe președinte Nicolae Ceaușescu, 
că toți oamenii muncii ieșeni duc la 
îndeplinire prețioasele dumneavoas
tră indicații ce ne-au fost date cu 
ocazia vizitei de lucru efectuate, 
anul trecut, în județul nostru, a că
ror aplicare în practică a condus la 
creșterea producțiilor agricole și a 
eficienței economice. Aceasta ne-a 
permis să asigurăm autoaoroviziona- 
rea în profil teritorial în condiții co
respunzătoare.

în continuare, vorbitoarea a ară
tat : Sintem conștienți că rezultatele 
economico-financiare ale unității 
noastre din acest an ar fi putut fi 
mai bune dacă în activitatea noastră 
nu s-ar fi manifestat unele neajun
suri privind organizarea producției 
și a muncii, disciplina tehnologică, 
grija față de avutul obștesc și altele. 
Toate aceste lipsuri au fost temeinic 
analizate în adunările generale ale 
membrilor cooperatori și s-au stabilit 
măsuri concrete pentru realizarea și 
depășirea producțiilor planificate.

Cooperativa agricolă din Lungani, 
județul Iași, a cărei președintă sînt, 
este situată într-o zonă colînară cu 
terenuri în pantă suouse degradării. 
De aceea, pentru folosirea mai efi
cientă a pămintului am executat pînă 
în prezent lucrări de combatere a 
eroziunii solului pe 1 934 ha, drenaje 
pe 100 ha și desecări pe 60 ha. Pînă 
în anul 1985, ne-am propus să con
tinuăm lucrările de combatere a ero
ziunii solului pe încă 700 ha și să 
irigăm cu posibilități locale 60 ha. 
Prin aplicarea schemei hidrotehnice 
a județului Iași, pină în anul 1989 
vom putea amenaja pentru irigații 
1 400 ha.

Exprimîndu-mi acordul cu prevede
rile programului, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe președinte Nicolae 
Ceaușescu, că, pentru realizarea pre
vederilor de plan pe anul 1984 atît 
la nivelul județului, cît și la nivelul 
cooperativei noastre, am creat toate 
condițiile și sîntem hotărîți să mo
bilizăm toate resursele de care dis
punem, să folosim mai bine pămîn- 
tul, să aplicăm cele mai adecvate 
tehnologii pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin din domeniul agri
culturii.

Luînd cuvîntul, deputatul Vasile 
Plingan 8 spus • doresc sa infor
mez Marea Adunare Națională că, în 
contextul general al progreselor con
semnate de la începutul acestui an 
în toate ramurile economiei națio
nale, s-au înregistrat unele rezultate 
bune și în domeniul comerțului ex
terior. Astfel, în raport cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, ex
portul s-a ridicat la peste 103 Ia sută, 
în paralel cu diversificarea piețelor
(Continuare in pag. a Vil-a)
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tul Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale al Republi
cii Socialiste România asupra aces
tora de către tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Suprem.

Tovarășul Vasile Bărbuleț. secretar 
al Comisiei pentru industrie și acti
vitatea economico-financiară a Marii 
Adunări Naționale, a prezentat, apoi. 
Raportul comun al comisiilor per
manente ale Marii Adunări Naționale 
care au avizat proiecteie de lege 
eflate in discuție.

în ședința de după-amiază a avut 
loc discuția generală asupra proiec
telor de legi. Au luat cuvintul depu
tății Maria Gheorghe, Gheorghe 
Giurgiu, Elena Nae, Stelian Teodo- 
rescu, Eugen Sandu, Virginia Ge- 
mescu, Vasile Bulucea, Octavian 
Bâscianu, Otilia Barna, Nieolae Con
stantin, Gheorghe Potoccan, Marga
reta Krauss, Florin Cenciu, Elena 
Deliu, Maria Asattei, Vasile Pungan,

Din cuvintul
(Urmare din pag. a Vl-a)
externe și creșterea ponderii produ
selor cu un grad ridicat de prelucra
re. Sint duse la îndeplinire, cu con
secventă, indicațiile date de secreta
rul general al partidului cu privire 
la realizarea și in acest an a unei 
balanțe comerciale externe active, 
care să contribuie la reducerea da
toriei externe. Pină la sfirșitul lunii 
noiembrie am înregistrat un sold ac
tiv al balanței comerciale superior 
celui realizat la nivelul întregului an 
1982.

După ce a arătat că în activitatea 
de comerț exterior continuă să se 
mențină încă unele neajunsuri, și că 
cei care își desfășoară activitatea în 
acest domeniu au tras învățămintele 
necesare din neajunsurile înregistra
te și acționează cu toată hotărirea 
pentru înlăturarea lor, vorbitorul a 
subliniat că pentru 1984 este stabi
lită o creștere a comerțului exterior 
de aproape 14 la sută în comparație 
cu prevederile de plan pentru acest 
an și că un accent deosebit se va 
pune pe sporirea exportului și coo
perării in producție, îndeosebi in do
meniile de virf ale industriei, cum 
sint construcția de mașini, electroteh
nica, electronica, chimia, precum și 
unele sectoare ale industriei ușoare. 
Activitatea noastră — a spus depu- 
+'>t,ul — este mult ușurată de per- 

ctivele largi deschise comerțului 
cooperării prin documentele de în

semnătate istorică încheiate cu ocazia 
intilnirilor dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nieolae Ceaușescu, cu 
conducătorii a numeroase state de 
.pe toate meridianele globului, lucru 
pentru care vă aducem deosebitele 
noastre mulțumiri și calda noastră 
recunoștință. Numai în documentele 
semnate în acest an sint prevăzute 
peste 150 de acțiuni de cooperare, cu 
o valoare de cîteva miliarde dolari, 
a căror concretizare va asigura co
menzi de lungă durată pentru nu
meroase sectoare ale industriei noas
tre. Avem datoria și vom acționa ho- 
tărit să folosim mai bine aceste po
sibilități și să transpunem în con
tracte ferme toate acțiunile economi
ce cuprinse în aceste documente.

Realizarea și depășirea volumului 
exportului planificat impun ca, Îm
preună cu ministerele economice, 
centralele industriale și uzinele, să 
asigurăm executarea cu prioritate — 
conform indicațiilor conducerii parti
dului și statului — a mărfurilor des
tinate partenerilor externi, în condi
ții ireproșabile de calitate și la ter
menele prevăzute in contracte. Dis- 

nem de un mare potențial de cer
ere, de o industrie modernă cu o 

dotare la nivelul tehnicii mondiale, 
care ne permit să ridicăm calitatea și 
tehnicitatea produselor de export 
la nivelul celor mai bune realizări 
pe plan internațional, iar — în anu
mite cazuri — chiar să depășim acest 
nivel. Stă la îndemina noastră și ne 
revine obligația de prim ordin, atit 
nouă — celor din comerțul exterior 
— cit și producătorilor pentru ex
port, să punem în valoare aceste 
uriașe rezerve.

Economia României, în plină dez
voltare, va oferi în 1984 condiții mai 
bune pentru a dezvolta schimburile 
comerciale și cooperarea economică 
cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, precum și cu 
țările capitaliste dezvoltate.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
pe conducătorul partidului și statului 
că oamenii muncii care își desfășoa
ră activitatea in domeniul comerțu
lui exterior vor acționa energic, cu 
înaltă răspundere patriotică, pentru 
realizarea integrală a tuturor preve
derilor planului de comerț exterior, 
pentru creșterea rolului României 
socialiste in cooperarea economică 
internațională.

în cuvintul d, deputata 5teld 
Chioveanu a re,evat însemnăta
tea documentelor supuse dezbaterilor 
actualei sesiuni, subliniind că ele 
deschid noi perspective înfăptuirii 
neabătute a hotăririlor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român.

Indicatorii planului pe 1984. a spus 
vorbitoarea, vor asigura continuarea 
în ritm susținut a dezvoltării econo- 
mico-sociale și in județul Buzău. 
Creșterea, față de anul trecut, a vo
lumului producției marfă industrială 
la peste 21 miliarde lei, a industriei 
mici și prestărilor de servicii — Ia 
1,6 miliarde lei, intensificarea acti
vității de export deschid noi perspec
tive înfloririi multilaterale a acestor 
străvechi meleaguri. La baza dezvol
tării industriale va sta înfăptuirea 
unui amplu program de investiții, 
care se ridică la 3,9 miliarde lei. Va
loarea producției globale agricole va 
depăși 5 miliarde lei, cu o creștere 
de 10 la sută față de acest an.

Asigurînd înfăptuirea acestor mo
bilizatoare prevederi, a spus vorbi
toarea în încheiere, oamenii muncii 
din județul Buzău, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
își intensifică acțiunile pentru înde
plinirea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe anul în curs și 
pregătirea riguroasă a producției n- 
nului 1984, conștienți că astfel își vor 
spori contribuția ia ridicarea Româ
niei pe noi culmi de progres și civi
lizație.

în cuvintul său, deputatul Tibe-
riu Mureșan a ®râtat că pianul 

indus- 
elabo-

de dezvoltare a agriculturii și 
triei alimentare pe anul 1984, 
rat sub directa îndrumare și cu parti
ciparea nemijlocită a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, prevede dezvol
tarea echilibrată a producției vege
tale și animale, sporurile urmînd a fl 
obținute aproape in totalitate prin 
intensificarea producției, prin creș- 

Stela Chioveanu, Tiberiu Mureșan. 
Ion Pățan, Constantin Teodorescu 
și Ion Stoian.

La discuția pe articole, deputatul 
Silviu Curticeanu a propus, in nu
mele Consiliului de Stat, unele 
amendamente în ce privește titlurile 
proiectelor de legi, ca și al progra
mului, aflate pe ordinea de zi la 
primele patru puncte, astfel ca aces
tea să exprime direct și să reflecte 
mai exact conținutul lor. Marea 
Adunare Națională a adoptat, în 
unanimitate, amendamentele, în baza 
cărora titlurile documentelor respec
tive sint reformulate astfel : Legea 
Planului național unic de dezvoltare 
eoonomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1984 ; Le
gea Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare ala 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1984 ; Legea Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste România pe 
anul 1984 ; Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovizio- 

participanților 
terea randamentelor, la hectar și a- 
nimal, in condiții de eficiență eco
nomică ridicată.

Sub directa îndrumare a tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu — a spus vor
bitorul — au fost elaborate progra
me speciale privind creșterea pro
ducției de cereale, plante tehnice, 
legume, fructe, struguri, a producției 
animale, precum și pentru alte sec
toare ale agriculturii, stabilindu-se, 
totodată, măsuri pentru asigurarea 
bazei tehnico-materiale in vederea 
înfăptuirii prevederilor planului și a 
fiecărui program în parte. în con
text, el a subliniat că fiecare pro
gram special cuprinde, ca o parte 
componentă, cercetarea și valorifi
carea superioară a produselor agri
cole.

în planul de cercetare științifică 
sint înscrise 161 programe de cerce
tare, atit pentru producția vegetală, 
creșterea animalelor, mecanizare, ri
dicarea potențialului de producție a 
pămintului, gospodărirea apelor, in
dustria alimentară și economia agra
ră. Programele de cercetare au fost 
elaborate sub directa îndrumare a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, care ne-a dat prețioase 
indicații și un sprijin neprecupețit in 
orientarea cercetărilor și a introdu
cerii accelerate a rezultatelor în ac
tivitatea unităților productive.

în continuare, deputatul a eviden
țiat eforturile Academiei de Științe 
Agricole și Silvice, îndreptate spre 
promovarea și aplicarea hotarită a 
metodelor șt experienței avansate, a 
progresului tehnic,

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că cercetătorii, cadrele didactice din 
învățămintul agronomic superior, 
angrenate in programe de cercetare, 
vor depune toate eforturile pentru 
îndeplinirea planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare, 
convinși fiind că astfel își aduc con
tribuția la progresul continuu al pa
triei noastre. Republica Socialistă 
România.

Exprimîndu-șl acordul deplin cu 
conținutul documentelor supuse dez
baterii, deputatul |on fățan a 
subliniat că prevederile acestora asi
gură înfăptuirea in continuare a o- 
biectivelar stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului. Dezvoltarea in ritm sus
ținut a economiei naționale — a spus 
vorbitorul — impune lărgirea bazei 
de materii prime, gospodărirea cu 
maximă eficiență și atragerea in cir
cuitul economic a tuturor categoriilor 
de resurse materiale refolosibile, re
ducerea consumurilor, diminuarea e- 
fortului valutar și creșterea eficien
ței in toate sectoarele de activitate. 
Reflectind orientările stabilite de re
centa plenară a Comitetului Central 
a.1 partidului, indicațiile tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, proiectul planului 
de dezvoltare econdmico-socială a 
țării noastre pe anul 1984 prevede 
creșterea ponderii resurselor interne 
în asigurarea necesarului economiei 
naționale la majoritatea materiilor 
prime și materialelor, utilizarea aces
tora cu eficiență sporită, precum și 
intensificarea activității de refolosi- 
re a materiilor prime și materiale
lor.

Vorbitorul a criticat, apoi, lipsa de 
preocupare în ce privește încadrarea 
strictă in consumurile normate, ară- 
tind că depășirile de consumuri la 
unele întreprinderi au fost determi
nate in principal de neasigurarea tu
turor condițiilor tehnice și organiza
torice, de deficiențele existente in 
exploatarea și întreținerea instalații
lor și utilajelor, de lipsurile in mo
dernizarea produselor și a tehnolo
giilor de fabricație sau încălcarea 
disciplinei tehnologice.

în analizele efectuate de către to
varășul Nieolae Ceaușescu cu cadre
le de răspundere din toate ramurile 
economiei naționale s-au stabilit 
sarcini și soluții concrete privind re
ducerea consumurilor de energie și 
combustibil, metal, lemn și alte ma
terii prime, diminuarea gramajului 
la țesături, mase plastice, creșterea 
gradului de utilizare și de valorifi
care a acestora.

Ne angajăm să acționăm cu toată 
hotărirea, împreună cu ceilalți fac
tori din economie — a spus vorbito
rul — pentru evitarea și înlăturarea 
cauzelor care conduc la depășirea 
consumurilor, cit și pentru antrena
rea în mat mare măsură a unităților 
la introducerea progresului tehnic și 
reproiectarea produselor, să luăm 
toate măsurile pentru transpunerea 
în viață a programelor speciale apro
bate privind reducerea consumurilor 
materiale și energetice.

Planul pe anul 1984 privind recu
perarea și valorificarea materialelor 
refolosibile — a continuat vorbitorul 
— stabilește creșterea însemnată a 
ponderii utilizării acestor materiale 
în consumul total de resurse, ajun- 
gind la unele grupe la 50 la sută și 
chiar mai mult. Totodată, vorbitorul 
s-a referit la unele neajunsuri în do
meniul recondiționării și reutilizării 
pieselor, reperelor și subansamblelor, 
arătînd că se impune să se acționeze 
pentru creșterea ponderii pieselor 
recondiționate în totalul pieselor de 
schimb.

Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, necesitatea respectării stricte a 
disciplinei de plan și contractuale, 
arătînd că sint deficiențe în modul 
cum se contractează producția. în 
operativitatea livrărilor, in organi
zarea aprovizionării, în gospodărirea 
materialelor și a stocurilor.

în încheiere — a spus el — ne an
gajăm să acționăm cu mai multă fer
mitate pentru lărgirea continuă a 
bazei interne de materii prime și va
lorificarea eficientă și superioară a 
acesteia, pentru întărirea disciplinei 

nări a populației cu produse agroall- 
mentare și bunuri industriale de 
consum pe perioada 1 octombrie 
1983 — 30 septembrie 1984.

După discutarea pe articole și 
aprobarea acestor amendamente. 
Marea Adunare Națională a votat în 
unanimitate : Legea Planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984 ; Legea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare ale Republicii Socialiste 
România pe anul 1984 și Legea Bu
getului de stat al Republicii Socia
liste România pe anul 1984, care, 
prin prevederile lor. în deplină con
cordanță cu hotărfrile Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, stabilesc obiective și sar
cini hotăritoare pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a întregii acti
vități economice și sociale in patria 
noastră, contribuie Ia ridicarea cali
tății vieții și muncii întregului 
popor.

Lucrările sesiunii continuă.

la dezbateri
de plan și contractuale. în vederea 
asigurării ritmicității aprovizionării 
tehnico-materiale și utilizării depline 
a materiilor prime și energetice, pre
cum și a tuturor fondurilor fixe.

Componentă importantă a Planului 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1984, planul de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducere a progresului 
tehnic in toate ramurile economiei, 
elaborat pe baza unei vaste și inten
se activități conduse cu strălucită 
competență de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, eminentă personalitate a 
vieții științifice și politice interna
ționale — se înscrie în mod armo
nios în hotăririle stabilite de Congre
sul al XII-lea și Conferința Naționa
lă ale Partidului Comunist Român, a 
spus, in cuvintul său, deputatul 
Constantin Teodorescu.

Profund integrat in opera de edifi
care a aviației românești, colectivul 
Institutului Național pentru Creație 
Științifică și Tehnică — a arătat vor
bitorul in continuare — depune efor
turi susținute pentru realizarea în cele 
mai bune condiții și la un nivel calita
tiv cit mai înalt a sarcinilor ce-i revin, 
hotărit să transpună exemplar în 
viață indicațiile trasate cercetării 
științifice de către . dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii. Au fost 
finalizate programele de cercetare- 
proiectare pentru mai multe tipuri de 
aeronave in concepție proprie, care în 

. prezent sînt în exploatare sau se află 
în curs de omologare, urmînd a fi 
fabricate de industria aeronautică 
română. Concomitent, s-au efectuat 
cercetări cu caracter fundamental și 
aplicativ, remarcate și apreciate pe 
plan mondial, cum sint cele ale De
partamentului de Matematică din 
I.N.C.R.E.S.T. S-au elaborat și im
plementat r în economie o serie de 
tehnologii noi, cu efecte economice 
importante, iar în prezent se desfă
șoară o amplă activitate pentru crea
rea de noi tipuri de aeronave, cu un 
înalt grad de integrare și performan
te la nivel mondial, care vor fi fa
bricate de industria' noastră aero
nautică.

Ca unul dintre zecile de mii de 
cadre care activează și militează con
secvent pentru traducerea fermă în 
viață a politicii laborioase, profund 
creatoare, a partidului și statului 
nostru in domeniul științei și tehno
logiei, doreSc — a subliniat în în
cheiere vorbitorul — să asigur înal
tul for. conducerea partidului și sta
tului, pe președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, de hotărirea noastră ne
clintită de a munci cu abnegație, pa
siune și patriotism fierbinte pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a grandiosului program de dezvolta
re a țării în perioada ce urmează, de 
afirmare plenară a celor mai avan
sate cuceriri ale cunoașterii în toate 
ramurile economiei naționale.

Deputatul |on Stoian a s”us:
Planul național unic și Bugetul de 
stat pe 1984. elaborate sub directa 
Conducere și îndrumare a tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu, care au întru
nit deplina aprobare a Plenarei Co
mitetului Central al partidului, a ce
lorlalte forumuri ale democrației 
noastre socialiste, integrează in mod 
armonios măsuri și direcții de acțiu
ne de o excepțională însemnătate 
pentru asigurarea înfăptuirii progra
mului adoptat de Congresul al XII- 
lea al partidului privind dezvoltarea 
și consolidarea bazei tehnico-mate
riale a societății, sporirea, moderni
zarea și creșterea continuă a compe
titivității producției bunurilor mate
riale și spirituale, ridicarea eficien
ței economice in toate sectoarele de 
activitate, realizarea unei noi cali
tăți a muncii și a vieții.

In continuare, vorbitorul a subli
niat : Pe baza prevederilor planului 
național unic, în anul 1984 producția 
marfă industrială a județului Con
stanța va crește cu 9.4 la sută îndeo
sebi pe seama creșterii productivită
ții muncii, iar producția agricolă cu 
4 la sută. Avem de realizat investiții 
în valoare de circa 17 miliarde lei, 
cea mai mare parte a acestora ur- 
mind a se concretiza prin punerea 
în funcțiune a 187 capacități de pro
ducție, darea in folosință a 5 300 lo
cuințe și a altor obiective economice 
și soci al-culturale.

Rezultatele obținute pină în pre
zent constituie o bază bună de la 
care pornim și ne dau garanția reali
zării integrale a planului pe 1984. 
Preliminăm ca pină la sfirșitul anu
lui să obținem, suplimentar, o pro
ducție marfă industrială de peste 400 
milioane lei și o producție netă de 
circa 120 milioane lei,

O deosebită atenție acordăm înfăp
tuirii neabătute a indicațiilor și sar
cinilor pe care ni le-ați dat la recen
ta Consfătuire de lucru pe proble
mele din agricultură. In toate uni
tățile s-a trecut la analiza temeini
că a cauzelor nerealizărilor din acest 
an, la stabilirea măsurilor politico- 
organizatorice și tehnico-economice 
care să determine ridicarea activită
ții de conducere. îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii, asi
gurarea respectării tehnologiilor pe 
culturi și specii de animale, folos;- 
rea rațională și eficientă a bazei 
tehnico-materiale de care dispunem, 
pentru realizarea integrală a planu
lui în agricultură în anul 1984 și re
cuperarea unor restanțe din acest an.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
îmi exprim deplinul acord cu docu
mentele supuse dezbaterii.

Adunarea generală a membrilor Grupului român din Uniunea Interparlamentară

înaltă apreciere a concepției tovarășului Nieolae Ceaușescu privind creșterea 
rolului popoarelor, al parlamentelor in promovarea nobilelor idealuri 

ale păcii, înțelegerii și cooperării,
hotărire fermă pentru promovarea largă a acestei concepții

La Palatul Marii Adunări Naționa
le a avut loc, joi, Adunarea generală 
a membrilor Grupului român din 
Uniunea interparlamentară, care a 
dezbătut activitatea desfășurată în 
anul 1983 și programul din anul 
viitor.

Lucrările au fost conduse de to
varășul Nieolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

La dezbateri au luat cuvintul depu
tății : Ilie Văduva, Lidia Orădean, 
Ștefan Korodi, Ionel Silviu Vlad. loan 
Ioviț-Popescu, președintele Grupului 
parlamentarilor români pentru secu
ritate și cooperare în Europa, și 
Stan Soare, președintele Grupului 
român din Uniunea interparlamen
tară.

în raportul prezentat și In luările 
de cuvînt a fost evidențiată însem
nătatea deosebită a concepției tova
rășului Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, privind creșterea 
rolului popoarelor, al opiniei publice 
în rezolvarea justă și durabilă, în in
teresul și cu participarea tuturor sta
telor. a marilor probleme ale omeni
rii, la promovarea nobilelor idealuri 
ale păcii, înțelegerii și cooperării în 
lume, arătîndu-se că această con
cepție izvorăște din încrederea ne
clintită în capacitatea popoarelor de

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
.......................    ■s

AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
*1 __________ _

Vă mulțumim pentru copilăria fericită 
pe care o trăim și ne angajăm să învățăm 
cu dăruire și pasiune spre a ne forma în 
spirit comunist, patriotic, revoluționar

Telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. IV
agricolă de toamnă, activind sub 
deviza „Fiecare pionier — o faptă 
de muncă pentru inflorirea pa
triei", peste 2 milioane pionieri și 
școlari au luat parte Ia stringerea, 
sortarea și depozitarea a peste 
1 260 000 tone produse agricole.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, că plenara 
noastră a analizat în spirit critic și 
autocritic neajunsurile manifestate 
în activitatea unor consilii și co
mandamente pionierești, stabi
lind măsurile ce se impun pentru 
perfecționarea întregii activități și 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a procesului de educare comu
nistă. patriotică, revoluționară a 
tuturor copiilor țării.

Născuți in anii cei mai frumoși 
ai României socialiste, copiii pa
triei — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — se an
gajează solemn in fața dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nieolae Ceaușescu,'să vă 
urmeze întotdeauna exemplul stră
lucit de muncă și viață, să respecte 
neabătut îndemnul dumneavoastră 
de a învăța cu dăruire și pasiune 
spre a ne forma in spirit comunist, 
patriotic și revoluționar, de a ne 
însuși înaltele virtuți morale ale 
omului nou, dragostea de patrie, 
partid și popor, cinstea și hărni
cia, omenia și dorința de pace și 
progres.

Noi, toți copiii țării, cunoaștem 
și admirăm fermitatea și consec
vența cu care acționați pentru o 
politică de pace, de dezarmare, in 
primul rind dezarmarea nucleară, 
pentru înlăturarea pericolului 
amenințător al războiului, și sin-

★
Joi, 15 decembrie, a avut Ioc Ple

nara Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor care a anali
zat activitatea desfășurată de con
siliile și comandamentele pionie
rești pentru formarea în spirit re
voluționar a tinerei generații, însu
șirea de către toți copiii a normelor 
morale și de comportament ale so
cietății noastre socialiste, perfec
ționarea întregii activități educa
tive, pe baza sarcinilor reieșite din 
cuvîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, la 
Consfătuirea de lucru pe probleme
le muncii organizatorice și politico- 
educative din 2—3 august 1983.

Plenara a analizat in spirit critic 
și autocritic contribuția pe care Or
ganizația Pionierilor o aduce la

cinema
• O lebădă lama : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30: 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, MELODIA (12 06 88) — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11; 16; 18; 20.
• Actorul și sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 10; 13; 16: 19.
• Neamul Șoimăreștilor : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 18.30.
• Felix și Otilia : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30.
• Căruța cu mere ; PACEA (60 30 85)
— 15,30: 17,30; 19.30.
• Serbările galante: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15.30; 17.30; 19.30.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Fructe de pădure : MIORIȚA
(14 27 14) — 10,15; 12,15: 14,15; 16,15;
18,15; 20.15, TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Artista, dolarii și ardelenii : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Mihai Viteazul — 9; 13; Lovind o 
pasăre de pradă — 15,45; 17,45; 19,30 : 
ARTA (21 31 86). 

■ se afirma ca subiecte conștiente 
ale făuririi unui nou tip de relații 
internaționale. S-a relevat că de o 
deosebită actualitate este teza ori
ginală și novatoare a președintelui 
Republicii privind rolul parlamente
lor, marile răspunderi ce le revin 
în zilele noastre ca foruri reprezen
tative învestite cu înalta misiune de 
a exprima voința popoarelor, de a 
sluji neabătut interesele vitale ale 
maselor populare care le-au ales, de 
a împlini dezideratele lor legitime, 
de a trăi In pace și securitate. în 
acest context, au fost reliefate acțiu
nile întreprinse în cursul acestui an 
de Grupul interparlamentar român 
și Grupul parlamentarilor români 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, în cadrul reuniunilor interpar
lamentare regionale și internaționale, 
precum și cu prilejul contactelor pe 
plan bilateral, care au fost orientate, 
cu precădere, în direcția promovării 
ferme a hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a ideilor cuprinse in cu- 
vintările tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, vibrante chemări la ra
țiune și luciditate politică de a se 
face totul pentru oprirea amplasării 
noilor rachete riucleare cu rază me
die de acțiune, pentru retragerea și 
distrugerea celor existente, pentru 
eliberarea Europei și a întregii lumi 
de pericolul unei catastrofe nucleare.

tem mindrî că numele dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, se bucură de 
cel mai înalt prestigiu pe toate 
meridianele planetei, că luminoasa 
dumneavoastră personalitate și ac
tivitate întruchipează cea mai stră
lucită solie a năzuințelor de pace și 
prietenie ale poporului nostru.

Exprimindu-vă din toată inima 
profunda noastră recunoștință și 
omagiul fierbinte pentru impresio
nanta dăruire cu care vă dedicați 
slujirii idealului păcii in lume, vă 
mulțumim cu toată căldura sufle
telor noastre pentru copilăria feri
cită pe care o trăim, azi, toți copiii 
României socialiste.

Urmînd strălucitul dumneavoas
tră exemplu de muncă și viață, de 
nețărmurit devotament față de 
cauza partidului și poporului, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nieolae Ceaușescu, că noi, 
pionierii, toți copiii țării, iubin- 
du-ne fierbinte patria, ne vom 
aduce prinosul faptelor la reali
zarea minunatei opere de con
strucție socialistă, așa cum, cu 
atita înflăcărare patriotică, ne în
demnați dumneavoastră, drag con
ducător ai partidului și ai țării, 
prietenul cel mai apropiat al tine
rei generații.

Vă rugăm să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, din partea milioanelor 
de copii ai țării, care vă poartă 
calde și nețărmurite sentimente de 
dragoste și respect, cele mai fier
binți urări de sănătate și putere de 
muncă, de noi și mari succese in 
magistrala activitate pe care o des- 
fășurați pentru gloria, și fericirea 
întregului popor, pentru pacea și 
viitorul luminos al României socia
liste.

★
educarea comunistă, patriotică, re
voluționară a pionierilor și școla
rilor, la formarea omului nou al so
cietății socialiste și a stabilit mă
suri pentru îmbunătățirea .întregii 
activități a Organizației Pionierilor 
de educare și formare in spirit re
voluționar a elevilor, pentru însu
șirea și respectarea de către toți 
copiii patriei a normelor eticii și 
echității socialiste.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm tineresc, in numele 
tuturor copiilor țării, participan- 
tii la plenară au adresat o 
telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

• Balul de sîmbătă seara : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Capturați-i la barieră : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30;
14,30; 16.30; 18,30; 20,30.
• Lunga cavalcadă către școală : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17,45; 20.
• Hiroshima, dragostea mea : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,15;
19,30.
• Capcana neobișnuită : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 11,15; 13.15; 15,30;
17,30; 19,45, FAVORIT (45 31 70) — 8; 
12; 14; 16; 16; 18; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Urgent... Secret: GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
• Călătorul cu cătușe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Loto-Prono ’82 : DACIA (50 35 94) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Dragostea și regina : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O afacere murdară : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20.15, SALA MICA A PALATULUI - 
16; 18; 20.
• Femeia dispărută: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
<9 Tunurile din Navarone : CAPITOL 
(16 29 17) — 9.30; 12.30; 16; 19.
• 39 de trepte : FESTIVAL (15 63 84) 
-r 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tess : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
12,15; 16; 19,15.

Participanțiî la dezbateri au relevat 
semnificația propunerilor cuprinse în 
Apelul Marii Adunări Naționale că
tre parlamentele și parlamentarii din 
statele europene, S.U.A. și Canada, 
acțiune politică de înaltă responsa
bilitate, exprimînd hotărirea de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
apărarea dreptului suprem al po
poarelor la existentă, la libertate $1 
independență, la pace. Ia viață.

în intervențiile lor, vorbitorii au 
evidențiat acțiunile concrete între
prinse de cele două grupuri la con
ferințele interparlamentare din 1983 
în vederea angajării sporite a parla
mentelor în eforturile menite să ducă 
la oprirea cursei înarmărilor, trece
rea la acțiuni eficiente de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru soluționarea exclusiv prin 
negocieri a diferendelor dintre state, 
pentru eradicarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, pentru promovarea 
fermă in raporturile dintre state a 
principiilor democratice de relații 
internaționale. în vederea realizării 
acestor nobile deziderate ale omeni
rii, parlamentarii români au expri
mat din nou voința lor de a conlucra 
activ cu parlamentarii din întreaga 
lume pentru instaurarea unui climat 
de pace, securitate și colaborare în 
Europa și în lume.

A apărut în broșură

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintare la Consfătuirea de lucru de 

la Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român pe probleme de agricultură.

7—9 decembrie 1983
EDITURA POLITICA

Primul ministru al guvernului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, va efectua o vizită oficială 

de prietenie în Republica Populară Bulgaria
Primul mi nistru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, va efec
tua în zilele următoare o vizită ofi
cială de prietenie in Republica Popu

LA CRAIOVA
In funcțiune 

obiectiv
In cadrul Centralei electrice de 

termoficare II aflată în construc
ție, a fost pusă în funcțiune, în 
ziua de 15 decembrie, prima ca
pacitate de termoficare pe cărbune. 
Prin darea în funcțiune a acestui o- 
biectiv, se vor economisi lunar 4 000 
tone combustibil lichid, asigurindu-se, 
în același timp, energia termică ne
cesară bunei funcționări a întreprin
derilor de ne cea mai mare platfor
mă industrială a municipiului, pre
cum si a 9 000 de apartamente din 
noile cartiere de locuințe ale Cra- 
iovei.

într-o telegramă adresată tovară
șului Nieolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de colectivele de oameni ai 
muncii tie pe șantierul noului obiec-

tv
15.00 Telex
13,05 Politehnica TV. Matematică. Ecua

ții logaritmice și exponențiale 
(consultații pentru admiterea in 
învățămintul superior tehnic)

15,25 Desene animate
15,35 Viața culturală. Un Imperativ al 

marii creații : contactul perma
nent cu viața

15,50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 16 

decembrie, ora 20 — 19 decembrie, ora 
20. In țară : Vremea va continua să se 
Încălzească in toate regiunile țării. Ce
rul va fl variabil, cu innorărl pronun
țate în Oltenia, Banat, Crișana, Mara
mureș, Transilvania șl nordul Moldo
vei, unde vor cădea precipitații locale 
sub formă de ninsoare, lapoviță șl 
ploaie, cu deosebire In a doua parte 
a Intervalului. In celelalte regiuni, pre

S Heidi In oraș — 9; 11; 13; 17,15; 
Elvis — 15; 19,15 ; DOINA (16 35 38).
• Atenție la gafe î : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19,30, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : LIRA 
(31 71 71) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Dublu delict: FERENTARI (80 49 35)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Mitul Fedorei : FLOREASCA
(33 29 71) — 8.45; 10,15; 14; 16; 18; 20.
• Domnul miliard : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Micul lord — 8: Lanțul amintirilor
— 12,15; 16; 19 : FLAMURA (85 77 12).

teatre

Vorbitorii au dat glas hotărîriî 
unanime a membrilor Grupului ro
mân din Uniunea interparlamentară 
și ai Grupului parlamentarilor ro
mâni pentru securitate și cooperare 
în Europa de a acționa pentru mate
rializarea propunerilor realiste șl 
constructive, pătrunse de puternic 
umanism, cuprinse în Declarația Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și guver
nului țării noastre, pentru înlătura
rea gravelor pericole care amenință 
pacea și securitatea popoarelor din 
Europa și din întreaga lume, pentru 
promovarea politicii de pace, înțele
gere și colaborare internațională.

în numele membrilor celor două 
grupuri. Adunarea generală a asi
gurat conducerea de partid și de 
stat, pe președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, că membrii acestora, con
știent! de Înaltele răspunderi care le 
revin, vor desfășura în continuare 
intense acțiuni pe plan interparla
mentar, fiind mesageri fideli ai voin
ței de pace și prietenie a poporului 
român.

Adunarea generală a aprobat, în 
unanimitate, activitatea desfășurată 
în anul 1983 de Grupul român din 
Uniunea interparlamentară și pro
gramul pe anul viitor.

lară Bulgaria, la invitația tovarășu
lui Grișa Filipov, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria.

- un important 
energetic

tiv se spune, între altele : „Vă ra
portăm că si în continuare sintem 
mobilizați cu toate forțele și mijloa
cele pentru a înfăptui exemplar sar
cinile trasate de dumneavoastră cu 
prilejul vizitei de lucru din luna 
noiembrie. în așa fel Incit rezulta
tele muncii noastre să conducă la 
realizarea celorlalte capacități pre
văzute pentru producerea de energie 
electrică pe bază de cărbune. In a- 
ceste momente, vă rugăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, să primiți urarea fierbinte 
de multă sănătate si fericire, viață 
îndelungată, multă putere de muncă, 
pentru a conduce pe mai departe, cu 
aceeași clarviziune și patos revolu
ționar, destinele României socialiste 
spre noi culmi de progres si civili
zație".

ts.OO Emisiune in limba germană
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea In economie
20,35 Cintece pe adresa dv.
20,50 Cadran mondial. Pentru dezarma

re, pentru pace
21,10 Film artistic : „Vocația necunos

cută" (color). Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor din R.S. 
Cehoslovacă. Cu : Lenka Kornl- 
kova, Jaroslav Drbohlav, Karel 
H6ger, Dana Medricka. Regla : 
Milan Muchna

21,45 In memoriam : Amza Pellea
22,15 Telejurnal (parțial color)

cipitații izolate. VInt moderat, cu In
tensificări predomlnind din sectorul 
sudic în regiunile vestice și la munte. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
8 și plus 2 grade, mal coborite în pri
ma noapte in Transilvania șl nordul 
Moldovei, iar cele maxime Intre minus 
4 și plus 7 grade. Pe alocuri se va pro
duce polei; ceață mai ales în regiunile 
estice. In București : Vremea se vă 
încălzi. Cerul va fi variabil, favorabil 
precipitațiilor slabe, vftit slab, pină la 
moderat. Minimele vor fl cuprinse în
tre minus 6 și minus 2 grade, iar ma
ximele între minus 1 șl plus 3 grade. 
Condiții de polei. Seara și dimineața 
— ceață. (Otilia D|aconu, meteorolog de 
serviciu).

• Opera Română (13 18 57) : Luda dl 
Lammermoor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Tara 
surisului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* * 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) x 
Gustul parvenirii — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Generoasa fundație — 19,30; 
(sala Batiștei) : Idolul și Ion Anapoda 
(amînat din 2 dec.) — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu. Soliști : Mîndra Cernescu, Vla
dimir Deveselu, Teodor Ciurdea — 19; 
(sala Studio) : „Treptele afirmării ar
tistice** Teodor Coman — violă —
17,30.

— 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundjei — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor —
19,30.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 20: (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Cu mască, fără mască — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  (12 27 45) ; 
Hanul de la răscruce — 20.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Prin soare ca fluturii — 17.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vremea dragostei — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 10; Intîlniri 
muzicale — 18,30.
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Popoarele Europei se pronunță împotriva 
amplasării de noi rachete, pentru retragerea 

și distrugerea celor existente, pentru 
eliminarea primejdiei nucleare

R. F. GERMANIA : 60 la sută din populație
— împotriva euroraehetelor
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*
*
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BONN 15 (Agerpres). — Anul 1983 
a fost pentru R. F. Germania anul 
luptei pentru pace — relatează, în- 
tr-o corespondență din Bonn, agen
ția France Presse. Milioanele de 
manifestanți și sondajele de opinie 
împotriva planurilor N.A.T.O. pri
vind amplasarea de noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune 
vor fi caracteristici predominante 
și pentru anul viitor. Făcind o re
trospectivă a mișcărilor de luptă 
pentru pace din această țară, agen
ția citată amintește că în primăvara 
lui 1983 peste 700 000 de manifes
tanți au demonstrat din nordul pină 
în sudul țării. în timpul verii, „ta
berele păcii" au pregătit o toamnă 
„fierbinte". Trei milioane de per
soane din marile orașe ale R.F.G. 
au blocat, în mod pașnic, accesul 
spre multe baze militare americane. 
Impresionant a fost și „lanțul viu" 
ou o lungime de peste 100 km for
mat intre cazărmile de la Stuttgart 
și Neu-UIm. Punctul culminant l-au 
constituit manifestațiile din zilele 
de 21 și 22 noiembrie din fața Bun- 
destagului.

Teama de război a devenit o re
alitate. R. F. Germania, menționea
ză France Presse, este țara cu cele 
mai multe arme nucleare dislocate 
Pe kilometru pătrat, avînd 6 000 de 
încărcături nucleare tactice. Teama 
ca țara să nu devină victima unei 
erori tragice este reală pentru 
populație. Desfășurarea de noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune nu a redus, ci a sporit sen
timentul de insecuritate.

Sondajele de opinie au demon
strat că 60 la sută din populație se 
pronunță împotriva euroraehetelor. 
Partidul Social-Democrat, cea de-a 
doua forță politică a țării, s-a pro
nunțat masiv împotriva- noilor ra
chete nucleare, angajîndu-se să le 
retragă în cazul în care ar reveni 
la conducerea țării.

Primăvara anului 1984 va fi și ea 
marcată de noi manifestații de 
luptă pentru pace, acțiuni ce sint 
deja preconizate de numeroase or
ganizații antinucleare, încheie 
France Presse.

Primele rachete americane cu rază 
medie de acțiune .„Pershing 2“ și 
„Cruise" instalate de N.A.T.O. pe 
teritoriul R. F. Germania Vor de
veni operaționale la sfîrșitul acestei 
luni, a anunțat purtătorul de cuvînt 
al guvernului vest-german, Peter 
Boenisch.

ora-

noi rachete nu- 
pentru trecerea 
de dezarmare, 
pace din Sar-

ITALIA : în sprijinul 
reluării tratativelor 
sovieto-americane 

de la Geneva
ROMA 15 (Agerpres). - In

șui italian Cagliari s-a desfășurat 
o amplă demonstrație pentru pace, 
la care au participat mii de persoa
ne ce s-au pronunțat pentru opri-

• rea amplasării de 
cleare în Europa, 
hotărită la măsuri

Comitetul pentru
dinia a cerut reluarea tratativelor 
sovieto-americane de la Geneva 
privind limitarea armamentelor nu
cleare în Europa, încetarea ampla
sării de noi rachete nucleare pe 
continentul european șl transforma- 
rea Mediteranei într-o zonă 
clearizată.

denu-

DANEMARCA : Cereri pentru sistarea cotelor 
de participare la mijloacele de finanțare 

a programului de înarmare al N.A.T.O.
medie de acțiune. Parlamentul_
nez a aprobat propunerea Partidu
lui Social-Dfemocrat care prevede 
înghețarea a 50 din cele 75 de mi
lioane de coroane reprezentînd cota 
de participare a Danemarcei la ex
tinderea infrastructurii nucleare a 
N.A.T.O.

COPENHAGA 15 (Agerpres). — 
Danemarca s-a pronunțat în fa
voarea sistării cotelor de partici
pare la mijloacele de finanțare a 
programului N.A.T.O. de înarmare, 
legat de desfășurarea în unele țări 
din Europa occidentală a noilor ra
chete nucleare americane cu rază

da-
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„Președintele Nicolae Ceausescu ]
- un om de stat care se simte răspunzător 

de soarta poporului său și a lumii"
Declarații in Senatul francez cu prilejul,alegerii 

Grupului de prietenie Franța—România
PARIS 15 (Agerpres). — Cores

pondentă de la Virgil Dănciulescu : 
La Palatul Luxembourg, sediul Se
natului francez, a fost ales Grupul 
de prietenie Franța — România din 
Senat, alcătuit din, 58 de senatori.

Președinte al grupului a fost ales 
senatorul Jean Peuch, președinte al 
Consiliului general din Aveyron, 
primar in Rignac și vicepreședinte 
al Consiliului regional Midi-Pyre- 
nees, iar președinte de onoare al 
grupului este Pierre Cristian Tait- 
tenger, vicepreședintele Senatului.

„In România — a declarat cu 
acest prilej senatorul Peuch — 
grupul nostru parlamentar a avut 
deosebita onoare să fie primit de 
președintele Nicolae ' Ceaușescu, 
care ne-a vorbit mult despre pro
blema complexă a dezarmării și 
păcii. Și avea perfectă dreptate, 
tjl aceste momente de tensiune, 
cind angrenajul înarmărilor este 
puternic pornit și atît de amenin
țător, atitudinea sa este impresio
nantă. Concepția sa, unitară și cu
prinzătoare, are o mare forță con
structivă. Apreciez in mod deosebit 
la președintele Ceaușescu poziția sa 
fermă, independentă, intransigentă 
și consecventă cu care apără o cau
ză fundamentală. Ne sint cunoscute 
apelurile sale, apelurile raționale 
ale instituțiilor reprezentative ale

României, care subliniază pericolul 
cursei demențiale a înarmărilor și 
cer acțiuni concrete din partea tu
turor, pentru frinarea acestei curse, 
pentru tratative, pentru crearea 
unui climat de securitate.

Președintele Ceaușescu se dove
dește a fi un om de stat care se 
simte răspunzător de soarta po
porului său și a lumii. Chemările 
sale pun in gardă întreaga lume 
asupra pericolelor care o amenință 
și o îndeamnă la acțiuni corespun
zătoare. întilnirea cu președintele 
Ceaușescu a dat dimensiuni impre
sionante vizitei noastre in Româ
nia".

„Fără îndoială — a spus el — că 
aceste idei se vor reflecta in acti
vitatea grupului nostru. Cred că tre
buie făcut ceva mai mult în dome
niul relațiilor de comerț și coope
rare dintre cele două țări, deoarece 
acest tip de relații ii ajută pe oa
meni să se cunoască in muncă, in 
acțiune. Și in domeniul culturii sint 
idei — a spus el. Treptat se vor 
materializa, pentru că fiecare mem- . 
bru al grupului senatorial dorește 
să, facă ceva pentru a întări și 
dezvolta prietenia cu România, care 
ne este tuturor o țară dragă, Și 
prin tradiție și prin tot ceea ce tră
im in lumea noastră de azi". .

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist Portughez

Alteței Sale
Șeic ISA BIN SALMAN AL KHALIFA

Emirul Statului Bahrein
MANAMA

Cu prilejul Zilei naționale a Statului Bahrein vă adresez calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări, și îmi exprim convingerea că relațiile 
dintre țările noastre se vor dezvolta și intensifica potrivit intereselor celor 
două popoare, ale păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA

MADRID 15 (Agerpres). — Cores
pondență de la Rodica Dumitrescu : 
Lucrările celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Spania au 
continuat, joi, în plen, cu dezba
terile pe marginea raportului C.C. al 
P.C.S. privind activitatea partidului 
în perioada care s-a scurs de la con
gresul anterior.

Delegațiile unor partide comuniste, 
muncitorești și socialiste din Europa, 
Asia, Africa și America Latină, re
prezentanții unor mișcări de elibera
re . națională care asistă la lucrări

CUVlNTUl DE SAIUT Al

au adresat saluturi forumului comu
niștilor spanioli.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
oamenilor muncii din țara noastră, 
participanților la cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului. Comunist din 
Spania, tuturor militanților partidu
lui le-a fost transmis un cald salut 
tovărășesc de către conducătorul de
legației P.C.R., tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Rezoluții adoptate 
de Adunarea 

Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție prin care se ho
tărăște eonvocarea in anul 1986 a 
Conferinței O.N.U. pentru sprijini
rea colaborării internaționale în ve
derea folosirii pașnice a energiei a- 
tomice.

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat, de asemenea, o rezoluție prin 
care cere tuturor statelor, care nu 
au făcut-o încă, să ia în considerare 
semnarea și ratificarea, cit mai cu- 
rind posibil, a Convenției cu privi
re la dreptul mării. Documentul cere, 
de asemenea, tuturor statelor să se 
abțină de la orice acțiune vizînd sub
minarea convenției.

★
Secretarul general al O.N.U., Ja

vier Perez de Cuellar, a propus ca 
Pe agenda actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. să fie inclusă 
și problema aniversării, în 1985, a 
40 de ani de la crearea Organizației 
Națiunilor Unite. După cum se știe, 
la 26 mai 1945, reprezentanții-impu- 
ternioiți a 50 de țări la Conferința 
de la San Francisco au elaborat și 
semnat Carta O.N.U.. care definește 
principalele scopuri ale organizației, 
precum și normele de bază ale re
lațiilor internaționale în perioada 
postbelică.

Aniversarea creării Națiunilor 
Unite va constitui un puternic sti
mulent pentru îndeplinirea de către 
țările membre a principalei lor în
datoriri — de a contribui la preîn
tâmpinarea războiului, consolidarea 
păcii și securității internaționale — 
se arată in mesajul adresat Adună
rii Generale de Javier Perez de 
Cuellar, secretarul general al O.N.U.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sprijin deplin exprimat la Conferința Uniunii Sindicatelor 
Palestiniene iată de O.E.P. • „Soluționarea problemei po
porului palestinian — — punctul nodal al oricărei reglemen

tări globale a crizei din regiune"
TUNIS 15 (Agerpres). — La în

cheierea lucrărilor celei de-a Vil-a 
Conferințe a Uniunii Sindicatelor Pa
lestiniene, care s-au desfășurat la 
Tunis, participanții au adoptat o 
declarație privind situația din cadrul 
revoluției palestiniene — relatează 
agenția W.A.F.A. in document se 
afirmă că oamenii muncii palestinieni 
iși exprimă sprijinul hotărit față 
de Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, unicul reprezentant legi
tim al poporului palestinian, față de 
legitimitatea instituțiilor O.E.P. și 
a organelor sale alese, sub condu
cerea lui Yasser. Arafat. De aseme
nea, este reafirmată necesitatea res
pectării independenței decizionale a 
O.E.P.

CAIRO 15 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, a de
clarat că agravarea situației din 
Orientul Mijlociu „este rezultatul rit
mului lent al procesului ■ de soluțio
nare a problemei palestiniene", care 
s-a dovedit a fi, încă o dată, „punc

tul nodal" al oricărei reglementări 
globale a crizei din regiune, infor
mează agenția U.P.I. La o convorbi
re cu ziariștii, șeful statului egiptean 
a avertizat că tergiversarea soluțio
nării problemei palestiniene ar pu
tea duce la extinderea conflictului 
„nu numai în Orientul Mijlociu, ci 
și in alte părți ale lumii".

ADEN 15 (Agerpres). — într-o a- 
locuțiune rostită la Aden, Aii Nas
ser Mohammed, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist Yeme- 
niț, președintele Prezidiului Consi
liului Suprem al Poporului, primul 
ministru al R.D.P. Yemen, a reafir
mat sprijinul țării sale față de lupta 
dreaptă a poporului palestinian în 
apărarea drepturilor sale inalienabile, 
inclusiv la crearea unui stat pro
priu, independent, sub conducerea 
reprezentantului său legitim — Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. El a subliniat necesitatea întă
ririi și menținerii unității O.E.P.

LISABONA 15 (Agerpres). — Joi 
s-au deschis' la Porto lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Portughez. Cei aproximativ 
2 000 de delegați ai organizațiilor 
P.C.P. din întreaga Portugâlie vor 
examina, în cele patru zile de 
dezbateri. Raportul și Tezele C.C. 
al P.C.P. Aceste documente fac 
o analiză a situației politice din Por
tugalia și a activității partidului in 
perioada care a trecut de la cel de-al 
IX-lea Congres (1979), precum și a 
perspectivelor politice din țară, sta
bilind, totodată, sarcinile politice și

organizatorice care stau în fața co
muniștilor portughezi.

Publicate în urmă cu două luni, 
Tezele C.C. al P.C.P. au fost dezbă
tute pe larg .în organizațiile parti
dului.

La lucrările P.C.P. asistă nume
roase delegații de peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

VARȘOVIA

Adunare consacrată aniversării întemeierii P.M.U.P.
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția P.A.P., la 
Varșovia a avut loc o adunare con
sacrată celei de-a 35-a aniversări a 
Congresului de unificare a Partidului 
Muncitoresc Polonez și Partidului 
Socialist Polonez și a întemeierii 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez. 
La adunare au participat Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al

P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, alți con
ducători de partid și de stat.

Marian Wozniak, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Varșovia al partidului, a rostit 
o cuvîntare în legătură cu eveni
mentul sărbătorit.

în favoarea soluționării pe calea negocierilor 
a conflictului dintre Iran și Irak

Pentru reluarea 
politicii de destindere
VIENA 15 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul in Camera Inferioară a 
parlamentului, ministrul de externe 
al Austriei, Erwin Lane, și-a expri
mat speranța că viitoarea Conferin
ță de la Stockholm pentru măsuri de 
încredere, securitate și pentru dezar
mare in Europa va avea un aport 
important la întărirea păcii și la 
reluarea politicii de destindere.

PRAGA

Sesiunea Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 15 (Agerpres). — La Pra- 
ga s-au desfășurat lucrările sesiunii 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace. Sesiunea a aprobat legea 
privind bugetul de stat al R. S. Ceho
slovace pe anul 1984, informează 
agenția C.T.K.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier- Perez de Cuellar, s-a decla
rat gata să sprijine acțiunile îndrep
tate spre o „soluționare cuprinză
toare, justă și onorabilă" a conflic
tului dintre Iran și Irak. într-un ra
port adresat Consiliului de Secu
ritate. el se pronunță pentru conti
nuarea eforturilor care să ducă la

o încetare a ostilităților între părți
le în conflict. în context, secretarul 
general al O.N.U. și-a exprimat spe
ranța că viitoarea reuniune la nivel 
înalt a țărilor islamice îi va oferi po
sibilitatea să discute cu șefii de stat 
ai ambelor țări „ceea ce ar putea 
facilita o soluționare pașnică" a si
tuației.

Obiectivele noului guvern turc
ANKARA 15 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Turciei, Turgut 
Ozal. a prezentat obiectivele politi
ce și economice prioritare pe care 
și le-a propus noul cabinet format 
după alegerile generale, care au a- 
vut loc în țară la 6 noiembrie, trans
mite agenția France Presse.

Acesta a arătat că menținerea pă
cii și securității, lupta contra șoma
jului și penuriei de locuințe, dez
voltarea Turciei orientale și lupta 
contra birocrației ■ constituie preocu
pările majore ale guvernului turc, 
în cadrul programului său de ac
țiune.

ÎNSEMNE contemporane
LA POALELE ACROPOLEI

Asemenea tuturor marilor orașe, 
dar, poate, într-o măsură mai mare 
ca ele. Atena păstrează cu deose
bită grijă legendele și vestigiile 
nașterii sale. Pe stînca Acropolei, 
din zona de nord, intr-o ambianță 
senină și mediteraneană, amintirea 
coboară cu două milenii și jumă
tate in urmă, pină la epoca clasi
că a lui Pericle și a civilizației în
florite pe vremea lui. Oglindă vie 
a acestui trecut, muzeul din apro
piere este, și el, revelator. Dar 
aceleași însemne ale vechimii, ace
leași repere ale aducerii aminte se 
păstrează șî în centrul orașului, vii 
și emoționante, armonios integrate 
unui peisaj de ansamblu, cu atri
butele modernității.

Situată pe spațiosul bulevard Ve- 
nizelos, Academia de științe este 
una dintre cele mai frumoase clă
diri ale capitalei elene. Construită 
in secolul trecut, ea mai are, in 
plus, și rolul de a aminti vizitato
rului curioasele împrejurări ale 
nașterii zeiței Atena, fiica lui Zeus, 
protectoarea mitologică a orașului. 
Faptele sint imortalizate în mar
mură pe frontonul Academiei, iar 
o ooloană. in dreapta ei, păstrează 
statuia impunătoare a zeiței. In 
stonga, o altă coloană poartă sta
tuia lui Apollo, zeul luminii și pro
tectorul artelor.

Legenda se integrează unei tra
diții și unei culturi care au dat 
civilizației umane comori de-nepre
țuit. De ele, de ambianta și de spi
ritul lor se leagă celebrele monu
mente de pe Acropole, admirate, 
anual, de milioane de vizitatori. 
Dar Atena, centrul politic, cultural 
și economic al Greciei actuale, nu 
e. firește, numai atît. Cu numele 
provenind din mitologie, cunoscînd 
epoci de mărire, de decădere și de 
renaștere, orașul a devenit, astăzi, 
o metrooolă vastă, modernă, tenta
culară. împreună cu împrejurimile 
sale, eu portul Pireu și cu așezările

rurale adiacente, Atena a ajuns, in 
mai puțin de un secol, la peste 4 
milioane de locuitori, ceea ce în
seamnă mai mult de o treime din 
populația țării. Construcțiile nava
le, metalurgia, neferoasă, industria, 
farmaceutică, fabricile de ciment și 
textile sint bine reprezentate, în
tregind faima, bine cunoscută, de 
centru cultural și politic a orașu
lui. Preocupări actuale constante — 
așezate in prim-plan de către gu
vernul socialist al premierului 
Andreas Papandreu, de la venirea

NOTE DE CĂLĂTORIE 
DIN GRECIA

lui la putere, in octombrie 1981 — 
urmăresc soluționarea a două pro- 
bleme-cheie ale capitalei : înlătu
rarea poluării și descongestionarea 
unui trafic supraaglomerat.

Atena, oraș al unei istorii mi
lenare,- este oglinda fidelă a 
Greciei actuale, a preocupărilor, 
realizărilor și problemelor ei. Con
centrarea majoritară a populației 
elene in capitală și în alte cîteva 
mari orașe a impus, de mai mulți 
ani, eforturi de descentralizare po
litică, economică și culturală, de 
dezvoltare armonioasă a întregii 
țări. Guvernul partidului PASOK 
— de la acărui instaurare s-au îm
plinit, recent, doi ani — depune 
eforturi constante în această pri
vință, căutind să aplice una dintre 
principalele componente ale pro
gramului său. Planul de dezvoltare 
economico-socială pentru viitorii 
cinci ani, prezentat parlamentului 
în luna iunie, vizează să asigure 
un ritm de creștere echilibrat, pen
tru toate zonele, in contextul unor 
schimbări și prefaceri structurale.

de relansare a ihvestițiilor, de pro
gres economic și social.

Modernă, trepidantă și atrăgătoa
re, cu un loc bine definit în istoria 
și in prezentul Greciei, Atena este 
evocatoare și pentru strinsele ra
porturi româno-elene, mereu și 
constant dezvoltate de-a lungul 
timpului. De pe strada Akademias, 
paralelă cu bulevardul Venizelos, se 
ajunge in cele din urmă și în Piața 
Constituției, principalul centru al 
Atenei, pe strada București. Aici, la 
numai cițiva zeci de metri depăr
tare, în moderna clădire a Secre
tariatului general pentru presă și 
informații, purtătorul de cuvînt al 
guvernului elen, Dimitris Maroudas, 
ne declara recent : „Relațiile dintre 
țările noastre sint excelente și se 
dezvoltă necontenit. Grecii, indi
ferent de convingerile lor politice, 
au nutrit totdeauna sentimente de 
prietenie față de poporul român. 
Nimic, niciodată, nu a separat cele 
două popoare ale noastre".

Și, intr-adevăr, grație situării lor 
în aceeași zonă geografică a Balca
nilor, grație unor sentimente re
ciproc împărtășite, românii și gre
cii s-au găsit alături in numeroase 
împrejurări ale istoriei lor, inclusiv 
în lupta de eliberare de sub domi
nația străină. Frecventele schim
buri de vizite la nivel înalt din ul
timii ani, documentele și înțelege
rile convenite au deschis noi și am
ple perspective acestor relații, în
temeiate pe principiile noi de ra
porturi interstatale, pe preocuparea 
comună a celor două țări de a asi
gura extinderea colaborării bi și 
multilaterale în Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, lip
sită de arme nucleare. Dealtfel, cu 
aceeași ocazie, purtătorul de cuvînt 
arăta : „Poziția promovată de gu
vernul grec este identică cu aceea 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
in ce privește dreptul fiecărei țări

Porthenonul și Erechteionul — nemuritoarele creații ale antichității elene, 
vizitate in fiecare an de milioane de oameni de pe toate continentele — 

se impun privirilor din oricare colț al Atenei

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din Republica So
cialistă România, tovarășul Emil 
Bobu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației P.C.R. la a- 
cest congres, a adresat un cald salut 
tovărășesc participanților la lucrări
le celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Spania, tu
turor militanților partidului.

Partidul Comunist Român, toți oa
menii muncii din țara noastră — se 
arată în salut — urmăresc cu viu 
interes și sentimente de solidarita
te frățească activitatea pe care o 
desfășoară P.C. din Spania pentru în
făptuirea unor profunde înnoiri so
ciale, pentru adincirea continuă a 
procesului de afirmare democratică, 
pentru apărarea și promovarea in
tereselor vitale ale oamenilor mun
cii spanioli.

Cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist din Spania marchea
ză un moment de importanță deo
sebită în eforturile pentru Întărirea 
forței politice, a unității și a capa
cității de mobilizare a partidului 
dumneavoastră, a dezvoltării dialo
gului, conlucrării și înțelegerii cu 
toate forțele progresiste, democratice 
și patriotice din Spania.

Comuniștii români dau o înaltă 
prețuire relațiilor statornice de cal
dă prietenie, colaborare și solidari
tate existente între partidele noas
tre. relații ce se bazează pe stima, 
încrederea și înțelegerea reciprocă, 
pe respectarea dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora politica in
ternă și externă, strategia' și tactica 
revoluționară corespunzător condiții
lor istorice, naționale și sociale din 
propria țară. Legăturile ample, de 
rodnică colaborare, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Spania, contactele și dialo
gul activ ce se dezvoltă între con
ducerile celor două partide joacă un 
rol de prim ordin în întărirea prie
teniei dintre poporul român și po
porul spaniol. în intensificarea și di
versificarea colaborării dintre Româ
nia și Spania pe multiple planuri, 
ceea ce corespunde interesului ce
lor două țări și popoare, cauzei pă
cii și colaborării în Europa și în în
treaga lume.

Oamenii muncii din România, strîns 
uniți in jurul Partidului Comunist 
Român. în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
desfășoară o amplă activitate crea
toare pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de
pun eforturi susținute pentru mo
dernizarea in continuare a forțelor 
de producție, accentuarea caracteru
lui intensiv și ridicarea nivelului ca
litativ al industriei, pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare, asigu
rarea independenței energetice a ță
rii, sporirea gradului de civilizație 
materială și spirituală a poporului. 
In primii trei ani ai actualului cin
cinal. in pofida unor lipsuri și greu
tăți, a influenței crizei economice 
mondiale, economia românească a 
continuat să se dezvolte, înregistrînd 
progrese importante in toate dome
niile de activitate, pe această bază 
asigurîndu-se ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiritual 
al poporului. De asemenea, partidul 
nostru acționează cu consecventă pen
tru adincirea continuă a democrației 
socialiste, perfecționarea și amplifi
carea formelor de participare acti
vă și directă a clasei muncitoare, a 
țărănimii și intelectualității, a în
tregului popor, la organizarea și con
ducerea societății, pentru înflorirea 
multilaterală a personalității umane.

Congresul dumneavoastră — se a- 
rată în salut — are loc în condi
țiile în care în viața internațională 
au apărut noi probleme, noi conflic
te care au dus la agravarea situa
ției mondiale. Au avut loc nume
roase manifestări ale politicii de 
forță, inclusiv acțiuni militare de 
reîmpărțire a zonelor de influență, 
de amestec în treburile interne ale 
altor state, de încălcare a indepen
denței și suveranității unor popoare. 
In mod deosebit a luat o amploare 
fără precedent cursa înarmărilor, in
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primul rînd a Celor atomo-nucleare. 
ceea ce a dus la creșterea perico
lului unui nou război mondial, al 
unei catastrofe nucleare. Niciodată 
în istoria sa îndelungată omenirea 
nu s-a aflat într-o situație atît de 
gravă, care amenință insăși existen
ța vieții pe planeta noastră.

Partidul Comunist Român conside
ră că trebuie făcut totul pentru a 
se opri realizarea planurilor de am
plasare a noilor rachete ale Statelor 
Unite ale Americii în Europa, pre
cum și măsurile de răspuns adopta
te de Uniunea Sovietică. Nimeni nu 
are dreptul să se joace cu viața po
poarelor. cu dreptul fundamental al 
oamenilor Ia viață, la existență.

In acest sens, în recenta Declara
ție a Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de Stat 
și a Guvernului Republicii Socialis
te România se arată că, in primul 
rind. trebuie să se oprească orice 
lucrări de amplasare a rachetelor a- 
mericane în Europa, rachetele nu
cleare deja aduse în R.F.G. și Ma
rea Britanic să fie depozitate și 
menținute in stocuri, să fie oprită 
aducerea de noi rachete americane 
pe teritoriul unor state vest-euro- 
pene.

In același timp, U.R.S.S. să revină 
asupra măsurilor prezentate in de
clarația secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., să 
înceteze orice lucrări de pregătire a 
amplasării de rachete cu rază me
die de acțiune, inclusiv pe terito
riile R. D. Germane și R. S. Ceho
slovace. S.U.A. și U.R.S.S. să reia 
dialogul de la Geneva în scopul de 
a se ajunge la un acord general .care 
să ducă la oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune. la retragerea și distrugerea ce
lor existente.

în aceste împrejurări deosebit de 
grave este necesar, mai mult ca ori- 
cînd, ca toate statele, toate popoare
le, toți cei care iubesc viața să-și 
unească eforturile și să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru a opri cursa 
înarmărilor, pentru a bara drumul 
spre catastrofa nucleară, spre distru
gerea lumii.

Pornind de la premisa că un fac
tor agravant al climatului interna
țional îl constituie subdezvoltarea. 
România socialistă militează activ 
în direcția lichidării acesteia, acțio
nează pentru înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale, pentru rea
lizarea condițiilor care să permită 
progresul mai rapid al țărilor in curs 
de dezvoltare, ceea ce va contribui 
în general la depășirea crizei eco
nomice, la stabilitatea dezvoltării 
economiei mondiale.

Avînd în vedere rolul deosebit care 
revine în zilele noastre acțiunii hotă- 
rite și eforturilor conjugate ale ma
selor populare pe scară națională și 
internațională. Partidul Coțnunist 
Român iși afirmă hotărîrea de a în
tări colaborarea și solidaritatea cu 
toate partidele comuniste și munci
torești. cu partidele socialiste și So- 
cial-democrate, cu alte partide și for
te democratice, progresiste și antiim- 
perialiste de pretutindeni. Conside
răm că întărirea acestei colaborări și 
solidarități constituie o necesitate is
torică și răspunde năzuințelor de 
pace, de prietenie, de progres și co
laborare ale tuturor națiunilor lu
mii. Avem ferma convingere că stă 
în puterea partidelor- și popoarelor 
noastre, a tuturor forțelor antirăz
boinice să oprească cursul spre pră
pastie, spre catastrofă al evenimen
telor. să asigure triumful rațiunii, să 
impună dezarmarea și pacea, să a- 
firme dreptul vital al oamenilor la 
viață.

In incheierea salutului se exprimă 
mulțumiri pentru invitația adresată 
partidului nostru de a participa la 
îucrările Congresului al XI-lea al 
P. C. din Spania și convingerea că 
hotăririle pe care Ie va adopta con
gresul vor determina o creștere și 
mai puternică a influenței și capaci
tății de acțiune ale Partidului Comu
nist din Spania, a forței și unității 
sale, se urează succes deplin in des
fășurarea lucrărilor congresului.

de a urma o cale de dezvoltare pro
prie, independentă, conform aspira
țiilor și intereselor sale naționale".

Roadele acestor strînse raporturi 
sint variate și se manifestă pe cele 
mai diferite planuri. Sonde româ
nești — in apropierea înălțimilor 
legendare ale Olimpului, tractoare, 
linia ferată electrificată Atena — 
Salonic, automobilele „Dacia" de pe 
șoselele Greciei sint doar cîteva 
dintre concretizările remarcabile 
ale acestei cooperări. Lor li se aso
ciază activitatea unor societăți mix
te. măsurile cuprinse în Acordul- 
cadru privind direcțiile de bază ale 
dezvoltării cooperării economice, 
industriale și tehnico-științifice. 
semnat în mai 1982, cu ocazia ulti
mei vizite a șefului statului român 
la Atena. Țara noastră beneficiază, 
la rîndul ei, de realizările unor ra
muri noi ale economiei elene, aflate 
in plin proces de dezvoltare, iar

posibilitățile de dezvoltare a cola
borării bilaterale, reciproc avan
tajoase — evocate și cu ocazia re
centei sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare econo
mică, industrială și tehnică — sint 
numeroase.

începînd de miine, dialogul din
tre cele două țări va cunoaște un 
nou moment important, prin vizita 
de prietenie pe care, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu, o 
va face in țara noastră premierul 
Andreas Papandreu. Este o fericită 
continuare a contactelor din ultimii 
ani și. ținind seama de preocupă
rile similare ale celor două po
poare. un nou prilej de evaluare a 
posibilităților existente pentru am
plificarea raporturilor de strînsă 
prietenie, cooperare și bună vecină
tate dintre România și Grecia.

I. MADOȘA

! AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:1 
--------- !----------------------------------------------- .
ȘEDINȚA. La 15 decembrie a 

I avut loc la Viena ședința finală a 
I celei de-a 31-a runde a negocie

rilor privind reducerea reciprocă a 
I trupelor și armamentelor și măsuri 

adiacente in Europa centrală, re
latează agenția T.A.S.S. Data re- 

I luării negocierilor va fi stabilită ul- 
I terior prin canale diplomatice, arată 

agenția.
| DEMISIE. Consiliul de Miniștri 

bolivian și-a prezentat, joi, demj- 
• sia pentru a permite președintelui 

țării, Hernan Siles Zuazo — care 
’ deține și funcția de prim-minis- 

tru — să opereze o reorganizare a 
guvernului. Este vorba despre for
marea unui guvern „de convergență

națională", care să întrunească toa
te condițiile pentru ca parlamentul, • 
unde opoziția deține o influență [ 
notabilă, să-și exprime sprijinul ' 
față de proiectele de măsuri avan
sate de puterea executivă.

ADERARE. Un protocol de ade
rare a Republicii Islamice Maurita- . 
nia la Tratatul de prietenie Și ințe- I 
legere încheiat de Algeria șl Tu- ' 
nisia la 19 martie 1983 a fost sem
nat la Alger — informează agenția I 
A.P.S. Tratatul prevede o se- I 
rie de acțiuni privind reglemen
tarea pe cale pașnică a probleme- | 
lor în suspensie între părți, re- | 
nunțarea la forță și respectarea 
reciprocă a integrității teritoriale . 
a statelor semnatare.
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