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înfr-o atmosferă de vibrant patriotism, 
forul suprem legislativ al țării a adoptat, 
în deplină unanimitate, legț de importanță 

fundamentală pentru dezvoltarea 
economico-socială a României

IN prezența tovarășului nicolae ceaușescu,
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,

ieri s-au încheiat
LUCRĂRILE SESIUNH MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Joi dimineața au continuat lucrările sesiunii a Xl-a a celei de-a VIII-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.La sosirea in incinta Palatului M.A.N., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost întimpinat cu nețărmurită dragoste, cu deosebită stimă și respect, cu vii și îndelungi aplauze. Deputății au exprimat, astfel, sentimentele de profundă satisfacție și mîndrie patriotică ale milioanelor de cetățeni pe care-i reprezintă în supremul for al puterii de stat, pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului — garanția sigură a înfăptuirii neabătute a hotârîrilor Congresului al XlII-lea al P.C.R., a împlinirii marilor noastre idealuri de prosperitate, independență și pace.Participanții au salutat, de asemenea, cu multă căldură prezența la lucrările sesiunii a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Paul Nicu- lescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ilie Verdeț.In sală se aflau, de asemenea, membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.în calitate de invitați, au participat membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ăi vieții noastre științifice, culturale și artistice, ziariști.In cadrul ședinței a continuat discuția generală comună asupra proiectului Legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1985 ; proiectului Legii Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare al Republicii Socialiste România pe anul 1985 ; proiectului Legii Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe a- nul 1985.Au luat cuvîntul deputății Ion Pățan, Dumitru Lucian Nicoiaescu, Mihai Marina, Ferdinand Nagy, Dinu Stefan Ercmia, Vasile Bulucea, Gheorghe Măduță, Margareta Krauss, Gheorghe Dragomir, Petre Preoteasa, Gheorghe Giurgiu, Răcz Attila Arpăd. Paula Prioteasa, Simion Săpunaru, Vasile Carolică.S-a trecut apoi la discuția pe articole a fiecărui proiect de lege in parte, după care Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate Legea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1985, Legea Planului de dezvoltare a agri

culturii și Industriei alimentare al Republicii Socialiste România pe a- nul 1985, Legea Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe a- nul 1985, care, prin prevederile lor, in deplină concordanță cu obiectivele celui de-al șaptelea cincinal, cu orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XlII-lea al partidului și în cuvîntările rostite la Plenara comună a Comitetului Central a! Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, precum și la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, stabilesc obiective și sarcini deosebit de importante pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității economice și sociale, dinamizează energiile creatoare ale oamenilor muncii intr-un efort comun pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Trecîndu-se la următorul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Ion L’rsu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a prezentat expunerea asupra proiectului Legii privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor.Raportul comisiilor permanente ale 

M.A.N., care au avizat favorabil proiectul legii, a fost prezentat de tovarășul Stan Soare, președintele Comisiei pentru invățămint, știință și cultură.La dezbaterea generată asupra proiectului acestui act normativ au luat cuvîntul tovarășii : Ioachim Moga, Virginia. Gemescu, Constantin Teodo- rescu, Gheorghe Iustin Dimitrlu, Ioan Petre.După discuția pe articole, Marea Adunare Națională a adoptat tn unanimitate Legea privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, care, punînd un accent deosebit pe criteriile de calitate, funcționalitate, fiabilitate. realizarea de produse cu consumuri reduse de materii prime, materiale, combustibili și energie, se înscrie în politica consecventă a partidului și statului nostru de ridicare continuă a eficienței întregii activități economice și sociale a tării.Deputății și invitații au ascultat apoi expunerea asupra Programului privind autoconducerea și autoapro- viztonarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1984 — 30 septembrie 1985, prezentată de tovarășa Alexandrina Găinușe, viceprim-ministru al guvernului.

Pe marginea acestui document eu luat cuvîntul deputății : Elena Nae, Octavian Basceanu, Ana Mureșan, Ion Siminiceanu, Constanța BalinLLa încheierea dezbaterii asupra a- cestui punct al ordinii de zi, Marea Adunare Națională a aprobat în unanimitate Programul privițid autoconducerea și Sutoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroaltmen- tare și bunuri industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1984- ,36 septembrie 1985.La ultimul punct al ordinii de Zi, tovarășul Dumitru Apostolii, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu- prinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat după sesiunea a noua a Marii Adunări Naționale, iar tovarășul Ioan Silăjan, președintele Comisiei constituționale șl juridice a M.A.N., a prezentat raportul acestei comisii, care a avizat favorabil proiectele de legi.După discutarea pe articole a tuturor proiectelor de lege cuprinse la acest punct al ordinii de zi, forul legislativ aî țării a adoptat tn unanimitate legile pentru aprobarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, a rostit cuvîntul de închidere a sesiunii.
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} anul 1985
{ • Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pen- | 
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Pianului national unic de dezvoltare economico -sociala a Republicii Socialiste RomâniaMarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege. Art. 2. — La principalele produse industriale se vor realiza următoarele niveluri :

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

— in procente calculate pe baza 
preturilor la 31.X.1984 —

Creștere
Indicatorul față de

crt anul 1984

1. Produsul social 7,0
2. Venitul național 10,0
3. Producția industrială

— valoarea producției-marfâ 7,5
— valoarea producției nete 13,5

4. Producția agricolă
— valoarea producției globale 6,0— 6,8

— valoarea producției nete 9,0—10,0
5. Investiții totale in economie 8,3
6. Volumul comerțului exterior 15,0
7. Productivitatea muncii in industria republi

cană (calculată pe baza valorii producției-
marfă) 14,7

8. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție*
marfă in industria republicană 6,7

9. Retribuția medie reală (creștere față de 1980) 8,0
10. Veniturile reale ale țărănimii, provenite din

muncă in cooperativele agricole de producție 
și gospodăriile personale pe o persoană 
activă (creștere față de anul 1980) 12,2

11. Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 1,0— 1,5
12. Prestările de servicii pentru populație 15,0

Art. 1. — Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico-socială . a Republicii Socialiste România pe anul 1985. Energie electrică mH. kWh 76 660
Cărbune net mii tone 64 300
Țiței extras mii tone 12 600
Gat metan utilizabil, Inclusiv gaze libere mil. mc 32 850
Oțel mii tone 16 000
Mijloace de automatizare electrotehnice

si electronice și tehnico de calcul
electronică mii. lei 10 200

Produse de mecanică find, optică, echi
pamente și elemente hidraulice ți pneu
matice

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

dustrie

Tractoare
Autoturisme de oraș
Nave maritime pentru transportat mărfuri, 

tehnice și speciale
îngrășăminte chimice

Produse mocromoleculare de bază

Cauciuc sintetic
Anvelope
Fibre și fire artificiale șl sintetice 
Ciment

Mobilier din lemn
Mașini și aparate electrice de ui casnic 
Medicamente pentru uz uman 
Țesături
Confecții textile
Produse tricotate 
încălțăminte 
Carne tăiată — total
Pește
lapte și produse din lapte
Ulei comestibil
Zahăr
Bere

mii. lei 14 080
mii. lei 11 180

mil tone 1 046
mii. lei 51 900
bucăți 95 000
bucăți 190 000

mii tdw echiv. 1270
mii tone
echiv. 100% S A 3 920
mii tone
echiv. 100% 806
mii tone 211
mii buc. 7 610
mii tone 372
mii tone
echiv. 80%
clincher 16 500
miL lei 21 500
mii. lei 2 450
mii. lei 5 200
mii. mp 1 378
mii. lei 47 000
mii. lei 18 995
mii perechi 132
mii tone 2 212
mii tone 440
mii hl. 29 000
mii tone 540
mii tone 950
mii hl. 13 000

Art. 3. — Consiliul de Miniștri va lua masuri ca angajamentele asumate de oamenii muncii pentru dezvoltarea mai rapidă a industriei și agriculturii, raportate Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, să fie corelate într-un program suplimentar, a cărui realizare va fi urmărită distinct în execuție, pe județe, ministere, centrale și unități, asigurindu-se condiții corespunzătoare pentru înfăptuirea lor.Art. 4. — 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 întreprinderi, Comitetul de Stat a! Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului . Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Consiliul Național pentru Știință si Tehnologie și Ministerul Finanțelor să asigure ;a) Îndeplinirea șl depășirea sarcinilor la produeția-marfă prin realizarea ritmică a produselor fizice și îmbunătățirea continuă a structurilor sortimentale și nivelului tehnic și calitativ al producției, urmărind realizarea de produse cu parametri tehnico-funcționali și economici ridicați, care valorifică superior resursele de materii prime, materiale, combustibili și energie și sint competitive pe piața externă ;b) Îndeplinirea de către toate unitățile din economie a obligațiilor ce le revin in cadrul diviziunii sociale a muncii, potrivit prevederilor planului național unic, in concordanță cu cerințele de ansamblu ale dezvoltării economico-sociale ; pe toate treptele organizatorice din economie se va asigura respectarea disciplinei de plan, întărirea controlului asupra producției, de la contractare, pregătire tehnologică, lansare în fabrica

ție, asigurarea aprovizionării $1 forței de muncă, pînă la realizarea produselor și expedierea lor la export și intern, cu respectarea riguroasă a normelor de consum de materii prime, materiale, combustibili și energie, stabilite potrivit legii ;c) folosirea la maximum a potențialului productiv al întreprinderilor, prin creșterea gradului de utilizare a mașinilor, utilajelor, instalațiilor ți suprafețelor construite ; asigurarea la timp a aprovizionării teh- nico-materiale a Întreprinderilor, In structura sortimentală necesară realizării producției pentru intern și export ; desfacerea ritmică a producției ; ridicarea calificării cadrelor și întărirea disciplinei in muncă ;d) funcționarea în condiții de siguranță ,a instalațiilor, mașinilor și utilajelor prin respectarea riguroasă a programelor de întreținere, revizii ți reparații ; asigurarea materialelor, pieselor de schimb ți subansamblelor necesare ți folosirea eficientă a acestora ; recondiționarea in mai mare măsură a reperelor, pieselor și subansamblelor uzate, realizarea, odată cu reparațiile capitale, a îmbunătățirii parametrilor tehnico- funcționali și modernizării mașinilor, utilajelor ți instalațiilor ;e) utilizarea cu prioritate a resurselor interne și limitarea la strictul necesar a importurilor ; reducerea cheltuielilor materiale și gospodărirea rațională a resurselor de materii prime și energiei, reintroducerea in circuitul economic a materialelor re- folosibile și extinderea folosirii pieselor și subansamblelor recondiționate rezultate din procesele de producție și consum ;f) aplicarea fermă a programelor de integrare și specializare in producție, in conformitate cu prevederile planului național unic ; corelarea corespunzătoare a Industriei orizontale in vederea intensificării fabricației de piese și subansambie, precum

pe anul 1985și a asigurării stocurilor pentru continuitatea producției ; realizarea integrală a prevederilor din programele de cooperare între întreprinderi, centrale, ministere și județe, in scopul satisfacerii cerințelor producției și exportului și respectării stricte a prevederilor contractuale ;g) modernizarea și diversificarea. In continuare, a producției bunurilor de consum pe clase de calitate ; extinderea producției realizate de industria mică, pe baza prelucrării unor materii prime locale, a unor resurse agricole și subproduse industriale, precum și prin cooperarea cu industria republicană.Consiliul de Miniștri, ministerele șl celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și Întreprinderi vor asigura aplicarea fermă a prevederilor pentru anul 1985 din programele speciale pînă în anul 1990 privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor șl creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii.Vor fi aplicate măsuri ferme pentru Îmbunătățirea activității de planificare, creșterea rolului centralelor, ca titulare de plan, și Întărirea răspunderii ce le revin acestora în desfășurarea activității de planificare și urmărirea execuției planului.Ari 5. — Planificarea producției fizice, repartizarea, contractarea șt livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, a tuturor produselor, precum și folosirea acestora în întreaga economie națior nală se efectuează numai pe baza normelor de consum și de refolosire
(Continuare in pag. a Il-al
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LEGEA
Planului national unic de dezvnltare economico-socială 

a Republicii Socialiste România pe anul 1985
(Urmare din pag. I)aprobate, potrivit legii, cu respectarea nomenclatoarelor de materiale șl produse tipizate și in strictă conformitate cu caracteristicile tehnico- calitative și cu celelalte prevederi din standarde.
Cereale pentru boabe - total 
din care :

— griu-secară
— porumb-sorg
— orz-orzoaică 

Sfeclă de zahăr 
Floarea-soarelui și răpită 
In pentru ulei
Soia
Fasole
In ți cinepâ pentru fibră 
Cartofi de toamnă 
Legume de cimp
Fructe
Struguri
Carne in viu
Lapte de vacă ți bivoliță 
Lină
OuăArt 7. — Suprafața arabilă in cultură va fi de cel puțin 10 010 mii ha; în culturi duble vor fi însămințate 2 000 mii ha cu porumb boabe, floarea-soarelui, soia, in și cînepă pentru fibră, sfeclă de zahăr, fasole, cartofi, legume și plante de nutreț.

U.M. 1985

Bovine mii capete 9 000
din care :
- vaci și bivolițe mii capete 2 900
~ juninci gestante mii capete 600

Porcine mii capete 15 000
din care :
- scroafe mii capete 1 185

Ovine și caprine mii capete 23 000
Păsări ouătoare mii capete 64 000Art. 9. — In anul 1985, baza materială a agriculturii se va dezvolta astfel :a) agricultura va fl dotată cu 15 400 tractoare agricole, precum și cu 5 000 combine de recoltat cereale, mașini de recoltat cartofi, alte mașini și utilaje agricole ;b) se vor amenaja pentru irigații 400 mii ha ;c) se vor executa lucrări de desecări pe o suprafață de 275 mii ha, lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 146,6 mii ha și lucrări agropedoameliorative (a- mehdări, scarificări, afînare adîncă) pe o suprafață de 2 290,8 mii ha ;d) se vor însămînța cu plante furajere 1 000 mii ha pajiști naturale ;e) agricultura va primi 2 403 mii tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfof-(jr pbtasiu și 67 mil tone pesticide, in substanță activă ; se vor a- plica 36 mil. tone îngrășăminte naturale.Art. 10. — In vederea realizării producției agricole prevăzute în plan, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ea 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 :a) înfăptuirea fermă a prevederilor pentru anul 1985 din Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, folosind la Întreaga capacitate și cu maximă eficiență baza tehnico-mate- rială și mijloacele alocate în acest scop prin planul național unic ;b) folosirea completă și intensivă a pămintului, creșterea suprafeței a- gricole și îndeosebi a celei arabile prjn efectuarea de lucrări hidroame- liorative, continuarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, mai buna organizare și sistematizare a teritoriului șl punerea în valoare a unor terenuri neagricole existente în toate județele ; respectarea strictă a termenelor aprobate pentru recuperarea și redarea în circuitul agricol a suprafețelor scoase pentru lucrări de investiții și orice alte activități ; utilizarea deplină și la randamentele prevăzute in plan a suprafețelor a- menajate pentru irigații, organizarea unor sole de dimensiuni optime in cadrul asolamentelor ;c) respectarea riguroasă a structurii culturilor și a suprafețelor destinate acestora pe baza prevederilor de plan, precum și a perioadelor optime de insămințare și a densităților la hectar potrivit legii ; stabilirea din timp a suprafețelor pentru culturile Intensive de mare productivitate, asigurarea bazei tehnico-materiale șl a tuturor condițiilor pentru realizarea de; producții record, în conformitate cu programele aprobate pentru fiecare județ ;d) sporirea continuă a potențialului productiv al întregului fond funciar prin respectarea măsurilor stabilite privind protecția, ameliorarea, conservarea și buna gospodărire a acestuia, respectarea tuturor verigilor tehnologice ale fiecărei culturi, generalizarea mai rapidă în producție a experienței valoroase a institutelor și stațiunilor de cercetări agricole, executarea integrală a lucrărilor agropedoameliorative ;e) generalizarea soiurilor și hibrizilor cu potențial productiv ridicat și însușiri calitative superioare ; asigurarea din producția internă a necesarului de sămință și material să- ditor din soiuri și hibrizi de calitate pentru toate culturile, adaptate la condițiile pedoclimatice din fiecare zonă, precum și realizarea unor cantități suplimentare pentru export, corespunzător Programului de producere a semințelor și materialului să- ditor aprobat ;I) perfecționarea, în continuare, a activității de producere, depozitare și valorificare a legumelor, cartofilor și fructelor pentru satisfacerea în condiții mai bune a nevoilor populației in tot cursul anului, a cerințelor industriei și exportului ;g) executarea lucrărilor de întreținere a plantațiilor vitipomicole, modernizarea și crearea de noi plantații in sistem intensiv și superinten- siv, in vederea realizării unei producții sporite de struguri și fructe ;h) efectuarea la timp, în condiții dd calitate superioară, a lucrărilor a- gricole, administrarea eficientă și rațională a îngrășămintelor chimice, naturale și a mijloacelor chimice de combatere a bolilor, dăunătorilor și buruienilor ; extinderea mecanizării

Art 6. — In anul 1985 în agricultură, a doua ramură de bază a economiei naționale, se prevăd — în condiții climatice normale — a se realiza următoarele niveluri de producție la principalele produse agricole :
U.M. 1985

mii tone 29 650

mii tone 9 880
mii tone 16 220
mii tone 3 200
mii tone 10 830
mii tone 1 285
mii tone 106
mii tone 870
mii tone 330
mii tone 1010
mii tone 6 545
mii tone 7 500
mii tone 2 800
mii tone 2 220
mii tone 3 071
mii hl. 60 900
tone 58 630
mii. buc. 7 800Suprafața agricolă irigată in cultură va fi de 3 221 mii ha, din care arabilă 3 067 mii ha.Art. 8. — Efectivele de animale vor ajunge, la sfîrșitul anului 1985, la următoarele niveluri : 

muncilor agricole; utilizarea rațională a întregului parc de tractoare și mașini agricole, folosindu-se agregate complexe de mașini care execută mai multe operații, în scopul reducerii consumului de combustibili ; echiparea tractoarelor cu două remorci în activitatea de transporturi ;i) sporirea efectivelor de animale ți a. producțiilor medii și totale de produse animaliere, prin îmbunătățirea selecției și ameliorarea materialului biologic, precum și prin creșterea indicilor de natalitate și diminuarea mortalității ; folosirea deplină a capacităților complexelor de tip industrial și a fermelor de creștere a animalelor ; asigurarea dezvoltării creșterii iepurilor de casă, apiculturii, sericiculturii și a pisciculturii ; extinderea pescuitului oceanic în zone cu o măi mare productivitate și cu specii mai valoroase ;j) dezvoltarea producției de furaje prin cultivarea și folosirea integrală a suprafețelor destinate plantelor de< nutreț și culturilor duble și sporirea producțiilor medii la hectar ; extinderea lucrărilor ameliorative pe pășunile și pe fînețele naturale, inclusiv pe cele din perimetrul forestier, precum și din pădurile pășunabile ; insămințarea și supraînsâmînțarea pășunilor și fînețelor de la munte și din păduri, extinderea culturilor duble, în principal pe suprafețele irigate, folosirea în mai mare măsură a furajelor grosiere și produselor secundare, sporindu-se valoarea lor nutritivă ;k) recoltarea în perioadele optime a culturilor agricole, transportarea, depozitarea și păstrarea produselor agricole în condiții corespunzătoare, în vederea diminuării pierderilor și asigurării calității acestora ;l) creșterea eficienței economice în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste și din industria alimentară, mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, reducerea cheltuielilor, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili șl energie.Art. 11. — în anul 1985 se va pune In circuitul economic un volum de 24 200 mii mc masă lemnoasă, din care 22 041 mii mc produse principale și secundare (rărituri) din fondul forestier ; din operațiuni și acțiuni de igienizare a pădurilor și din tăieri de ingrijire-curățiri se va valorifica un volum de 2159 mii mc materiale lemnoase.Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Silviculturii, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, comitetele executive ale consiliilor populare județene și alți deținători de fond forestier să asigure înfăptuirea integrală și la un nivel calitativ superior a prevederilor Programului național pentru conservarea șl dezvoltarea fondului forestier, urmărind în mod deosebit:a) realizarea regenerării pădurilor pe 56,8 mii ha, astfel :18 mii ha pe cale naturală, promo- vîndu-se într-o măsură mai mare speciile autohtone valoroase (molid, brad, fag, stejar) ;38,8 mii ha prin reîmpăduriri și împăduriri, avîndu-se în vedere înlocuirea arboretelor slab productive cu specii repede crescătoare și de valoare economică ridicată pe o suprafață de 16,5 mii hectare și crearea de culturi speciale pentru producerea lemnului pentru celuloză pe 7,5 mii ha ; ponderea speciilor de ră- șinoase va reprezenta 51/1 la sută din volumul total al reîmpăduririlor și Împăduririlor în fondul forestier ; se vor ameliora prin împăduriri 2,3 mii ha terenuri degradate din afara fondului forestier, improprii pentru agricultură ;b) respectarea strictă a prevederilor legale privind redarea în termene cit mai scurte în circuitul productiv a tuturor terenurilor cedate din fondul forestier pentru realizarea unor obiective de investiții ; limitarea maximă a scoaterii de terenuri pentru alte folosințe ;c) respectarea cu strictețe a regulilor tehnice de exploatare a pădurilor și efectuarea tuturor lucrărilor de îngrijire și igienă, valorificîndu-se integral toate produsele lemnoase rezultate din aceste activități ;d) organizarea scoaterii și utilizării integrale a arborilor căzuți, rupți, doboriți de vînt sau de zăpadă, us- cați sau atacați de insecte ; curățirea în întregime a parchetelor de crengi și alte materiale lemnoase ;
e) creșterea producției și valorifi

carea superioară a fructelor de pădure, ciupercilor, mierii de albine, gogoșilor de mătase și plantelor medicinale din flora spontană, precum și a vinatului, peștelui și a altor produse ale pădurii.Art. 12. — In anul 1985, pentru economia apelor se vor da în exploatare noi lacuri de acumulare cu folosință complexă reprezentind un volum de 104 mii. mc, regularizări de albii pe o lungime a cursurilor de apă de 232 km, Îndiguiri pe 252 km pentru apărarea de inundații a centrelor populate, obiectivelor economice, precum și a unei suprafețe de teren agricol pe 35 mii hectare.Consiliul de Miniștri va lua măsuri 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 în programele privind protecția mediului înconjurător și amenajarea bazinelor hidrografice, asigurînd :a) încadrarea lucrărilor hidrotehnice în schemele cadru de valorificare integrală, amenajarea complexă și folosirea rațională a apelor din bazinele hidrografice respective, în corelație cu lucrările de sistematizare teritorială ;b) folosirea rațională a resurselor pentru alimentarea cu apă potabilă și industrială, irigații, producerea de energie electrică, navigație, piscicultura și alte scopuri ; creșterea gradului de reclrculare a apelor industriale 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 exploatarea corespunzătoare a stațiilor și instalațiilor de epurare a apelor reziduale pentru a păstra calitatea apei și evitarea poluării, reducerea consumurilor și recircularea apei industriale ; recuperarea substanțelor utile din apele uzate și folosirea nămolurilor reziduale.Art. 13. — Volumul total al transporturilor de mărfuri va fi, în anul 1985, de 2111 mil. tone.’Baza materială a transporturilor de folosință generală va spori prin dotarea cu 60 locomotive diesel și electrice, 2 675 vagoane de marfă cale normală în echivalent 4 osii, nave fluviale nepropulsate cu capacitate de 140 mii tone, 25 remorchere și îm- pingătoare fluviale, 652 mii tdw nave maritime.Art 14. — Volumul activității de
Ramura milioane lei

Industrie 146 300
Agricultură, silvicultură și economia apelor 50100
Construcții și transporturi 38 300
Circulația mărfurilor și turism
Cercetare științifică, învățămint, cultură, ocrotirea 

sănătății și alte cheltuieli social-culturale

5 600

2 400
Locuințe și gospodăria comunală 25 800
Alte investiții 4 50Cîn cursul anului 1985 se vor pune In funcțiune 250 capacități de producție importante, industriale și agrozootehnice.Mijloacele financiare, materiale și forța de muncă vor fi concentrate pentru grăbirea punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții în curs de execuție. Lucrări noi vor putea fi începute numai după aprobarea documentației tehnico-economice și de exe.cuție.Investițiile vor fi destinate în principal pentru sporirea bazei energetice și de materii prime, realizarea programului de dezvoltare intensivă, modernizarea și ridicarea nivelului tehnic al industriei, a programului de irigații și îmbunătățiri funciare în agricultură, precum și a celui de mecanizare a agriculturii, transporturilor și altor sectoare de activitate, înfăptuirea programelor aprobate de îmbunătățire a nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie, valorificarea superioară a resurselor recuperabile și refolosibile, asimilarea de noi produse, creșterea productivității muncii și sporirea competitivității produselor românești pe piața externă.Investițiile vor fi acordate cu prioritate pentru lucrări de modernizări și reutilări ale capacităților existente prin care să se asigure o mai bună profilare, integrare și specializare a producției, creșterea eficienței economice.Art. 17. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca toți titularii de investiții, centralele și ministerele furnizoare de utilaje, cele care au în subordine unități de construcții-montaj, împreună cu Consiliul de coordonare a activității de investiții, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Construcțiilor Industriale, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare. Inspectoratul General de Stat pentru Inves- tiții-Construcțli și băncile finanțatoare, să acționeze pentru :a) respectarea cu strictețe a prevederilor privind etapizarea lucrărilor de punere în funcțiune a noilor obiective ținînd seama de duratele de execuție normate, pe tipuri de capacități ;b) executarea lucrărilor de construcții-montaj și asigurarea livrării utilajelor în concordanță cu prevederile din graficele de eșalonare a investițiilor ; respectarea perioadelor de probe mecanice și tehnologice prevăzute și asigurarea forței de muncă calificate necesare efectuării acestor probe în condiții optime ; organizarea corespunzătoare a participării personalului muncitor de specialitate din unitățile beneficiare la executarea lucrărilor de montaj al utilajelor și la efectuarea probelor ;c) accelerarea ritmului de pregătire a documentațiilor pentru obiectivele de investiții, prin utilizarea deplină a capacităților institutelor centrale de cercetare și altor unități de cercetare și inginerie tehnologică și de proiectare a lucrărilor de construcții și instalații ; extinderea utilizării proiectelor tip și refolosibile ; organizarea pe șantiere a colectivelor de proiectanți care să asigure permanent asistența tehnică . și să 

poștă și telecomunicații în anul 1985 va crește cu 8/2 la sută fată de anul 1984, pe baza utilizării intensive a mijloacelor din dotare și a extinderii tehnicii noi de teletransmisie ; va crește nivelul calității și al operativității prestațiilor către populație al tuturor sectoarelor de poștă și telecomunicații.Art. 15. — Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și Comitetul de Stat al Planificării, împreună cu ministerele și centralele — titulare de plan — vor lua măsuri pentru :a) satisfacerea cu promptitudine a transporturilor necesare economiei, reducerea distanțelor și a parcursurilor fără încărcătură, sporirea tonajului de mărfuri pe fiecare mijloc de transport, generalizarea utilizării remorcilor Ia transporturile auto, raționalizarea fluxurilor de transport și a consumurilor de combustibil și energie, precum și trecerea de la calea ferată și auto la fluviu a mărfurilor care se pot transporta pe Dunăre și pe Canalul Dunăre — Marea Neagră ;b) extinderea proceselor modeme de transport, în principal a paletiză- rii și conteinerizării, a mecanizării operațiilor de încărcare, descărcare, reducerea duratelor de transport, precum și a staționării peste termenele normate a mijloacelor de transport în stații, întreprinderi industriale și porturi ;c) folosirea cu prioritate și la întreaga capacitate a flotei proprii în operațiile de comerț exterior, asigu- rindu-se aprovizionarea ritmică a navelor cu combustibil în porturile românești și evitarea transporturilor fără încărcătură ; 'd) creșterea eficienței în exploatare și a indicilor de utilizare, reducerea imobilizărilor în reparații prin îmbunătățirea proceselor tehnologice în întreprinderile de reparații, extinderea producției și recondiționărilor de piese de schimb și sporirea duratelor de funcționare a mijloacelor de transport între două reparații ;e) creșterea productivității muncii, reducerea substanțială a cheltuielilor de transport și economisirea strictă a carburanților și energiei în activitatea de transporturi și telecomunicații.Art. 16. — In anul 1985, volumul total al investițiilor în economia națională va fi de 273 miliarde lei.Pe principalele ramuri ale economiei naționale vor fi alocate următoarele volume de investiții : 

contribuie la grăbirea ritmului de execuție al lucrărilor ;d) adoptarea, in cadrul documentațiilor de investiții, a celor mai eficiente soluții tehnologice și constructive care să conducă la încadrarea in cotele de materiale de construcții, de energie și combustibili alocate și la creșterea eficienței investițiilor ; fundamentarea necesarului de materiale pentru fiecare obiectiv pe bază de norme fizice ; limitarea volumului și suprafeței construcțiilor Industriale și agrozootehnice potrivit necesităților strict determinate de procesele tehnologice ; )e) desfășurarea susținută a activității pe toate șantierele de construcții-montaj ; extinderea mecanizării și industrializării lucrărilor de construcții-montaj și a tehnologiilor moderne de execuție, urmărindu-se folosirea eficientă a forței de muncă, a utilajelor de construcții și a mijloacelor de transport ; intensificarea colaborării între beneficiarii de investiții, unitățile de proiectare, de construcții-montaj și furnizorii de utilaje ;f) reducerea, în continuare, a costurilor lucrărilor prin aplicarea celor mai eficiente soluții tehnologice și constructive, extinderea folosirii proiectelor tip, diminuarea ponderii lucrărilor de construcții-montaj, dimensionarea strictă a construcțiilor potrivit cerințelor proceselor tehnologice, utilizarea la maximum a suprafețelor construite, reducerea consumului materialelor de construcții șl utilizarea pe scară mai largă a prefabricatelor, înlocuitorilor și a materialelor locale, sporirea eficienței fiecărui leu investit sau cheltuitArt 18. — Consiliul de Miniștri va asigura ca ministerele, centralele, întreprinderile și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să ia măstiri pentru realizarea eficienței fondurilor fixe prevăzută în plan, prin încărcarea deplină a capacităților și suprafețelor de producție, respectarea indicilor planificați de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, reducerea cheltuielilor de fabricație, efectuarea corespunzătoare a reviziilor și reparațiilor, darea în funcțiune la termen a noilor obiective de investiții.Art. 19. — In anul 1985, în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic, planul cuprinde 3 500 obiective principale care vor contribui la valorificarea superioară a materiilor prime, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției și reducerea consumurilor materiale șl energetice, extinderea mecanizării și automatizării proceselor de fabricație, creșterea mai rapidă a productivității muncii, a eficienței generale a producției.Se vor asimila noi produse și materiale, astfel ca în ramurile prelucrătoare ale industriei republicane pro- ducția-marfă să fie realizată, în anul 1985, în proporție de 45 la sută pe seama produselor noi și modernizate, introduse în fabricație în actualul cincinal.Art. 20. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, centralele și întreprinderile, împreună cu institutele centrale și academiile de profil, unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică, sub coordonarea unitară a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale șl Controlului 

Gospodăririi Fondurilor Fixe, să a- sigure :a) creșterea aportului cercetării științifice la asigurarea bazei proprii de materii prime prin extinderea investigațiilor de cercetare geologică pentru descoperirea și punerea în valoare de noi substanțe minerale și resurse energetice ; sporirea eficienței lucrărilor de prospecțiuni și explorări, prin efectuarea selectivă a acestora și concentrarea forțelor tehnice și mijloacelor materiale în zonele de perspectivă imediată; scurtarea perioadei de trecere de la faza de cercetare la punerea în producție a rezervelor descoperite ; perfecționarea tehnologiilor de extracție și preparare a substanțelor minerale în industria extractivă, pentru accentuarea valorificării potențialului de rezerve, inclusiv a celor situate la mare adîncime sau cu conținuturi utile scăzute ;b) intensificarea prospecțiunilor pentru sporirea fondului național de rezerve geologice in domeniul hidrocarburilor, cărbunilor, șisturilor bituminoase ș.a.c) valorificarea surselor noi de e- nergie, combustibili și carburanți sintetici, precum și a tuturor categoriilor de resurse energetice recuperabile rezultate din procesele de producție și consum ; reducerea consumurilor specifice de energie și combustibili în toate sectoarele de activitate ; realizarea de echipamente și materiale specifice programelor de valorificare a noilor surse de energie și a resurselor de energie recuperabile și refolosibile ;d) perfecționarea și elaborarea de tehnologii noi privind prelucrarea materiilor prime, crearea de materiale cu caracteristici superioare pe cale sintetică, de noi metale și materiale pentru industria construcțiilor de mașini și, îndeosebi, pentru industria electronică și microelectronică ; crearea de noi mașini și utilaje cu caracteristici superioare, care să conducă la reducerea consumurilor materiale, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, la realizarea de noi motoare cu consum redus de carburanți ; realizarea de programe noi de automatizare, elec- tronizare și robotizare a proceselor de producție, în special de linii complexe de automatizare pentru sectoarele unde se cere un efort deosebit și sînt condiții mai grele de muncă ; realizarea stațiilor pilot șl instalațiilor experimentale, precum și folosirea eficiență a standurilor de probă necesare obiectivelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic ;e) extinderea și devansarea, față de termenele prevăzute în plan, a acțiunilor de asimilare, modernizare și înnoire a producției ; crearea și însușirea în fabricație de noi materiale cu caracteristici superioare, noi mașini și utilaje de înaltă productivitate, cu consumuri energetice și materiale minime, competitive pe piața externă ;f) crearea de noi soiuri de semințe și plante mai productive, rezistente la ger și secetă, cu o durată mai scurtă de maturizare, de noi rase de animale cu un potențial mai productiv și o capacitate mai mare de asimilare a hranei, precum și de noi tehnologii de furajare a animalelor ;g) scurtarea duratei de introducere în producție a rezultatelor cercetării științifice și ingineriei tehnologice ;h) creșterea contribuției cercetării științifice șf ingineriei tehnologice la organizarea și programarea pe baze științifice a producției, optimizarea activităților de întreținere și reparații ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, extinderea mecanizării și automatizării producției, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor și creșterea eficienței economice în toate domeniile ;i) perfecționarea activităților de tipizare, standardizare și de normare tehnică a consumurilor materiale și energetice în vederea creșterii nivelului tehnic și calitativ al producției, creșterii performanțelor con- structiv-funcționale și a fiabilității produselor, sporirea eficienței întregii activități economice ;j) dezvoltarea mai puternică a colaborării între știință, învățămînt șl producție în vederea realizării în cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare economico-socială, de soluționare și finalizare a obiectivelor de cercetare, dezvoltare tehnologică și progres tehnic la un nivel superior de eficiență în producția materială, inclusiv prin reducerea cheltuielilor de cercetare șl creștere a productivității în această activitate, reflectată în scurtarea mai accentuată a duratei ciclurilor cercetare- proiectare-producție.k) amplificarea cercetării fundamentale, care să dea o nouă perspectivă întregii activități de cunoaștere a structurii materiei, a tainelor naturii și ale vieții ;l) dezvoltarea producției din unitățile de cercetare științifică și Inginerie tehnologică și a producției cu aportul acestor unități, în scopul satisfacerii in măsură sporită a economiei cu produse și materiale de înaltă tehnicitate, reducerii mai accentuate a importurilor, precum și creșterii exportului.Art. 21. — In vederea asigurării bazei materiale a planului, cu precădere din resurse proprii, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca întreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor șl băncile, să acționeze pentru :a) folosirea într-o mai mare măsură a resurselor de materii prime șl materiale din producția internă, inclusiv a stocurilor supranormative ;b) reducerea mai accentuată a consumurilor de energie și combustibili în toate domeniile de activitate prin creșterea randamentelor energetice, în special în ramurile mari consumatoare de energie electrică și combustibili, in care scop se va acționa pentru modernizarea instalațiilor, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și a tuturor categoriilor de e- chipamente energetice cu consumuri ridicate, precum și prin utilizarea la maximum a resurselor energetice refolosibile ;

c) limitarea strictă a consumurilor de hidrocarburi lichide și înlocuirea acestora cu lignit și alte resurse e- nergetice mai puțin valoroase ; reducerea pierderilor tehnologice și extinderea recuperării căldurii, extinderea utilizării gazelor de sondă, gazului metan, metanolului și bio- gazului la mijloacele de transport din economie ;d) asigurarea încadrării riguroase în normele și normativele de consum și de stoc de materii prime, materiale, combustibili și energie, îmbunătățirea coeficientului de utilizare, folosirea în producție a unor materiale înlocuitoare, reducerea pierderilor materiale în operațiile de manipulare, depozitare și transportul produselor ; îmbunătățirea continuă a nbrmelor și normativelor de consum pe baza progresului tehnic și aplicării noilor tehnologii ;e) sporirea participării materialelor refolosibile la acoperirea necesarului de materii prime al economiei naționale prin intensificarea recuperării acestora ca atare, sau prin prelucrări 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, hirtie, sticlă, uleiuri minerale, precum și a materialelor, pieselor și subansamblelor rezultate din scoaterea din funcțiune a unor fonduri fixe. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, împreună cu ministerele și centralele vor urmări ca livrarea materiilor prime și materialelor noi să se facă numai în măsura îndeplinirii de către unitățile beneficiare a sarcinilor de predare a materialelor refolosibile stabilite prin plan ;f) gospodărirea și folosirea intensivă a ambalajelor, asigurarea re- condiționării și restituirii integrale a acestora, a paletelor și conteinerelor, în vederea refolosirii lor ;g) intensificarea măsurilor de asimilare a produselor noi prevăzute în programele speciale ;h) perfecționarea procesului de_ a- provizionare în vederea asigurării ritmice a întreprinderilor cu materii prime, materiale și alte produse prevăzute în plan ; respectarea strictă a contractelor economice încheiate.Art. 22. — Productivitatea muncii pe o persoană va crește în anul 1985 astfel :
a) in Industria republi

cană, calculată pe 
baza producției-
marfă 14,7 Io sută

b) in activitatea de con
strucții-montaj, calcu
lată pe baza produc
ției de construcții-
montaj 1X4 Io sutăArt. 23. — Numărul de personal muncitor pe total economie va fi în anul 1985 de 7 635 mii persoane.Prin învățămîntul profesional și liceal de specialitate vor fi pregătiți 300 mii muncitori calificați, care vor intra în producție în anul 1985, pu- nîndu-se un accent deosebit pe perfecționarea invățămîntului profesional și de maiștri, îmbunătățirea programelor de învățămînt.Art 24. — 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 întreprinderi, Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Educației și învăță- mîntului să asigure înfăptuirea integrală a prevederilor pe anul 1985 din Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii, în care scop se va acționa pentru :a) extinderea progresului tehnic pe seama asimilării de noi produse, introducerea mașinilor și liniilor automate complexe, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, creșterea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție ; o atenție deosebită se va acorda mecanizării și automatizării proceselor de producție cu consumuri .mari de manoperă și condiții grele de muncă, în turnătorii, forje, tratamente termice, în metalurgie, chimie, mijloace și sisteme de transport, industria ușoară, precum și In alte ramuri ale industriei și economiei ;b) perfecționarea organizării producției și a muncii în întreprinderi, secții și ateliere, îmbunătățirea fluxurilor tehnologice și a normelor de muncă în toate ramurile, corespunzător dotării tehnice, stabilirea productivității muncii fizice și a consumurilor de manoperă pentru fiecare produs sau lucrare, reducerea personalului indirect productiv, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, creșterea spiritului de răspundere și a participării întregului personal muncitor la gospodărirea judicioasă și eficientă a întreprinde-, rilor ;c) înfăptuirea prevederilor programelor de recrutare, pregătire și perfecționare profesională a forței de muncă, asigurîndu-se cu prioritate personalul muncitor necesar tuturor sectoarelor productive, îndeosebi în domeniul minier și petrolier, precum și îmbunătățirea pregătirii forței de muncă din agricultură.Art. 25. — In anul 1985, cheltuielile la 1000 lei producție sau venituri brute se vor reduce cu :

- In industria fiepublicană 56,3 lei
— in agricultura de stat 78,9 lei
— in activitatea de con-

strucții-montaj (antre-
leipriză) 10,0

— in activitatea de trans-
port 11,0 leiConsiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat pentru Prețuri, Consiliul Financiar Bancar să îndeplinească programul de reducere a costurilor și a cheltuielilor materiale de producție, precum și realizarea veniturilor din bu

getele de venituri șl cheltuieli In strinsă corelare cu planul național unic și bugetul de stat. In acest scop, se va acționa pentru respectarea strictă a prevederilor noului mecanism economico-financiar ; se vor lua măsuri ca fiecare unitate e- conomică să aplice cu fermitate principiile autoconduceril muncitorești și autogestiunii economico-fi- nanciare pentru realizarea unui regim sever de economii în toate sectoarele de activitate și să asigure, in cadrul bugetului propriu de venituri și cheltuieli, acoperirea cheltuielilor din resurse proprii și obținerea unui beneficiu maxim pentru fiecare leu cheltuit.Art. 26. — Volumul comerțului exterior, în anul 1985, va crește cu 15 la sută față de anul 1984.Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Banca Română de Comerț Exterior să asigure :a) intensificarea prospectării pieței externe și încheierea contractelor cu partenerii externi pentru întregul volum de export și import, în condiții de eficiență ridicată ; diversificarea formelor de comercializare și de lărgire a piețelor de desfacere ;b) realizarea fondului de marfă prevăzut la export, prin lansarea din timp în fabricație a produselor, în structura sortimentală si la nivelul tehnic și calitativ prevăzut in contractele încheiate cu partenerii externi ; adaptarea operativă a producției la cerințele pieței externe, urmărind creșterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare ; sporirea continuă a aportului valutar al produselor ce se livrează la export ;c) folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor valutare pentru import alocate fiecărui minister, centrală și întreprindere, prin reducerea consumurilor specifice, utilizarea în măsură cît mai mare a resurselor interne și asimilarea de noi produse și materiale ; derularea importurilor, în execuție, se va face in strinsă corelare cu realizarea exporturilor și încasărilor valutare ;d) diversificarea formelor de comercializare și lărgirea piețelor de desfacere, realizarea de operațiuni legate de export-import, în special în domeniul construcțiilor de mașini, majorarea livrărilor de proiecte, documentații, tehnologii și asistență tehnică in străinătate ;e) realizarea integrală a tuturor acțiunilor de cooperare economică și tehnică internațională ; intensificarea tratativelor cu partenerii externi și inițierea da noi acțiuni în vederea extinderii și ridicării eficienței cooperării și colaborării economice internaționale ; creșterea rentabilității societăților mixte ;f) asigurarea forței de muncă șl a dotărilor necesare executării la timp și în condiții competitive a lucrărilor de construcții-montaj în străinătate și a exporturilor de proiecte, documentații și asistență tehnică.Art. 27. — Nivelurile prevăzute în plan la producția industrială, agricolă, valorificarea materiilor prime, recuperarea materialelor refolosibile, productivitatea muncii, eficiența fondurilor fixe sînt minime, iar cele privind costurile de producție, cheltuielile materiale, consumurile materiale, investițiile, normele . și normativele de consum, inclusiv cele rezultate din tipizarea tehnologiilor, liniilor de fabricație, instalațiilor șl produselor sînt maxime.Nivelurile prevăzute pentru export sînt minime, iar cele pentru import sînt maxime. Importurile se vor e- fectua numai după o analiză temeinică a necesității și eficienței acestora, asigurîndu-se echilibrul planificat al balanței comerciale pe ansamblu și pe fiecare minister și centrală.Art. 28. — In anul 1985, venitul național va crește cu 10 la sută față de anul 1984, asigurînd resursele necesare pentru fondul național de dezvoltare economico-socială și pentru îmbunătățirea, în continuare, a nivelului de trai material și spiritual al populației.Art. 29. — Volumul total al desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist, în anul 1985, va fi de 273,5 miliarde lei, iar al prestărilor de servicii pentru populație de 42,3 miliarde lei.Pentru satisfacerea în condiții mal bune a solicitărilor populației, Consiliul de Miniștri va asigura ca Consiliul de coordonare a producției bunurilor de larg consum, Consiliul pentru coordonarea șl îndrumarea activității de aprovizionare «i prestare de servicii către populație, Ministerul Comerțului Interior, Comitetul de Stat al Planificării, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, împreună cu ceilalți titulari de plan, producători de bunuri de consum, să ia măsuri pentru :a) înfăptuirea integrală a prevederilor Programului privind aplicarea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare teritorială și a Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile membrilor cooperatori și în gospodăriile producătorilor particulari pentru a- sigurarea populației cu produse a- gricole, precum și a Programului de alimentație științifică a populației in vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse a- groalimentare și bunuri industriale de consum ;b) creșterea producției agricole vegetale și animale în toate unitățile de stat și cooperatiste, realizarea intrărilor la fondul de stat la nivelul stabilit pentru fiecare județ și valorificarea în mai mare măsură a resurselor din gospodăriile populației ;c) livrarea Integrală șl ritmică către populație a mărfurilor prevăzute în plan in condiții de calitate și într-o structură sortimentală diversificată, pentru satisfacerea cerințelor diferitelor categorii de consumatori ;d) dezvoltarea alimentației publice ; creșterea și diversificarea pro-
(Continuare în pag. a III-a)
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LEGEA
Planului national unic de dezvnltare economicn-sucială 

a Republicii Socialiste România pe anul 1985
(Urmare din pag. a II-a)ducției și desfacerii de preparate și semipreparate culinare în vederea ușurării muncii în gospodăriile populației ; îmbunătățirea aprovizionării cantinelor, alimentației publice și celorlalte coftsumuri colective prin dezvoltarea producției de carne, lapte și produse din lapte, ouă, legume, cartofi și fructe în gospodăriile anexe ale unităților economice și social-culturale, pentru acoperirea în mai mare măsură a necesarului din aceste resurse ;e) intensificarea desfacerilor de mărfuri nealimentare în mediul rural, concomitent cu sporirea cantităților de produse agricole preluate la fondul de stat prin contractări și achiziții de la populație ;f) repartizarea judicioasă pe teritoriu a fondului de marfă destinat aprovizionării populației, acordin- du -se prioritate orașelor mari, centrelor muncitorești și stațiunilor balneoclimaterice ;

g) perfecționarea și dezvoltarea, în continuare, a activității de prestări de servicii, lărgirea gamei și rețelei serviciilor prestate populației, îmbunătățirea calității acestora în concordanță cu cerințele populației, folosirea eficientă a capacităților existente și a forței de muncă locale ;h) reducerea cheltuielilor de circulație prin utilizarea la maximum a bazei tehnico-materiale de care dispun unitățile comerciale, reducerea cheltuielilor de transport și depozitare și încadrarea în stocurile de mărfuri planificate.Art. 30. — Fondul de retribuire a personalului muncitor va fi de 298,8 miliarde lei, asigurindu-se o creștere a retribuției reale cu circa 8 la sută față de anul 1980. Veniturile reale ale țărănimii, provenite din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile personale, calculate pe o persoană activă, vor crește, în anul 1985 față de anul 1980, cu 12,2 la sută. Majorarea veniturilor și stabilitatea prețurilor vor 

asigura creșterea prevăzută a nivelului de trai al poporului, sporirea în continuare a puterii de cumpărare a leului.întreprinderile, centralele, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor lua măsuri pentru aplicarea fermă a principiilor noului sistem de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii, pentru legarea strînsă a veniturilor fiecărui orn al muncii de munca depusă și de rezultatele concrete ale activității desfășurate, aplicarea acordului global, ca formă principală de retribuire a muncii în toate unitățile economice din industrie, agricultură, construcții-montaj, transporturi, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, proiectare și din alte sectoare.Art. 31. — Vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a ocrotirii sănătății șl asistenței sociale, punîndu-se un accent deosebit pe prevenirea șî apărarea sănătății poporului și pe creșterea natalității. 

precum și pentru perfecționarea în- vățămîntului, dezvoltarea culturii, educației fizice și sportului. Se va acționa cu fermitate pentru folosirea la maximum a bazei materiale din aceste sectoare de activitate și pentru gospodărirea cu eficientă sporită a fondurilor prevăzute pentru finanțarea acțiunilor social-culturale.Art. 32. — Se va acționa cu fermitate pentru amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării în conformitate cu Programul directivă de dezvoltare eco- nomico-socială în profil teritorial, pentru înfăptuirea obiectivelor Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale. Se vor lua măsuri pentru valorificarea deplină a resurselor existente pentru fiecare județ și zonă a tării, îmbinarea armonioasă a activităților de producție industrială, agricolă și a celorlalte activități economico-sociale ; se va asigura utilizarea cît mai eficientă a terenurilor, restrîngerea la strictul

necesar a perimetrelor construibile și a suprafețelor ocupate de construcții, regruparea gospodăriilor dispersate, lichidarea plantațiilor izolate de vii și. pomi amplasate în zone agricole, sistematizarea rețelei electrice, de transporturi și telecomunicații. Se vor accentua acțiunile de sistematizare rurală prin concentrarea în cbmune mari a satelor și gospodăriilor izolate, urmînd ca noile locuințe să fie construite cu 2—4 niveluri, cu o arhitectură bazată pe tradiții locale, dindu-se posibilitatea ca din terenurile atribuite fiecărei gospodării să rămînă o suprafață cît mai mare pentru grădinărit și alte culturi agricole. ,Art. 33. — în anul 1985 se vor da în folosință 140 mii locuințe. Se vor ltia măsuri în vederea stimulării construcției de locuințe proprietate personalii din comune, cu sprijinul statului în credite, materiale și execuție și prin atribuirea de terenuri pentru construcție și cultivare de legume.

Art. 34. — Consiliul de Miniștri, organ suprem al administrației de stat, va analiza periodic modul în care se realizează planul național unic, exercitînd un control riguros 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 ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate. în acest scop, va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să realizeze integral prevederile de plan pe anul 1985. în același timp se va acționa pentru îmbunătățirea activității de planificare pe toate treptele organizatorice din economie în execuția și urmărirea realizării producției fizice și exportului, punerilor în funcțiune șl atingerii parametrilor proiectați la 

noile capacități, creșterii productivității muncii și reducerii costurilor de fabricație, sporirii eficientei și rentabilității în toate domeniile de activitate.Art. 35. — Indicatorii Planului național unic de dezvoltare economico- soclală a Republicii Socialiste România pe anul 1985 vor fi desfășurațl pe titulari de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 36. — Se aprobă execuția Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1983 adoptat prin Legea nr. 7/1982 potrivit Comunicatului Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, Consiliului de Miniștri, Comitetului de Stat al Planificării și Direcției Centrale de Statistică cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1983, publicat în Buletinul Oficial, Partea a IÎI-a, nr. 8 din 30 ianuarie 1984.
LEGEA

Planului de dezvnltare a agriculturii si industriei alimentare 
al Republicii Socialiste Rumania pe anul 1985Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Se adoptă Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei a-

Creștere 
Indicatorul față de

anul 1984

1. Producția globală agricolă 6,0— 6,8
2. Producția netă agricolă 9,0-10,0
3. Producția marfă industrială 6,8
4. Productivitatea muncii calculată pe baza valorii 

producției marfă :
— in agricultura de stat 24,3
- în industrie 13,7

5. Investiții totale din fondurile statului șl ale orga-
11,8nizațiilor cooperatiste

6. Reducerea cheltuielilor la 1008 lei producție 
marfă :
- in întreprinderi agricole de stat 7,8
- in industrie - total 5,0

7. Veniturile reale ale țărănimii provenite din 
munca in cooperativele agricole de producție 
ți gospodăriile personale, pe o persoană activă

12,2(crește față de anul 1980)

Art. 2. — Suprafața agricolă va fi, în anul 1985, de cel puțin 15 030 mii ha, din care arabilă în cultură 10 010 mii ha ; în cultură dublă vor fi însămînțate 2 000 mii ha cu porumb boabe, floarea-soarelui, soia, in și cînepă pentru fibră, sfeclă de
• U.M. 1985’

Bovine mii capete 9 000
din care :
- vaci și bivolițe mii capete 2 900
— juninci gestante mii capete 600

Porcine mii capete 15 000
din care :
- scroafe mii capete 1 185

Ovine și caprine mii capete 23 000
Păsări ouâtoare mii capete 64 000

Art. 4. — în anul 1985 în agricultură, a doua ramură de bază a economiei naționale, se prevăd a se male ducți< cole — următoarele niveluri de pro-la principalele produse agri-realiza — în condiții climatice nor-
U.M. 1985

Cereale pentru boabe - total mii tone 29 650
din care :
- grîu și secară mii tone 9 880
- porumb și sorg mii tone 16 220
- orz și orzoaica mii tone 3 200

Sfeclă de zahăr mii tone 10 830
Floarea-soaralui și rapiță mii tone 1 285
In pentru ulei mii tone 106
Soia mii tone 870
Fasole mii tone 330
In și cinepă pentru fibră mii tone 1 01C
Cartofi de toamnă mii tone 6 545
Legume de cimp mii tone 7 500
Fructe mii tone 2 800
Struguri mii tone 2 220
Carne in viu mii tone 3 071
Lapte de vacă și bivoliță mii hl 60 900
Lină tone 58 630
Ouă mii. buc. 7 800

Nivelurile prevăzute la producția agricolă sint minime, urmind ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să acționeze pentru depășirea acestora.Angajamentele asumate de oamenii muncii pentru realizarea și depășirea producției agricole, raportate 
U.M. 1985

Griu-secară mii tone 8 000
Porumb-sorg mii tone 4 400
Orz-orzoaică mii tone 600
Soia mii tone 810

zahăr, fasole, cartofi, legume șl culturi furajere. Suprafața agricolă irigată în cultură va fi de 3 221 mii ha, din care arabilă 3 067 mii ha.Art. 3. — Efectivele de animale vor ajunge, la sfîrșitul anului 1985, la următoarele niveluri :

Congresului al XIII-lea al P.C.R.,vor fi cuprinse intr-un program suplimentar, a cărui realizare va fi urmărită distinct în execuție, pe județe și unități, asigurindu-se condițiile corespunzătoare pentru înfăptuirea lor.Art. 5. — Pe baza producțiilor prevăzute, livrările la fondul de stat la principalele produse agricole vor fi următoarele :

— în procente, calculate pe baza 
prețurilor la 31 X1984 —

limentare al Republicii Socialista România pe anul 1985.Principalii indicatori ai dezvoltării agriculturii și industriei alimentare sint :
Fasole mii tone 170
Floarea-soarelui șl rapiță mii tone 1 270
In pentru ulei mii tone 88
Sfeclă de zahăr mii tone 10 200
Ir, și cinepă pentru fibră mii tone 890
Cartofi de toamnă mii tone 2 400
Legume de cimp mii tone 3 750
Fructe mii tone 2 050
Struguri mii tone 1 550
Carne In viu mii tone 2 199
Lapte de vacă ți bivoliță mii hi 28 000
Lină tone 55 000
Ouă mii. buc. 3 505

Art. 8. — în anul 1985, producția principalelor produse industriale va •tinge următoarele niveluri :
Carne tăiată — total

din care:
— carne din fondul de stat 

tăiată în abatoare 
Conserve din carne 
Preparate din carne 
Pește
Lapte de consum 
Unt
Brinzeturi
Ulei comestibil 
Zahăr 
Legume și fructe conservate 

prin sterilizare-pasteurizare 
Vin brut
BereArt. 7. — în scopul realizării obiectivelor din domeniul agriculturii și industriei alimentare prevăzute în plan și în programele speciale, al aplicării ferme a principiului auto- conducerii și autoaprovizionării teritoriale. 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, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să asigure :a) înfăptuirea riguroasă a sarcinilor stabilite pentru anul 1985 din Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prin folosirea la întreaga capacitate a bazei tehnico-materiale alocate ;b) \realizarea sarcinii de creștere a suprafeței agricole și arabile, prin valorificarea unor terenuri neagricole, respectarea strictă a termenelor aprobate pentru recuperarea și redarea în circuitul agricol a suprafețelor destinate pentru, lucrări de investiții și alte activități ;c) folosirea completă și intensivă a potențialului productiv al fondului funciar prin utilizarea în întregime, do fiecare posesor, a suprafețelor agricole conform destinației stabilite prin plan, continuarea lucrărilor de cadastrare calitativă și de organizare a teritoriului care să permită stabilirea potențialului productiv al tuturor terenurilor agricole, crearea de asolamente specifice fiecărei zone de cultura cu sole stabile, de dimensiuni optime ;l d) introducerea și extinderea în cultură a celor mai productive soluri și hibrizi, producerea și folosirea de semințe din categorii biologice superioare, asigurarea densității optime a plantelor potrivit legii] executarea la timp a lucrărilor de fertilizare și întreținere a culturilor, prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor, aplicarea udărilor necesare pe întreaga suprafață amenajată pentru irigat, urmărindu-se folosirea rațională a tuturor mijloacelor din dotare, reducerea consumului de combustibil, carburanți și energie ;e) creșterea producției legumicole într-o structură corespunzătoare nevoilor de consum din fiecare județ, aslgurînd aprovizionarea populației cu legume in stare proaspătă o perioadă cît mai lungă din an ; executarea lucrărilor de întreținere în plantațiile vitipomicole, modernizarea și crearea de noi plantații po

U.M. 1985

mii tone 2 212

mii tone 1495
mii tone 110
mii tone 385
mii tone 440
mii' hl 7 500
mii tone 53
mii tone 110
mii tone 540
mii tone 950

mii tone 456
mii hl 9 000
mii hl

------- ---------------------
13 000micole în sistem intensiv și super- intensiv ;f) folosirea integrală a suprafețelor destinate culturilor duble și succesive pentru cultivarea porumbului, legumelor, florii-soarelui, soiei, inului și cînepii pentru fibră, a sfeclei de zahăr, cartofilor și plantelor furajere ;

f) stabilirea din timp a suprafețe- pentru culturile intensive de mare productivitate, asigurarea bazei tehnico-materiale și a tuturor condițiilor pentru realizarea de producții record, în conformitate cu programele aprobate pentru fiecare județ j; instruirea periodică a specialiștilor, mecanizatorilor și celorlalți lucrători din agricultură, în vederea însușirii temeinice a tehnologiilor specifice fiecărei culturi ;h) executarea în timpul optim a lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a producției agricole, în vederea reducerii la minimum a pierderilor, asigurarea din timp a spațiilor necesare pentru conservarea și păstrarea producției ;i) dezvoltarea substanțială a zootehniei în sectorul socialist al agriculturii și în gospodăriile populației prin :— îmbunătățirea reproducției și ameliorarea raselor, realizarea indicilor de natalitate planificați și reducerea la minimum a pierderilor ;— creșterea numărului de bovine în microferme pe lingă fermele vegetale și hortiviticole, precum și a porcilor în gospodării anexe ;— sporirea producțiilor medii animaliere și respectarea strictă a greutății de livrare a animalelor prevăzute în plan ;— sporirea randamentelor la hectar atît la plantele de nutreț cultivate, cît șî pe pajiștile naturale și pădurile pășunabile prin extinderea lucrărilor ameliorative pe astfel de suprafețe ; folosirea în mai mare măsură a furajelor grosiere și a produselor secundare și îmbunătățirea valorii lor nutritive.In vederea asigurării furajelor necesare pentru creșterea animalelor, cu costuri minime de producție și transport, organele agricole județene și silvice vor asigura suprafețele necesare de producere a furajelor in imediata apropiere a unităților zootehnice ; de asemenea, deținătorii de pajiști naturale și păduri pășunabile vor încheia contracte pe perioade mai lungi cu fermele și complexele zootehnice pentru utilizarea supra

fețelor pășunabile. Fermele șl complexele zootehnice răspund de executarea pe suprafețele contractate a tuturor lucrărilor agrofitoameliorati- ve, de întreținerea și exploatarea rațională a acestora ;— modernizarea, în continuare, a complexelor și fermelor zootehnice și asigurarea necesarului de apă pentru zootehnie, prin adoptarea de soluții ieftine ;— stabilirea, Împreună cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Consiliul Culturii șl Educației Socialiste, Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Silviculturii și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, a măsurilor necesare pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan privind creșterea iepurilor de easă, apiculturii și pisciculturii ; de asemenea, vor acționa pentru dezvoltarea sericiculturii prin antrenarea în mai mare măsură în această activitate a gospodăriilor populației, școlilor și unităților silvice ;j) perfecționarea organizării producției și a muncii în toate unitățile agricole, aplicarea fermă a acordului global, ’îmbunătățirea continuă a normelor de muncă, stabilirea consumului de manoperă pe fiecare lucrare, creșterea răspunderii în muncă în vederea respectării riguroase a tehnologiilor de producție, executării la. timp și la un nivel ca-, litativ superior a tuturor lucrărilor agricole, întărirea ordinii și disciplinei ;k) sporirea eficienței activității economice în toate consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, în toate unitățile agricole.Art. 8. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Departamentul pentru Contractarea, Achiziționarea și Păstrarea Produselor Agricole, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru constituirea integrală a fondului de stat centralizat de produse agricole și a fondului de consum județean și aplicarea fermă a principiilor autocondu- cerii și autoaprovizionării teritoriale, în scopul unei bune aprovizionări a populației în tot timpul anului.Art. 9. — Pentru realizarea nivelurilor prevăzute în anul 1985 la producția agricolă, baza tehnico-mate- rială a agriculturii se va dezvolta astfel :a) agricultura va fi dotată cu 15 400 tractoare agricole, precum și cu 5 000 combine de recoltat cereală, combine de recoltat furaje, mașini de recoltat cartofi, alte mașini și utilaje agricole ;b) se vor folosi 36 milioane tone îngrășăminte organice, 2 403 mii tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu și 67 mii tone pesticide, în substanță activă ; se va extinde folosirea îngrășămintelor în stare lichidă ;c) se vor amenaja pentru irigații 400 mii ha, astfel îneît la finele anului suprafața amenajată pentru irigații să ajungă la 3 700 mii ha, conform programului aprobat ;d) se vor executa lucrări de desecări pe o suprafață de 275 mii ha, lucrări de combatere a eroziunii solului pe 146,6 mii ha, lucrări agro- pedoameliorative de amendare pe 272,6 mii ha, de scarificare pe 193 mii ha și afînare adîncă pe 1825,2 mii ha; vor fi însămînțate cu plante furajere 1 000 mii ha pajiști naturale.Art. 10. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, direcțiile județene pentru agricultură și industria alimentară și comisiile producătorilor agricoli vor sprijini gospodăriile individuale cu semințe, material săditor, reproducători de valoare. furaje, asistență și îndrumare tehnică, în vederea obținerii unor producții agricole vegetale și anima

le cît mal mari, tn conformitate cu Programul unic aprobat.Art. 11. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru folosirea completă și valorificarea superioară a materiilor prime agrioole 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 su- - perioare, care să răspundă în cît mai bune condiții gusturilor populației și cerințelor unei alimentații raționale. Se va extinde utilizarea derivatelor proteice de origine vegetală și valorificarea la maximum a unor resurse interne, cum sînt fructele de pădure și plantele din flora indigenă. Vor fi reproiectate tehnologiile, raționalizate fluxurile tehnologice și îmbunătățite rețetele de fabricație a produselor în vederea păstrării în mai mare măsură a caracteristicilor nutritive ale acestora, reducerii pierderilor, sporirii gradului de mecanizare a lucrărilor de manipulare și transport. Se va extinde pescuitul oceanic în zone cu mai mare productivitate și cu specii de pește mai valoroase.Art 12. — Volumul investițiilor pentru agricultură și industria alimentară va fi în anul 1985 de 51,8 miliarde lei. destinat în principal pentru terminarea obiectivelor începute în anii anteriori, pentru realizarea obiectivelor prevăzute pentru 1985 în Programul național pentru asigurarea unor recolte sigure și stabile, precum și în cel de mecanizare a agriculturii In vederea realizării lucrărilor agricole în perioade mai scurte.în scopul realizării investițiilor planificate, vor fi luate măsuri pentru ;a) asigurarea studiilor și documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi ;b) realizarea lucrărilor de investiții pe bază de tehnologii și proiecte tipizate, reducerea continuă a consumurilor de metal, ciment și alte materiale energointensive, folosirea pe scară largă a materialelor locale și utilizarea celor recuperabile ;c) punerea în funcțiune la termenele planificate a obiectivelor de investiții din agricultură și industria alimentară, prin desfășurarea ritmică și susținută a activității pe șantiere, asigurarea livrării utilajelor în concordanță cu termenele de execuție planificate, respectarea perioadelor de probe mecanice și tehnologice, pregătirea din timp a forței de muncă necesare exploatării în bune condiții a noilor capacități.Art. 13. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Academia de științe agricolp și silvice, institutele și unitățile de cercetare științifică să-și orienteze, cu precădere, activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic în următoarele direcții :a) elaborarea de noi tehnologii pentru ameliorarea solurilor slab productive, exploatarea cu eficiență sporită a terenurilor amenajate pentru irigații, utilizarea rațională a îngrășămintelor și pesticidelor, zonarea corespunzătoare a soiurilor și hibrizilor, organizarea de asolamente și rotații judicioase ale culturilor ;b) crearea de noi soiuri și hibrizi, de semințe și material săditor cu caracteristici superioare, cu potențial productiv ridicat, rezistente la temperaturi scăzute, la secetă și la alte condiții nefavorabile de mediu, la boli și dăunători ;c) ameliorarea și crearea de noi rase de animale cu potențial productiv mai ridicat, elaborarea de noi tehnologii, urmărindu-se valorificarea superioară a bazei furajere, inclusiv utilizarea de noi resurse, reducerea consumului specific de furaje, sporirea accentuată a producției pe pășunile și fînețele naturale, stabilirea de metode mai eficiente 

de profilaxie, diagnostic șl tratament al bolilor ;d) valorificarea Integrală a materiilor prime agricole, realizarea de produse și preparate cu conținut nutritiv care să asigure o alimentație rațională, corespunzătoare normelor fundamentate științific ;e) utilizarea de noi resurse de materii prime agricole și de biosinte- ză, realizarea de produse bogate în proteine, vitamine, săruri minerale, în concordanță cu cerințele diferențiate ale populației, producerea de conserve și preparate alimentara care să păstreze în cît mal mare măsură calitățile naturale ale produselor din care au fost realizate ;f) creșterea randamentelor de extracție a zahărului din sfeclă, a uleiului din floarea-soarelui șl soia, precum și la prelucrarea altor materii prime agricole.Art. 14. — în vederea creșterii eficienței activității de comerț exterior se va acționa pentru realizarea fondului de marfă prevăzut la export prin specializarea de capacități și întreprinderi care să asigure în exclusivitate sau in 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 eficiență a fondurilor valutare alocate prin plan pentru import, acționîndu-se pentru utilizarea cu prioritate a materiilor prime, materialelor, combustibililor, mașinilor și utilajelor din resurse interne, precum și pentru reducerea cheltuielilor valutare privind transportul mărfurilor ; realizarea și extinderea acțiunilor de cooperare economică cu alte țări.Art. 15. — Pentru asigurarea aprovizionării populației din fiecare localitate și unitate administrativ-teri- torială cu cereale, cartofi, legume, fructe, carne, lapte, ouă și alte produse ce se pot obține, în mod economic, în condițiile pedoclimatice specifice, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor urmări realizarea programelor de creștere a producției vegetale și a- nimale în fiecare unitate agricolă socialistă, cit și la gospodăriile populației, stabilind măsuri pentru folosirea deplină a potențialului productiv al întregii suprafețe agricole, utilizarea cu maximă eficiență a mijloacelor de mecanizare, a irigațiilor și celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și a forței de muncă.Art. 16. — în anul 1985 se va pune un accent deosebit pe creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea costurilor de producție, pe sporirea eficienței economice în toate sectoarele de producție din a- gricultură și industria alimentară, pe aplicarea fermă a prevederilor noului mecanism economico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, pe utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor.Art 17. — Volumul veniturilor reale ale țărănimii, provenite din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile personale, calculat pe o persoană activă, va crește în anul 1985 cu 12,2 la sută față de 1980, în concordanță cu sporirea producției agricole șl a livrărilor la fondul de stat.Art. 18. — Indicatorii Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare al Republicii Socialiste România pe anul 1985 vor fi desfășu- rați pe titulari de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 19. — Consiliul de Miniștri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, departamentele, direcțiile generale economice, centralele șl 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 al Republicii Socialiste România pe anul 1935. în acest scop, vor lua măsuri pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan și creșterea eficienței economice în toate domeniile de activitate din agricultură și industria alimentară.
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LEGE
Bugetului de stat al Republicii Socialiste RomaniaMarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1985 cuprinde veniturile centralizate ale statului și repartizarea acestora In concordantă cu obiectivele planului național unic de dezvoltare economico-socială și ale planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare, adoptate de Marea Adunare Națională, pentru finanțarea dezvoltării economiei naționa

— milioane lei —

Venituri Cheltuieli

Bugetul republican 304 929,0 304 929,0
Bugetele locale 57 715,5 57 715,5în volumul total al cheltuielilor bugetului de srtat se cuprind fonduri de rezervă în sumă de 57 586,6 milioane lei, din care :— 57 270,6 milioane lei rezervă bugetară la dispoziția Consiliului de Stat ;— 316,0 milioane lei rezervă bugetară la dispoziția comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Art. 3. — Veniturile înscrise în bugetul de stat din vărsămintele din beneficiile unităților economice de stat, prelevarea pentru societate, impozitul pe circulația mărfurilor și taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat se stabilesc in ■umă de 245 074,0 milioane lei.Art. 4. — Veniturile prevăzute In bugeitul de stat din impozitul pe fondul total de retribuire se stabilesc în sumă de 47 100,0 milioane lei, din impozitul pe veniturile unităților cooperatiste și obștești în sumă de 1 782,5 milioane lei, cele din impozitul agriool de la cooperativele agricole de producție în sumă de 1 550,0 milioane lei. iar veniturile din impozite și taxe de la populație în sumă de 4181,0 milioane led.Art. 5. — Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1985 se stabilesc in sumă de 42 359,0 milioane lei.Art. 6. — Cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale se a-

o) invățămint
b) culturâ și artă
c) sănătate
d) educație fizică ți sport 
c) alocația și alte ajutoare

pentru copii
f) pensii ți ajutoare I.O.V.R., 

militari ți alte persoane, 
precum ți pentru asistență 
socială

g) asigurări socialeArt. 10. — Cheltuielile pentru funcționarea organelor puterii și administrației de stat și pențru organele judecătorești și ale procuraturii se stabilese în sumă de 3 839,7 milioane lei.în cadrul acestor cheltuieli, pentru Marea Adunare Națională se stabilește suma de 3,1 milioane lei.Art 11. — Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc în sumă de 12 278,3 milioane lei. 
Cheltuieli

din care :

Venituri

Nr. 
crt. Județul Total Veni

turi 
proprii

Sume defalcate din :

Impozi
tul pe 
fondul 

total de 
retribuire

Impozi
tul pe 

circulația 
mărfurilor

1. Alba 1 138,4 541,4 576,0 21,0 1 138,4
2. Arad 1 354,6 867,7 486,9 1 354,6
3. Argeș 1 658,2 941,9 716,3 1 658,2
4. Bacău 1 660,2 938,3 721,9 1 660,2
5. Bihor 1 760,5 1 034,7 725,8 1 760,5
6. Bistrița-Năsăud 838,5 365,3 271,2 202,0 838,5
7. Botoșani 1 332,6 478,2 529,4 325,0 1 332,6
8. Brașov 1 375,5 1 099,6 275,9 1 375,5
9. Brăila 1 119,5 643,6 475,9 1 119,5

10. Buzău 1 190,6 615,7 525,9 49,0 1 190,6
11. Caras-Severin 1 089,6 547,1 542,5 1 089,6
12. Călărași 1 141,0 435,3 535,7 170,0 1 141,0
13. Cluj 1 976,4 1 220,8 755,6 1 976,4
14. Constanța 2 084,0 1 265,1 818,9 2 084,0
15. Covasna 655,8 351,4 285,4 19,0 655,8
16. Dîmbovița 1 105,6 677,6 428,0 1 105,6
17. Dolj 1 637,0 976,2 660,8 1 637,0
18. Galați 1 399,0 864,1 534,9 1 399,0
19. Giurgiu 871,6 420,8 260,8 190,0 871,6

le, acțiunilor social-culturale, apărării țării și altor nevoi ale societății, in confiții de eficiență sporită și de asigurare a echilibrului financiar și monetar.Bugetul de stat al Republicii Socialiste România se stabilește la venituri în sumă de 362 644,5 milioane lei și la cheltuieli in sumă de 362 644,5 milioane lei.Art. 2. — Repartizarea veniturilor și cheltuielilor prevăzute în Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1935 este următoarea : 

coperă din fondurile proprii ale unităților economice, alocații de la bugetul de stat și credite bancare, potrivit legii. Cheltuielile cu această destinație de la bugetul de stat, pe anul 1985, se stabilesc în sumă de 189 747,2 milioane lei.Art. 7. — Cheltuielile pentru acțiunile agrozooveterinare se stabilesc în sumă de 5 491,0 milioane lei, cele pentru întreținerea și repararea drumurilor și podurilor în sumă de 3148,3 milioane lei, iar cele pentru acțiuni de gospodărie comunală în sumă de 2 250,7 milioane lei.Art. 8. — Cheltuielile pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic se acoperă din fondurile proprii ce se constituie, potrivit legii, la unitățile economice și din alocațiile de la bugetul de stat. Cheltuielile cu această destinație de la bugetul de stat, pe anul 1985, se stabilesc în sumă de 2 100,0 milioane lei.Cheltuielile pentru prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi se stabilesc în sumă de 7 895,0 milioane lei.Art. 9. — Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale ce se finanțează, potrivit legii, de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale instituțiilor, unităților economice socialiste și organizațiilor de masă și obștești se stabilesc în sumă de 105 829,2 milioane lei, din care pentru :
— milioane lei —

din care :
Cheltuieli 

totale de la bugetul 
de stat

22 133,4
2 733,3

18 198,4
1 077,6

15 8724

17 492,6
592.6 

17 660,2
361.6

15 245,0

3 036,8 2 978,1
40 977,2 36 595,7Art. 12. — Corespunzător atribuțiilor și sarcinilor ce revin consiliilor populare, volumul bugetelor județelor 'și al municipiului București, precum și sumele defalcate din impozitul pe fondul total de retribuire și Impozitul pe circulația mărfurilor de la unitățile de subordonare republicană, destinate ca venituri ale bugetelor locale pe anul 1985, se stabilesc astfel !

- milioane lei —

20. Gorj 1 154,1 535,4 569,7 49,0 1 154,1
21. Harghita 1 007,5 519,6 422,9 65,0 1 007,5
22. Hunedoara 1 612,8 798,5 814,3 1 612,8
23. Ialomița 868,1 451,7 270,4 146,0 868,1
24. lași 2 380,3 875,6 924,7 530,0 2 3803
25. Maramureș 1 341,9 676,9 639,0 26,0 1 341,9
26. Mehedinți 1 115,0 383,9 416,1 315,0 1 115,0
27. Mureș 1 536,4 928,2 608,2 1 536,4
28. Neamț 1 220,4 742,7 477,7 1 220,4
29. Olt 1 178,7 594,0 489,7 95,0 1 178,7
30. Prahova 1 474,3 1 325,4 148,9 1 474,3
31. Satu Mare 1 024,4 600,8 400,6 23,0 1 024,4
32. Sălaj 717,1 330,2 224,9 162,0 717,1
33. Sibiu 1 120,3 774,3 346,0 1 120,3
34. Suceava 1 580,5 742,3 655,2 183,0 1 530,5
35. Teleorman 1 040,3 571,6 378,7 90,0 1 040,3
36. Timiș 1 947,1 1 232,5 714,6 1 947,1
37. Tulcea 695,9 361,7 317,2 17,0 695,9
38. Vaslui 1 162,4 420,5 416,9 325,0 1 162,4
39. Vilcea 1 138,7 565,0 423,7 150,0 1 138,7
40. Vrancea 998,7 402,9 305,8 290,0 998,7
41. Municipiul

București 6 012,0 4 978,2 1 033,8 6 012,0

TOTAL : 57 715,5 33 096,7 21 126,8 3 492,0 57 715,5Art 13. — Evaluările prevăzute în bugetul de stat la venituri reprezintă sarcini minime de realizat iar prevederile la cheltuieli, limite maxime care nu pot fi depășite.Art. 14. — Execuția bugetului de stat se realizează sub îndrumarea și controlul Consiliului de Miniștri.Consiliul de Miniștri va examina, periodic, execuția bugetului de stat și a celorlalte planuri financiare și va stabili măsuri care să asigure realizarea integrală a veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale centralelor, întreprinderilor și instituțiilor, efectuarea cheltuielilor în raport cu nivelul de îndeplinire a sarcinilor de plan, cu aplicarea unui regim sever de economii și respectarea legilor, menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar și creșterea eficienței economice în toate sectoarele da activitate.Art. 15. — Ministerul Finanțelor, băncile, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor lua măsuri pentru aplicarea fermă de către toate unitățile a mecanismului economico-financiar, întărirea auto- conducerii muncitorești și autogestiu- nii economico-financiare, în vederea creșterii mai puternice a eficienței economice, sporirii continue a acumulărilor bănești, reducerii cheltuielilor și creșterii rentabilității, accentuării laturilor calitative ale întregii activități.Art. 16. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Ministerul A- provizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixa, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și băncile să acționeze pentru :a) perfecționarea activității economico-financiare corespunzător principiilor noului mecanism economic în vederea sporirii rentabilității și eficienței fiecărei unități economice, a fiecărui produs, obținerii la fiecare leu investit sau cheltuit a unei eficiența maxime ;b) realizarea integrală a sarcinilor privind producția fizică, producția netă, producția marfă vîndută și încasată, creșterea mai accentuată a prestărilor de servicii ; îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor prin aplicarea fermă a prevederilor programului special a- probat în acest scop ; reducerea substanțială a cheltuielilor de producție și, cu deosebire, a celor materiale prin diminuarea consumurilor de materii prime și materiale, economisirea combustibililor și a oricărei surse de energie, recuperarea și utilizarea materialelor refolosibile, re- strîngerea la strictul necesar a cheltuielilor indirecte și a celor adminis- trativ-gospodărești ;c) sporirea aportului cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în introducerea rapidă și cu fermitate in producție a noilor cuceriri ale științei și tehnicii în realizarea obiectivelor dezvoltării economico- sociale a țării în anul 1985 ;d) realizarea de către fiecare unitate economică a sarcinilor de beneficii, respectiv a vărsămintelor la buget din beneficii, a prelevării pentru societate, precum și a celorlalte vărsăminte stabilite prin lege ; îndeplinirea integrală a resurselor planificate pentru restituirea fondurilor primite de la societate ;e) îndeplinirea integrală și în condiții calitativ superioare a producției destinate exportului, creșterea ponderii produselor cu grad superior de valorificare a materiilor prime, sporirea aportului valutar din activitatea de export, valorificarea supe

rioară a produselor românești pe piața externă, a lucrărilor executate și serviciilor externe prestate ; gospodărirea rațională a fondurilor valutare alocate pentru importuri ; stimularea creșterii producției pentru export prin diferențierea prețurilor in funcție de destinația producției, asigurîndu-se rentabilități și beneficii mai mari la produsele destinate exportului ; încasarea drepturilor în lei și în valută ale statului ; realizarea obiectivelor stabilite în domeniul cooperării economice și tehnico- științifice internaționale ; sporirea rentabilității societăților mixte din țară și străinătate ;f) aplicarea fermă a programului special aprobat privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii prin generalizarea tehnologiilor avansate, sporirea gradului de mecanizare, automatizare și robotizare a proceselor de fabricație, ridicarea continuă a nivelului de calificare și perfecționare a pregătirii profesionale ; întărirea ordinii și disciplinei în producție ;g) dimensionarea strictă a cheltuielilor privind retribuirea muncii prin utilizarea eficientă a întregului personal muncitor, avîndu-se în vedere măsurile stabilite privind a- plicarea acordului global în industrie, agricultură, construcții, transporturi și în alte domenii de activitate ;h) încadrarea In normele de stoc și normativele mijloacelor circulante stabilite ; lichidarea și prevenirea imobilizărilor de fonduri, îndeosebi în stocuri de valori materiale ; reducerea volumului de credite nerambursate la scadență și a plăților restante ; creșterea continuă a vitezei de rotație a mijloacelor circulante ; accelerarea decontărilor și asigurarea permanentă a echilibrului intre încasări și plăți ;i) creșterea eficienței investițiilor prin reducerea, în continuare, a costului lucrărilor, a investiției specifice, a duratelor de execuție, îmbunătățirea calității lucrărilor ; concentrarea eforturilor pentru punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de importanță deosebită pentru economia națională și, îndeosebi, a celor care contribuie la sporirea bazei de materii prime și materiale, reducerea consumului de energie, dezvoltarea agriculturii, creșterea exportului și reducerea importului ; realizarea în întregime și la termen a parametrilor proiectați, astfel incit fiecare leu investit să aducă un spor maxim de beneficiu ;j) asigurarea constituirii integrale a fondurilbr proprii destinate finanțării investițiilor, rambursarea la termenele stabilite a creditelor acordate pentru investiții ;k) utilizarea cu eficiență sporită a fondurilor alocate pentru finanțarea cheltuielilor de prospecțiuni și lucrări geologice, agrozooveterinare, întreținere Și reparare a drumurilor și podurilor, gospodărie comunală șl alte obiective sau acțiuni cu caracter economic, pentru care s-au prevăzut alocații de la buget și alte resurse de finanțare ;l) aplicarea unui regim sever de economii in toate unitățile economice, social-culturale și ale administrației de stat prin întărirea ordinii și disciplinei în cheltuirea banului public, prevenirea oricărei risipe ; sporirea gradului de autofinanțare a unităților economice, administrativ- teritoriale și instituțiilor social-culturale și din alte domenii de activitate ;m) exercitarea unui control financiar exigent și permanent, cu deosebire preventiv, in toate sectoarele de activitate economico-socială în vederea gospodăririi judicioase a mijloacelor materiale și bănești ; respectarea disciplinei de plan, contrac

tuale și financiare ; întărirea ordinii și disciplinei și aplicarea strictă a prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor.Art. 17. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu organele financiar-bancare, de planificare și aprovizionare să acționeze pentru dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor industriale, asigurarea unui echilibru optim între diferitele sectoare, lărgirea bazei energetice și de materii prime — condiție hotăritoare pentru dezvoltarea dinamică a industriei, intensificarea procesului de modernizare a structurii economiei naționale, creșterea cu prioritate a ramurilor de înaltă tehnicitate care valorifică superior materiile prime, resursele energetice și munca socială și asigură promovarea largă a progresului tehnic, o competitivitate ridicată a produselor românești pe piețele externe.Art. 18. — In vederea creșterii eficienței economice a producției a- gricole, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Academia de Științe Agricole și Silvice, unitățile și organele agricole județene, precum și cele financiar-bancare să asigure înfăptuirea prevederilor pentru anul 1985 privind asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prin folosirea cu randament maxim a întregii suprafețe agricole, realizarea neabătută a programului de irigații și îmbunătățiri funciare, extinderea chimizării și mecanizării complete a lucrărilor agricole, aplicarea largă a cuceririlor științei agrozootehnice, executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor a- gricole, asigurîndu-se astfel condiții-• le pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate și eficiență. Totodată, se vor lua măsuri ferme pentru reducerea cheltuielilor de producție, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, folosirea cu spirit gospodăresc a fondurilor materiale și bănești, astfel ca toate unitățile agricole de stat* și cooperatiste să realizeze indicatorii financiari planificați pe anul 1985.Art. 19. — Pentru folosirea eficientă a fondurilor destinate finanțării investițiilor, a lichidării și prevenirii imobilizărilor de fonduri, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanțelor și băncile să asigure : creșterea eficienței fondurilor prin o temeinică fundamentare tehnico-economică a executării obiectivelor de investiții și o dimensionare judicioasă a resurselor materiale și bănești necesare ; gospodărirea cu maximum de eficiență a fondurilor proprii, împrumutate sau de la buget pe parcursul realizării investițiilor pregătirea din timp a condițiilor pentru deschiderea finanțării, începerea lucrărilor și executarea acestora potrivit duratelor normate ; prevenirea și reducerea imobilizărilor de fonduri în investiții neterminate, precum și in utilaje cu durate depășite de staționare pe șantiere,; întărirea ordinii și disciplinei în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești pe șantiere prin reducerea consumurilor de materiale de construcții, utilizarea pe scară largă a prefabricatelor, folosirea la maximum a utilajelor și mecanismelor de construcții, evitarea oricărei forme de risipă.Art. 20. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, centralele și întreprinderile, împreună cu instituțiile centrale și academiile de profil, unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică, sub coordonarea unitară a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, in colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și băncile să asigure : creșterea aportului cercetării științifice la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, sporirea substanțială a nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea gradului de competitivitate a produselor românești ; extinderea și devansarea, față de termenele prevăzute în plan, a acțiunilor de asimilare, modernizare și înnoire a producției ; scurtarea duratei de introducere în fabricație a rezultatelor cercetării ; utilizarea cu eficiență sporită a fondurilor alocate pentru finanțarea acestor acțiuni prin reducerea cheltuielilor de cercetare șl creșterea productivității muncii în această activitate, valorificarea rapidă a rezultatelor cercetării.Art. 21. — Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice In

ternaționale, Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat al Planificării, ministerele, centralele și întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, precum și întreprinderile de comerț exterior vor lua măsuri pentru realizarea sarcinilor de comerț exterior și cooperare economică internațională, obținerea unor prețuri externe corespunzătoare în vederea creării mijloacelor de plată pentru asigurarea importurilor, acoperirea obligațiilor față de străinătate și realizarea unei eficiențe valutare sporite, încasarea de la partenerii externi la termenele și în condițiile convenite a tuturor drepturilor în valută, respectarea riguroasă a echilibrului prevăzut al balanței comerciale și de plăți externe, reducerea datoriei externe cu sumele stabilite pentru anul 1985 și consolidarea rezervelor valutare.Art. 22. — In vederea gospodăririi eficiente a fondurilor alocate pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare și instituțiile sociai-culturale vor lua măsuri pentru folosirea cu eficiență sporită a bazei materiale existente, realizarea sarcinilor de plan cu cheltuieli cit mai reduse, reducerea continuă a cheltuielilor de întreținere și funcționare, creșterea veniturilor proprii și, pe această bază, a gradului de autofinanțare.Art. 23. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru sporirea gradului de autofinanțare a cheltuielilor bugetelor unităților administrativ-te- ritoriale pe seama veniturilor proprii ale acestora. Pînă la 30 aprilie 1935, Consiliul de Miniștri va asigura elaborarea de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București de programe speciale care să asigure trecerea treptată la autofinanțarea integrală a bugetelor județelor și al municipiului București.Pe baza acestor programe și analizelor proprii, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Finanțelor și Comitetul de Stat al Planificării vor elabora pînă la 30 iunie 1985 propuneri privind asigurarea condițiilor de infăptuire, in- cepind cu anul 1986, a autofinanțării integrale a unităților administra- tiv-teritoriale.In acest scop, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Finanțelor, împreună cu comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru creșterea veniturilor proprii ale bugetelor locale prin extinderea, în continuare a industriei mici, prestărilor de servicii și altor activități economice, intensificarea acțiunilor privind stabilirea justă a impozitelor și taxelor.locale și realizarea integrală a acestora. Totodată, vor acționa pentru reducerea cheltuielilor care în prezent se suportă de la bugetele locale prin : executarea unor lucrări de întreținere și reparare a drumurilor și podurilor din contribuția în muncă a populației, în condițiile prevăzute de lege, atragerea în măi mare măsură a populației la acțiunea de gospodărire și înfrumusețare a localităților, extinderea au- togospodăririi unităților social-culturale și din alte domenii de activitate, utilizarea în mai mare măsură a bazei materiale de care dispun unitățile, introducerea unui regim sever de economii, eliminarea oricărui fenomen de risipă.In anul 1985 veniturile proprii ale bugetelor locale peste cele planificate vor fi utilizate pentru reducerea mijloacelor de echilibrare primite de la bugetele organelor ierarhic superioare, iar în cazurile de asigurare a autofinanțării integrale, aceste venituri se vor folosi pentru reducerea mijloacelor de echilibrare primite de bugetele județene de la bugetul republican.Art. 24. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor acționa pentru executarea în bune condiții a bugetului de venituri și cheltuieli propriu și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților ad- ministrativ-terițoriale ierarhic inferioare, precum și a celorlalte unități subordonate, constituirea și utilizarea legală a fondurilor.Totodată, vor lua măsuri pentru realizarea sarcinilor de plan privind veniturile proprii și sursele de venit din care se defalcă, potrivit art. 12, sume pentru bugetele locale de pe teritoriile județene respective și municipiul București, precum și pentru utilizarea eficientă a fondurilor materiale și bănești.Alocarea sumelor defalcate din veniturile bugetului republican pentru echilibrarea bugetelor locale se va face în limitele aprobate, în raport cu nivelul de realizare a planului la veniturile proprii și de efectuare a cheltuielilor pe ansamblul județului, respectiv municipiului București.

Ari. 25. — Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Comitetul de Stat ai Planificării, băncile și organele de control financiar vor acționa la centrale și întreprinderi pentru aplicarea sistemului de retribuire în acord global și vor întreprinde acțiuni de control și sprijin in legătură cu modul de determinare și utilizare a fondului de retribuire, legalitatea plăților, corecta raportare a Îndeplinirii indicatorilor care condiționează acordarea integrală a retribuției.Art. 26. — Ministerul Finanțelor băncile, întregul aparat financiar- contabil din economie, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și locale și centralele vor acționa la întreprinderi pentru aplicarea măsurilor cu privire la perfecționarea sistemului de acordare a creditelor unităților economice, stimularea creșterii suplimentare, față de plan, a productivității muncii, a exporturilor și beneficiilor în vederea sporirii cointeresării colectivelor din întreprinderi în creșterea veniturilor unităților economice și, în funcție de acestea, a părții ce revine oamenilor muncii din beneficii.Art. 27. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, în colaborare cu organele financiar-bancare, de planificare și aprovizionare vor acționa pentru : realizarea integrală de către fiecare unitate în parte a veniturilor planificate ; încadrarea în cheltuielile de producție planificate ; constituirea și utilizarea, în condițiile legii, a fondurilor proprii de dezvoltare economico-socială ; prevenirea cauzelor care provoacă imobilizări de valori materiale și accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante ; întărirea controlului preventiv asupra utilizării mijloacelor materiale și bănești, a plăților în valută și a creditelor bancare acordate ; reducerea și eliminarea creditelor nerestituite la termen și a plăților restante ; menținerea permanentă a capacității de plată.Art. 28. — Ministerul Finanțelor, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, băncile, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor analiza, lunar, modul in care se realizează veniturile și se utilizează fondurile aprobate prin bugetul de stat și prin planul financiar centralizat și vor lua sau propune, după caz, măsuri pentru realizarea prevederilor acestora, pentru utilizarea cu maximum de eficiență a fondurilor materiale și bănești, pentru creșterea rentabilității și beneficiilor fiecărei unități economice.Totodată, în organele de conducere colectivă ale centralelor, întreprinderilor și instituțiilor, cu sprijinul organelor financiar-bancare, se va analiza lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli al fiecărei unități și se vor lua măsuri în vederea asigurării îndeplinirii sarcinilor de venituri și de reducere continuă a cheltuielilor.Art. 29. — Curtea Superioară de Control Financiar, Consiliul Finan- ciar-Bancar, Ministerul Finanțelor și băncile vor acționa împreună cu ministerele și celelalte organe centrale și locale pentru exercitarea in economie a unui control financiar preventiv exigent, gospodărirea judicioasă și eficientă a mijloacelor materiale și bănești, respectarea legilor statului, a disciplinei de plan și financiare, precum și pentru apărarea proprietății socialiste.Art. 30. — Indicatorii prevăzuți în bugetul de stat și în planul financiar centralizat pe anul 1985 vor fl desfășurați pe ministere, celelalte organe centrale și locale și pe centrale prin decret al Consiliului de Stat.Art 31. — In vederea perfecționării în continuare a mecanismului economico-financiar, cu începere de la 1 ianuarie 1985 cotele pe baza cărora se plătește contribuția de asigurări sociale se reduc cu 1 procent și se stabilesc astfel :a) 14 Ia sută pentru unitățile socialiste de stat, organizațiile cooperatiste, alte organizații obștești, orice alte persoane juridice și fizice care, potrivit legii, plătesc o contribuție de asigurări sociale de stat de 15 la sută ;b) 13 la sută pentru organele centrale și locale ale administrației de stat, organele judecătorești și ale procuraturii, precum și instituțiile social-culturale de statPrevederile Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuția de asigurări sociale de stat, astfel cum a fost completat prin Decretul nr. 371/1978, se modifică în mod corespunzător.Art. 32. — Se adoptă contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1983 la venituri în sumă de 259 358 959 481' lei, iar la cheltuieli în sumă de 236 796 146 864 lei, cu un excedent in sumă de 22 562 812 617 lei, din care la bugetul republican 21 394 563 353 lei, iar la bugetele locale 1 168 249 264 lei.
PROGRAM

privind autocondncerea si autoaprovizionarea pentru asigurarea hunei apvizienări a populației 
cu produse agroafimeuiare si bunuri industriale de consum pa perioada 1 X 1984 - 30 IX1985Programul a fost elaborat pe baza Indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, ș’ prevede măsurile necesare pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și industriale, în concordanță cu creșterea producției agricole și a bunurilor de larg consum, precum și cu sporirea aportului județelor la constituirea fondului de stat.S-a ținut seama, de asemenea, de creșterea veniturilor populației ca urmare a încheierii acțiunii de majorare a retribuției personalului muncitor și a pensiilor, potrivit obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, de ridicare a nivelului de trai al întregului popor.Preocuparea constantă a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru bunăstarea Întregului popor se reflectă pe deplin în 

creșterea desfacerilor la toate grupele de produse, în măsurile prevăzute pentru diversificarea sortimentală și îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor.Nivelurile de desfacere din program corespund indicatorilor aprobați prin planul de stat, prevede-
I. CU PRIVIRE LA PRODUSELE AGROALIMENTARECantitățile propuse în program s-au fundamentat pe cerințele alimentației echilibrate, diferențiată în funcție de structura populației, ramura de activitate, locul de muncă și domiciliu, în localități urbane sau rurale.în scopul îndeplinirii programului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, unitățile agricole de stat și cooperatiste și consiliile populare vor lua măsuri pentru realizarea producției vegetale și animale, a intrărilor în fondul de stat, precum și valorificarea disponibilităților din gospodăriile populației, potrivit sar- 

rilor din Programul de autocondu- cere și autoaprovizionare teritorială pentru perioada 1983—1985, precum și cerințelor Programului de alimentație științifică a populației, asigurîndu-se creșteri față de Programul pe perioada 1 octombrie 1983 — 30 septembrie 1984.
cinilor rezultate din Programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de producție și în gospodăriile producătorilor particulari.în același timp, în program se prevăd măsuri pentru gospodărirea judicioasă a cantităților de produse agroalimentare destinate aprovizionării populației, respectarea strictă a prețurilor maximale de mercurial, combaterea oricăror tendințe de risipă și forme de speculă.La principalele produse alimentare se prevăd următoarele :

1. Carne, produse din carne, pește și produse din pește
Prevederile pentru desfacere sînt următoarele :

- mii tone —

Trimestrul IV Trimestrele I—III1984 1985
1. Carne ți produse din carne

a) carne tăiată ți păsări vii 
(in echivalent)

b) produse din carne
— preparate din carne
- conserve din carne
- preparate culinare

2. Pește ți produse din pețte
- pețte
— conserve
— semiconservePe întreaga perioadă a programului, la populație de aprovizionat prin comerțul socialist se asigură, in medie, pe un locuitor cantitatea de 71 kg carne, produse din carne, pește și produse din pește.

260,0 680,0

140,0 359,0
120,0 321,0
99,0 262,0

9,0 31,0
12,0 28,0
77,3 150,0
43,0 96,0

7,5 19,0
26,8 35,0La cantitățile desfăcute prin comerț pe întreaga perioadă se adaugă circa 6 kg came și produse din carne din cumpărările de pe piața țărănească și resursele gospodăriilor proprii.

Pentru asigurarea cantităților de carne tăiată și produse din carne. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, unitățile agricole, consiliile populare vor lua măsuri pentru realizarea integrală a producției și intrărilor de animale îh fondul de stat și a programului de autoaprovizionare pe fiecare județ și localitate.Se vor lua măsuri în continuare de creștere a aportului gospodăriilor anexe în aprovizionarea cu carne a unităților de alimentație publică și consumuri colective.In alimentația publică șl consumuri colective se vor aplica în continuare rețetarele îmbunătățite, conform Programului de alimentație științifică a populației.La preparate din carne, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va lua măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor, prin respectarea rețetelor și tehnologiilor, asigurarea unei structuri solicitate de populație pe zone geografice. în sezonul rece se va pune un accent mai mare pe 

producerea și desfacerea sortimentelor specifice.La conserve din carne, se vor îmbunătăți calitatea și structura producției, prin diversificarea sortimentelor cu adaos de legume, creșterea cantităților de pateuri, conserve din carne de porc și vită, precum și sortimente dietetice.în ce privește preparatele culinare, va fi lărgită gama sortimentală, sporind ponderea celor gata pregătite, în vederea ușurării muncii în gospodărie.La pește și produse din pește, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va acționa pentru creșterea producției de pește din apele interioare și Marea Neagră, realizarea din pescuitul oceanic a unor specii valoroase solicitate de populație, sporirea conservelor din pește de apă dulce, îmbunătățirea calității produselor prelucrate din peste, respeeta-
(Continuare în pag. a V-a)
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PROGRAM
pM uitautarea si auloaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației 

cu preta agroalimentare si bunuri industriale de consum pe perioada 1X 1984 - 30 IX1989(Urmare din pag. a IV-a)rea strictă a tehnologiilor și rețetelor de fabricație.Ministerul Comerțului Interior și CENTROCOOP vor lua măsuri pen
tru lărgirea rețelei de desfacere și promovarea consumului în alimentația publică și cantine, precum și pentru completarea spatiilor frigorifice In depozite și unități.

6. Cartofi, legume, fructeProgramul prevede creșteri la toate produsele :
2. Lapte și produse din lapte

Pentru desfacere se prevâd următoarele cantități :

— mii tone —
Trimestrul IV

1984
Trimestrele l-lll 

1985

Total cartofi 420,0 662,0
din care :

— cartofi de toamnă 420,0 432,0
— cartofi timpurii și de vară • - 230,0

Legume de cimp 500.0 880,0
Fructe 130,0 280,0
Struguri 55,0 109,5

Trim. IV
1984

Trim, l-m
1985

Aparate de retire
Bunuri de uz îndelungat

mii. buc. 129 305
Televizoare mii buc. 103 245
Mașini de spălat rufe mii buc. 83 257
Mașini de cusut mii buc. 1«4 53
Aspiratoare de praf mii buc. 35 112
Mobilă mii. tei 2 260 5 250

Articole chimice și pentru spălat
Detergenți mii tone 27,5 64,0
Săpun mii tone 114 28,1

Lapte și produse

Trimestru! IV Trimestrele I-lit
1984 1985

(in echivalent lapte) mii hl 4 870,0 14 636,5
lapte de consum mii hl 1 650,0 5 180,0
produse lactate proaspete mii hl 800,0 2 560,0
brinzeturi mii t 20,0 60,0
unt mii t 8,5 24,5
lapte praf mii t 2,5 7,6

Pentru asigurarea aprovizionării silozarea pentru fondul pieței a ur- pină la noua recoltă se prevede în- mătoarelor cantități :- mil tone lo 31 decembrie —
1984La lapte și produse din lapte se va asigura o aprovizionare Îmbunătățită, cantitățile prevăzute fiind mai mari cu peste 17 la sută față de realizările din programul anterior.Pentru asigurarea unei aprovizionări ritmice a populației în Întreaga perioadă, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, CENTROCOOP și consiliile populare vor lua măsuri ca în fiecare ju- deț să crească producția și să se realizeze integral resursele stabilite prin programele de autoconducere și au- toaprovizionare teritorială.Unitățile de industrializare vor acorda o atenție deosebită calității

produselor și diversificării sortimentale, Îndeosebi la produsele destinate copiilor.In repartizarea laptelui și produselor din lapte pe teritoriu, se va avea în vedere asigurarea cu prioritate a consumurilor destinate creșelor, grădinițelor, căminelor, cantinelor școlare și unităților destinate îngrijirii sănătății populației.Pentru buna gospodărire a resurselor de lapte, în funcție de cerințele de consum, consiliile populare vor adapta lunar structura sortimentală a livrărilor în limita cantităților totale de lapte — materie primă.

Cartofi de toamnă 280,0
Legume de cimp - total 125,0

din care ;
- ceapă 50,0
- varză 15,0
- rădăcinoase 50,0

Fructe - total 180,0
din care i

- mere 175,0
Struguri 10,0
Fasole boabe 15,0

S-au stabilit sarcini ca ministerele producătoare să asigure ridicarea nivelului calitativ la aparate de radio, mașini de spălat rufe, mașini de cusut, mobilă și la celelalte bunuri de folosință îndelungată, realizarea de noi sortimente de detergenți și săpun cu caracteristici superioare de spălare.Măsuri deosebite vor fi luate pe

linia diversificării sortimentale prin fabricarea ,de radiocasetbfoane stereo și combine muzicale, televizoare cu senzori, mobila modulată potrivit spațiilor din locuințe, articole de porțelan și faianță cu greutate mal redusă și finisaje superioare.La unele produse specifice sezonului rece se asigură cantități sporite :

- mii tone -

3. Grăsimi vegetale și animale
La desfaceri se prevăd următoarele cantități :

Trimestrul IV 
1984

Trimestrele 1—III
1985

Ulei comestibil 58,0 162,0
Grăsimi porcine 9,0 18,0
Margarina 6,8 17,6

4. Zahăr, produse zaharoase și de patiserie
- mii tone —

Trimestrul IV 
1984

Trimestrele l-lll 
1985

Zahăr 84,0 247,0
Produse zaharoase și patiserie 113,2 330,8

Fondul de mărfuri prevăzut pentru aprovizionarea populației la principalele produse în sezonul toamnă-
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va lua măsuri pentru îmbunătățirea calității și prezentării produselor zaharoase, respecta rea normelor tehnice de fabricație, acordind atenție deosebită sortimentelor destinate copiilor.

5. Griu pentru piine și făina, porumb pentru mălai 
și produse din cerealeîn corelare cu consumurile medii pe o persoană, stabilite prin Programul de autoconducere și autoaprovi- zionare teritorială, la produsele din cereale se prevâd la desfacere următoarele :

- mii tone —

*
Trimestrul IV 

1984
Trimestrele l-lll 

1985

Griu pentru piine și făină 710,0 1 840,0
Porumb pentru mălai 135,0 330,0
Paste făinoase 21,5 704
Orez decorticat 23,0 59,0
Arpacaș 8,3 25,0
Griș 6,0 194
Biscuiți 27,0 78,5
Fulgi de porumb 0,3 1,0Cantitățile de griu și porumb prevăzute pentru desfacere prin comerțul socialist asigură aprovizionarea populației din orașe și centre muncitorești, a personalului muncitor navetist, a populației din zone de deal și munte neproducătoare de cereale, precum și a celorlalte categorii stabilite prin lege.Aprovizionarea cu grîu pentru pline și porumb pentru mălai a populației din mediul rural, în zonele producătoare de cereale, se asigură de cooperativele agricole de producție, din cantitățile prevăzute pentru retribuirea muncii. Se recomandă unităților agricole cooperatiste să asigure membrilor cooperatori piine și făină, corespunzător cantităților de griu cuvenite ca retribuire în natură,

folosindu-se în acest scop brutăriile și morile din comune.în vederea gospodăririi cît mai judicioase a cantităților de griu prevăzute pentru consumul populației se vor aplica în continuare măsurile stabilite pentru producerea și desfacerea piinii în gramaje care să permită cumpărarea acesteia numai în raport cu nevoile reale de consum, pentru îmbunătățirea calității și diversificarea sortimentală.In alimentația publică și cantine aprovizionarea se va face pe baza normelor de consum stabilite, evi- tindu-se orice formă de risipă.La produsele din cereale, 'desfacerile pe întreaga perioadă sînt în creștere față de realizările din programul precedent, asigurîndu-se o bună aprovizionare a populației.

La conserve de legume, fructe și pastă de roșii, &e prevăd următoarele
cantități :

- mii tone -

Trimestrul IV 
1984

Trimestrele l-lll 
1985

Conserve de legume 65,0 121,0
Conserve de iructe 25,0 58,0
Pastă de roșii 12,0 23,5

Trim. IV Trim. I
1984 1985

Sobe de incâlzit cu combustibili solizi mii buc. 17 12
Mașini și reșouri aragaz mii buc. 58 50
Becuri electrice normale mii. buc. 84 84
Geamuri trase mii 1 130 850
Sănii mii buc. 56 26,5
Schiuri mii pen 22 13,2
Jucării miL lei 485 274Prevederile din program la combustibili solizi satisfac aprovizionarea normală a populației (inclusiv pentru creșe, grădinițe, școli, spitale).

La toate categoriile de conserve se asigură creșteri față de perioada anterioară, desfacerea acestora fiind corelată cu prevederile de sporire a consumului de legume și fructe în stare proaspătă.în afara cantităților prevăzute la desfacere s-au constituit rezerve pentru fondul pieței la dispoziția
guvernului la : carne, preparate și conserve din carne, lapte și produse lactate, brînzeturi, unt, grîu, porumb și alte produse alimentare.în completarea fondului de mărfuri se vor desface unele cantități de produse din import (lămîi, portocale, mandarine, măsline etc.).

— mii tone —
Trim. IV 

1984
Trim. î

1985

Combustibili
sofizi — total 1 500 850
din care :
- cărbuni 750 430
- lemne de foc 750 420

tor produse atît la orașe, cit și în mediul rural.In trimestrele II și HI 1985 se vor desface : 505 mii buc. coase, 370 mii buc. seceri, 480 mii buc. furci, 1170 mii buc. sape și cazmale, precum și cantități sporite de caiele, sîrmă ghimpată etc.La medicamente au fost stabilite măsuri pentru asigurarea structurii necesare, îndeosebi la sortimentele de importanță deosebită pentru menținerea stării de sănătate a populației.
II. CU PRIVIRE LA PRODUSELE INDUSTRIALEiarnă 1984—1985, cît șl pentru trimestrele II și III 1985, asigură desfaceri sporite față de perioadele anterioare.

Mărfuri textile-încălțăminteLa principalele produse se prevăd pentru desfacere in sezonul toamnă- lamă următoarele cantități :
1984-1985

- Pordesie, canadiene, bluze vint mii buc. 970
— Paltoane și haine de iarnă mii buc. 2 200
- Cămăși de noapte și pijamale din Finet mii buc. 2 320
— Rochii și capoate diftinâ mii buc. 1 270
— Tricotaje groase tip lină mii buc. 27 200
— Lenjerie și imbrâcăminte scămoșată mii buc. 16 700
— încălțăminte de sezon (ghete, bocanci, cizme, pantofi) mii per. 18 600

La petrol se vor desface 16,5 mii tone în trim. IV 1984 și 19 mii tone în trim. 1 1985, iar la gaze lichefiate 58,5 mii tone trim. IV 1984 și 55 mii tone în trim. I 1985.La materiale de construcții se ă- sigură la principalele produse cerințele populației pentru întreținerea și repararea locuințelor.La scule, unelte și utilaje de nz agricol, fondul de mărfuri asigură a- provizionarea populației prin rețeaua specializată pentru desfacerea aces

- mii. lei -

Trim. IV
1984

Trim. 1-III
1985

Medicamente 800 2 630O atenție deosebită se va acorda asigurării medicamentelor solicitata mai mult în sezonul rece (aspirină, piramidon, paracetamol, rinofug etc.).Se va urmări permanent repartizarea judicioasă pe teritoriu a produselor farmaceutice atît cantitativ, cît și în structură sortimentală.
III. IN SCOPUL REALIZĂRII INTEGRALE 

A PREVEDERILOR PROGRAMULUI VOR FI LUATE 
URMĂTOARELE MĂSURI:Cantitățile prevăzute asigură creșteri față de realizările din perioada anterioară, îndeosebi la îmbrăcăminte de iarnă, rochii și capoate, cămăși și pijamale, tricotaje și altele.S-au stabilit sarcini ca industria ușoară să diversifice sortimentele, urmînd să livreze noi modele de hai

ne de iarnă, raglane și canadiene matlasate sau căptușite cu blană sintetică, tricotaje în variate combinații de materiale.La principalele produse specifice sezonului de primăvară-vara, se prevăd următoarele cantități :
1985

Raglane impermeabile mii buc. «40
Rochii, capoate, fuste, bluze mii buc. 4 300
Cămăși mii buc. 3 100
Pantaloni mii per. 2 100
îmbrăcăminte tricotată mii buc. 12 000
Costume de baie mii buc. 4 200
Sandole și pantofi cu fețe textile și înlocuitori mit per. 18 950Se vor asigura cantități sporite de rochii, fuste și bluze din diverse țesături tip bumbac, mătase, in-cinepă, raglane, cămăși, pantaloni, îmbrăcăminte tricotată, costume de baie, sandale și pantofi cu fețe textile și înlocuitori, în contexturi noi și culori variate.Sarcini deosebite s-au stabilit pentru producători, în scopul asigurării

cantităților necesare de confecții și tricotaje pentru copii și tineret, în* tr-o structura sortimentală mai variată, iar la încălțăminte pentru rea- lizaTea de produse ușoare și flexibile.Produsele prevăzute pe clase de calitate (masă, superioară, extra și luk) se vor livra potrivit planului de stat. -
Mărfuri metalo-chimiceFondul de marfă prevăzut asigură cererea de consum a populației cu bunuri de folosință îndelungată intr-o structură diversificată, articole specifice sezonului rece, produse chimice și pentru spălat, cosmetice, ma

teriale de construcții, articole de uz casnic, scule și unelte agricole, medicamente și alte mărfuri.La principalele produse se prevăd pentru desfacere următoarele cantități :

— Consiliul de Miniștri va urmări ca ministerele și consiliile populare să asigure îndeplinirea sarcinilor de producție și livrare la fondul pieței, la toate produsele agroalimentare și industriale prevăzute în Programul de autoconducere și autoaprovizionare teritorială și va exercita un control permanent asupra activității desfășurate de organele centrale și locale pentru respectarea obligațiilor ce le revin ;— Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și consiliile populare vor lua măsuri pentru realizarea integrală și ritmică a intrărilor la fondul de stat la nivelul planului stabilit pe fiecare județ, în vederea constituirii fondului centralizat al statului și acoperirii nevoilor proprii de consum. 'De asemenea, vor acționa ferm pentru sporirea contractărilor și a- chizițiilor de produse agroalinienta- re din gospodăriile populației ;— Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Turismului, Uniunea Centrală â Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și consiliile populăre vor lua măsuri în continuare pentru dezvoltarea producției agricole în gospodăriile anexe de pe lingă unitățile de alimentație publică și consumurile colective ale întreprinderilor economice și sociale ;

— Ministerul Comerțului Interior împreună cu ministerele producătoare, Comitetul de Stat al Planificării și organele centrale, cu activitate da comerț, consiliile populare vor lua măsuri pentru asigurarea unei bune aprovizionări cu produse agroalimentare și bunuri industriale, repartizarea și gospodărirea cît mai judicioasă pe teritoriu și pe sisteme comerciale a întregului fond de mărfuri atribuit. Se vor repartiza cantități diferențiate în raport cu structura populației, urmărlndu-se în mod deosebit asigurarea bunei aprovizionări in centrele muncitorești, zonele miniere, petroliere, forestiere și marile șantiere ;— Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare și Ministerul Comerțului Interior, împreună cu consiliile populare vor lua măsuri pentru însilozarea din timp a cantităților stabilite de cartofi, legume și fructe, pentru sortarea și buna păstrare a acestor produse ;— Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Comerțului Interior vor asigura din fondul centralizat al statului cantitățile necesare aprovizionării cu carne, preparate din carne, lapte, produse din lapte și ouă, pentru mineri și docheri, precum șl pentru aprovizionarea personalului îmbarcat pe nave, a personalului muncitor de la marile șantiere, bazinele

miniere și unitățile turistice de pe Litoral și stațiunile balneoclimaterice ;— Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va asigura un stoc permanent, în cadrul balanței aprobate, de minimum 2 000 tone carne pentru municipiul București și cite 100 tone pentru Valea Jiului și bazinul carbonifer din județul Gorj ;— Penttu îmbunătățirea aprovizionării populației cu legume, fructe, cartofi, Ministerul Agriculturii și industriei Alimentare va asigura transportul direct din cimp către piețe și punctele de desfacere, controlul riguros la sortarea, depozitarea și livrarea produselor, mărirea numărului centrelor de vînzare, folosirea mai judicioasă a spațiilor existente ; •— Ministerul Comerțului Interior și consiliile populare vor lua măsuri pentru mai buna organizare a comerțului în piețe, tîrguri, oboare și alte locuri de desfacere, urmărin- du-se aplicarea strictă a Decretului privind vînzarea produselor agricole de către producătorii individuali, respectarea prețurilor maximale de mercurial, asigurarea calității produselor Șl a condițiilor igienico-sani- tare ;— Ministerul Transporturilor șl Telecomunicațiilor împreună cu Ministerul Comerțului Interior și Ministerul Agriculturii și Industriei A- limentare vor întreprinde măsuri pentru asigurarea transportului operativ al mărfurilor agroalimentare și industriale, elimiaind orice pierderi și deprecieri ;— Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Turismului, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și consiliile populare vor lua măsuri pentru organizarea exemplară a comerțului și alimentației publice pe Litoral și stațiunile balneoclimaterice, conform programului special ce se va întocmi pentru sezonul estival ;— Ministerul Comerțului Interior șl Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor vor acționa în continuare pentru o bună aprovizionare cu produse industriale a rețelei comerciale de la orașe și sate ; pentru stimularea producătorilor care valorifică produse agroalimentare la fondul de stat, unitățile cooperatiste vor asigura cantități sporite de mărfuri industriale destinate acestui scop ;— Ministerul Minelor și Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții vor lua măsuri pentru livrarea integrală a cantităților de eărbuni și lemne prevăzute în program, în scopul asigurării aprovizionării ritmice a populației cu combustibili ;— Ministerul Comerțului Interior, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, ministerele cu unități de desfacere și consiliile populare vor acționa pentru respectarea regulilor de comerț și a normelor de etică șl echitate socialistă de către personalul din "comerț în relațiile cu populația ;— Lunar, Biroul executiv al Consiliului pentru coordonarea șl îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii pentru populație, împreună cu ministerele producătoare și cele cu activitate comercială, va analiza modul de îndeplinire a prevederilor din program, luînd măsuri operative pentru desfășurarea aprovizionării populației potrivit sarcinilor stabilite ;— Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii pentru populație va analiza și controla permanent modul în care ministerele cu sarcini de livrare la fondul pieței își îndeplinesc prevederile de plan și va raporta Consiliului de Miniștri asupra principalelor probleme privind aprovizionarea populației.♦Realizarea prevederilor din Programul de autoconducere și auto- aprovizionare pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum va contribui la înfăptuirea politicii partidului, a indicațiilor și orientărilor tovarășului secretar general Nlcolae Ceaușescu privind ridicarea nivelului de trai și a calității vieții întregului nostru popor.
LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunere la Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 1984 - 30 septembrie 1985 

prezentată de tovarășa ALEXANDRINA GĂINUȘE, 
viceprim-ministru al guvernuluiMuli stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, din împuternicirea guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și adoptare. Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1984 — 30 septembrie 1985.Doresc să subliniez în mod deosebit că întreaga activitate de elaborare a Programului s-a desfășurat pe baza indicațiilor, orientărilor șl sub îndrumarea directă a tovarășului Nlcolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, care a examinat în detaliu propune

rile din Program menite să asigure satisfacerea cerințelor oamenilor muncii cu produse agroalimentare și industriale specifice fiecărui sezon, într-o gamă sortimentală diversificată, in concordanță cu creșterea veniturilor.în acest context, țin să relev că, datorită măsurilor luate de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se înfăptuiește cu succes Programul-directivă de creștere a nivelului de trai și de ridicare continuă a calității vieții. în acest an, retribuția reală a oamenilor muncii este cu 6 la sută mai mare decît în 1980. Au crescut, totodată, nivelul pensiilor, precum și veniturile tuturor lucrătorilor din agricultură.Creșterea potențialului industriei, concomitent cu dezvoltarea producției agricole au permis sporirea desfacerilor la toate grupele de produse, diversificarea sortimentală și îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor. O expresie sin

tetică a nivelului la care a ajunș țara noastră o constituie faptul că România se situează astăzi pe primele locuri în lume în ce privește consumul de calorii pe locuitor.Succesele remarcabile obținute ne îndreptățesc să subliniem, încă o dată, că numai, un partid ca al nostru, puternic șl hotărît in acțiune, condus cu înțelepciune de tovarășul Nicolae Ceaușescu — revoluționar consecvent și patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a contemporaneității — putea să biruie obstacolele pe care le-am întîmpinat și să asigure dezvoltarea puternică a forțelor de producție și, pe această bază, creșterea continuă a nivelului de trai și de civilizație, dezvoltarea prosperă, liberă și suverană a patriei noastre socialiste. Este un act istoric înfăptuit de poporul nostru și o fericire a a- cestuia faptul că la cel de-al XIII-lea Congres al partidului a fost reales în funcția supremă de secretar general tovarășul Nicolae Ceaușescu,

cel mai iubit fiu al națiunii noastre, conducător comunist de excepție, care întruchipează cele mai alese virtuți ale națiunii noastre socialiste și care de peste 50 de ani își dăruiește fără rezerve, cu pasiune revoluționară, marea sa capacitate de gîndire și acțiune înfloririi multilaterale a patriei, promovării cauzei socialismului și păcii în lume.Stimați tovarăși.Prin intreg conținutul și orientările sale. Programul exprimă cu putere grija statornică și preocuparea permanenta ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea nivelului de trai și a gradului de civilizație al întregului popor — țelul suprem al politicii partidului, e- sența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o făurim în România, pentru realizarea, și în acest domeniu al vieții noastre sociale, a cerințelor unei noi calități, superioare.Constituie pentru mine o datorie de conștiință să relev că, în elaborarea și aplicarea politicii de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, un rol de seamă îl are tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, ilustru savant de renume mondial, care ne-a îndrumat permanent în soluționarea problemelor, în stabilirea celor mai eficiente căi de acțiune pentru ridicarea întregii noastre activități la nivelul calitativ cerut.Stimați tovarăși,După cum se cunoaște. Programul pe care-1 prezint astăzi a fost dezbătut și aprobat de recenta Plenară comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, de plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, precum și de Camera le

gislativă a consiliilor populare, care au apreciat faptul că nivelurile prevăzute sînt in deplină concordanță, cu posibilitățile economiei și corespund cerințelor membrilor societății noastre, în condițiile evitării oricărei forme de risipă.Caracteristica principală a Programului de autoconducere și auto- aprovizionare constă în faptul că nivelurile de desfacere stabilite corespund indicatorilor planului de stat pe 1935, prevederilor din Programul de autoconducere și auto- aprovizionare în profil teritorial, pentru perioada 1984—1985, precum și cerințelor Programului de alimentație științifică a populației.Astfel, față de perioada anterioară, au fost prevăzute sporuri importante la principalele produse : la carne tăiată și păsări vii s-au prevăzut în plus 77,1 mii tone, la preparate de carne 121,4 mii tone, lapte de consum aproape 1,2 milioane hectolîtri, produse lactate 60 mii hectolitri, brînzeturi 7,6 mii tone, cartofi 211,9 mii tone, legume de cimp 428,8 mii tone, fructe 104,7 mii tone. Creșteri însemnate sînt prevăzute și la alte grupe de produse agroalimen tare.Doresc să precizez că pe întreaga porioadă a Programului, pentru populația prevăzută a se aproviziona prin comerțul socialist se asigură in medie pe un locuitor cantitatea de 71 kg carne, produse din carne, pește și produse din pește, la care se adaugă circa' 6 kg carne, produse din carne provenite din cumpărările de pe piața țărănească și din gospodăriile proprii.La lapte și produse din lapte se va asigura o aprovizionare îmbunătățită, cantitățile prevăzute fiind mai mari cu peste 17 la sută față de realizările din Programul anterior.Pentru a se realiza o alimentație echilibrată in conformitate ou exigențele unei nutriții raționale,

științifice, vor ti intensificate preocupările pentru asigurarea unui consum sporit de legume, cartofi și fructe.Cantitățile de griu și porumb prevăzute pentru desfacerea prin comerțul socialist asigură aprovizionarea populației din orașe și contre muncitorești, a personalului muncitor navetist, a locuiturilor din zonele de deal și de munte neproducătoare de cereale, precum și a ' oelorlaâte categorii stabilite prin lege. Aprovizionarea cu griu pentru pîine și porumb pentru mălai a populației din mediul rural in zonele neproducătoare de cereale se asigură de cooperativele agricole de producție, din cantitățile prevăzute pentru retribuirea muncii.Desfacerile de produse industriale ocupă, de asemenea, un loc important in program, prevăzîndu-se creșteri însemnate in raport de specificul cererii șl resursele existente. Producătorii au obligația să asigure sortimente de îmbrăcăminte și încălțăminte de sezon, produse noi confortabile, moderue. care să valorifice superior resursele materiale de care dispunem. în cadrul acțiunii de modernizare vor trebui realizate sortimente de îmbrăcăminte, pe clase de calitate, potrivit prevederilor din plan, care să răspundă in tnai mare măsură exigențelor șl preferințelor oamenilor muncit, .în ce privește bunurile de folosință îndelungată, cantitățile oferite populației vor spori in medie cu 30 ia sută.Potrivit indicațiilor date de conducerea partidului, in Program au fost prevăzute cantități sporite de unelte și utilaje de uz agricol, destinate gospodăriilor individuale, concomitent cu dezvoltarea rețelei specializate pentru desfacerea acestora.La medicamente cu fost stabilite măsuri pentru asigurarea structurii necesare, îndeosebi la tortimentele

de importanță deosebită pentru menținerea stării de sănătate a populației.Stimați tovarăși,Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru la Plenara comună a Comitetului Central al partidului, condiția esențială hotă- rîtoare pentru asigurarea unei bune aprovizionări cu produse agroalimentare o constituie realizarea producțiilor planificate în sectorul culturilor vegetale și al creșterii animalelor, precum si livrarea la fundul de stat a cantităților prevăzute prin plan.Sarcini deosebite revin în acest sens ' Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și consiliilor populare, care trebuie să ia măsuri pentru realizarea integrală și ritmică a intrărilor la fondul de stat la , nivelul planului stabilit pe fiecare județ, in vederea constituirii fondului centralizat al statului și acoperirii nevoilor proprii de consum. Se va acționa pentru sporirea contractărilor și achizițiilor de produse agroalimentare din gospodăriile populației. De asemenea, se vor lua măsuri pentru dezvoltarea producției agricole în gospodăriile anexe.O atenție deosebită Se va acorda folosirii mai bune a resurselor de produse agroalimentare, și în primul rînd a legumelor, peștelui, pastelor făinoase, cartofilor, pentru creșterea producției și a desfacerilor de preparate și semlpreparate „gospodina".Pentru realizarea unei cît mai bune aprovizionări cu produse industriale, ministerele și organele centrale producătoare de bunuri de consum au datoria să asigure realizarea integrală a planului de producție și livrarea ritmică la fondul
(Continuare in pag. a VI-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
l.■■

(Urmare din pag. a V-a)pieței, în structura contractată și pe clase de calitate a produselor.Ministerul Comerțului Interior va lua toate măsurile pentru repartizarea judicioasă a fondului de marfă în teritoriu, acordindu-se o atenție deosebită bunei aprovizionări a centrelor muncitorești, a șantierelor de construcții, zonelor miniere și petroliere.
Expunere la proiectul Legii privind tipizarea și standardizarea 
produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică 
a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității 

și nivelului tehnic al produselor
prezentată de tovarășul ION URSU, 

prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și TehnologieMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și adoptare, Legea privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor.Concepută și elaborată din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, legea se înscrie în politica consecventă a partidului și statului nostru de consolidare a cuceririlor economiei socialiste a tării, de intensificare a laturilor calitative ale dezvoltării sale multilaterale, în perspectiva luminoasă deschisă de hotă- rîrile celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Per- miteți-mi să folosesc acest prilej spre a reafirma profunda noastră gratitudine față de conducătorul iubit al națiunii noastre socialiste, cel care, în permanență, aduce o contribuție hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României, la făurirea gloriosului ei destin socialist. Aprobînd cu adîncă convingere, din toată inima, realegerea în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, creatorul celei mai dinamice și rodnice ere din istoria patriei, genial gînditor și om de acțiune revoluționară al epocii noastre, am dat o fierbinte expresie recunoștinței noastre față de Eroul revoluționar al României, angajîndu-ne să facem totul' pentru deplina transpunere în viața a mărețului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a țării spre comunism.Stimați tovarăși, legea supusă dezbaterii sintetizează și exprimă, în profilul specific actului normativ, experiența acumulată în economia națională în ultimii ani, sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, președinte al Comisiei de partid și de stat pentru problemele de tipizare și standardizare pe economie. Activitatea neobosită. de largă recunoaștere și prețuire, în țară și peste hotare, a eminentului savant, conducător al întregii munci de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic din patria noastră, stă la baza tuturor realizărilor în acest domeniu, pentru transpunerea în viață a orientărilor date de partid, de secretarul său general privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie, de reducere a importurilor, valorificarea superioară, mereu mai eficientă, a resurselor țării. Tipizarea și standardizarea — puternic dinamizate cu începere de la cel de-al XII-lea Congres al partidului — se concentrează în prezent pe reducerea mai accentuată a numărului mărcilor de oțel, asigurarea producerii oțelurilor pe bază de resurse interne, cit mai puțin costisitoare, a obținerii da produse din oțel printr-un aport mai mare al tratamentelor termice și altor tehnologii de prelucrare, în strînsă corelare cu cerințele reale ale producției, cu nevoia creșterii calității materialelor solicitate de sectoarele de vîrf ale industriei — în plină afirmare în țara noastră. Continuă, de asemenea, munca de îmbunătățire 
a tipizării liniilor și instalațiilor teh

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale 
la legea tipizării, standardizării și normării tehnice 

prezentat de tovarășul STAN SOAREMult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați.Proiectul de lege, analizat și dezbătut de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, se înscrie în amplul proces de măsuri privind perfecționarea activității în întreaga economie națională de înfăptuire neabătută a istoricelor hotă- riri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a orientărilor și sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Legea supusă dezbaterii are la bază experiența acumulată in ultimii ani in acest domeniu, sub conducerea tovarășei academician Elena Ceaușescu, președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. președinte al Comisiei de partid și de stat pentru problemele de tipizare și standardizare pe economie, și stabilește măsuri și soluții cores

De asemenea, va fi îmbunătățită aprovizionarea cu produse industriale in mediul rural, inclusiv cu mărfuri destinate schimbului cu produse agroalimentare.In încheiere, asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte al Republicii, că — în lumina hotărîrilor adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al parti

nologice, produselor șl construcțiilor, lucrările angajate urmînd a fi finalizate în anul 1985.Legea supusă dezbaterii consacră pentru prima dată în țara noastră, prin autoritatea actului de drept, unitatea organică dintre scopurile și sarcinile tipizării, standardizării, normării tehnice a consumurilor și cerințele de calitate, contribuind astfel în mod esențial la asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea intensivă a economiei naționale, corespunzător orientărilor directoare stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. Legea stabilește că cerințele tipizării se aplică în mod unitar în întreaga economie națională, creînd cadrul juridic pentru determinarea, pe baze științifice, tehnice și economice riguroase, a numărului de tipuri, sortimente și dimensiuni de produse de toate categoriile, inclusiv ambalajele, optimizarea tehnologiilor — inclusiv prin creșterea gradului de automatizare, electroni- zare și robotizare a proceselor de producție, realizarea tuturor echipamentelor tehnice în strînsă corelare cu cerințele funcționale, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, precum și pentru precizarea domeniilor de utilizare a materialelor tipizate. Prescripțiile, regulile și metodele de încercare prevăzute în standarde vor trebui să fie corelate riguros și cuprinzător cu progresele înregistrate în știință și tehnologie, contribuind âstfel direct la perfecționarea activității de concepție și proiectare, la .asigurarea unei calități și fiabilități a produselor la nivelul celor, mai bune realizări obținute pe plan mondial și chiar superioare acestuia.Stimați tovarăși, în magistralul Raport prezentat Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, ca și prin Directivele Congresului, elaborate cu hotărîtoarea sa contribuție, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat, din nou, cu putere, rolul esențial al diminuării cheltuielilor materiale de producție, în primul rind a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, în creșterea la nivelurile propuse a rentabilității producției, a venitului național, în consolidarea întregii noastre economii și asigurarea pe termen lung a tuturor resurselor materiale necesare producției. După cum releva secretarul general al partidului la recenta plenară a Comitetului Central și la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, se mai fabrică încă produse prea grele, cu consumuri materiale și energetice prea mari, coeficient de scoatere mai redus, tehnicitate și calitate mai slabă, în comparație cu nivelurile obținute în țările puternic industrializate. Pornind de la aceste realități, legea de față prevede că utilizarea materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei în activitatea productivă se va face numai pe baza normelor tehnice de consum stabilite pe unitatea de produs, norme ce trebuie să asigure o maximă economisire și, totodată, o valorificare superioară a tuturor resurselor materiale și energetice. Ca și standardele, normele tehnice de consum se vor reexamina anual. Element nou față de practica de pînă acum, este de subliniat prevederea de a se stabili nivelul normelor de consum pe unitatea .de produs fizic cu un an înainte de perioada de aplicare, spre a permite întreprinderilor, institutelor de cercetare și proiectare să ia din timp măsurile ce se impun, de perfecționare a tehnologiilor și re- proiectare corespunzătoare a produselor. Este esențial faptul că. pe viitor, documentațiile de execuție trebuie să respecte în mod obligatoriu normele tehnice de consum, coeficienții de utilizare a materialelor, randamentele energetice și alți indi

punzătoare noii etape de dezvoltare a țării noastre, în domeniile tipizării și standardizării produselor, normării tehnice a consumurilor.Punînd un accent sporit pe criteriile de calitate, funcționalitate, fiabilitate, consumuri reduse de materii prime, materiale, combustibili și energie, prevederile proiectului de lege au ca scop și vor determina modernizarea continuă a producției, concentrarea și integrarea acesteia, introducerea și generalizarea tehnologiilor avansate, promovarea în fabricație a produselor cu mase specifice reduse și performanțe ridicate, creșterea eficienței întregii activități economice.Reglementarea, la nivel de lege, a activității de normare tehnică a consumurilor și a reparațiilor este menită să determine reducerea consumurilor și creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, a celorlalte resurse materiale, precum și utilizarea și gospodărirea în condiții de maximă eficiență a fondurilor fixe.Comisiile evidențiază modul unitar în care sînt stabilite atribuțiile și răspunderile care revin Consiliu

dului nostru, a indicațiilor date de dumneavoastră — vom acționa cu toată hotărîrea, fără preget, într-un spirit de înaltă răspundere, pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor Programului de autoconducere și autoăprovizionare a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum, a tuturor sarcinilor încredințate.Propun Marii Adunări Naționale să adopte Programul prezentat.

catori de consum și eficientă ; nu vor fi admise în producție nici un produs sau tehnologie nouă care să se abată de la normele tehnice de consum, de la înaltele exigențe tehnice și de calitate stabilite în sensul legii. Reglementînd și normele tehnice de reparații, prevederile legii sînt menite, totodată, să determine o mai bună funcționare și utilizare a mijloacelor fixe.Stimați tovarăși, un factor de o deosebită importanță pentru instituirea unei discipline de producție superioare, pentru îmbunătățirea multilaterală a activităților integrate în mod înnoitor de noua lege îl constituie prevederea de înființare, pe lingă Guvernul Republicii Socialiste România, a Consiliului Central pentru Tipizare, Standardizare, Normare și Calitate. Noul organ de specialitate are ca principală atribuție coordonarea, îndrumarea unitară și continua perfecționare, in întreaga economie, a activităților de profil, afirmarea acestora în practică drept o pîrghie importantă a politicii naționale de trecere la o nouă calitate în toate domeniile de activitate, controlul modului în care prevederile legii de față sînt respectate cu strictețe în întreaga țară. Pe lîngă ministerele coordonatoare de ramură se organizează comisii de specialitate. De asemenea, legea precizează atribuțiile și răspunderile in domeniul ei de acțiune ale Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Se stabilesc, totodată, atribuții și răspunderi pentru institutele centrale de cercetare, centralele și unitățile economice în elaborarea normelor de tipizare, standardelor și normelor tehnice de consum, pe baza celor mai bune rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică. proiectare și producție ; aceste unități răspund de calitatea solu-, țiilor tehnice din documentațiile elaborate, de fabricarea și livrarea produselor conform prevederilor privind calitatea din actele normative, documentații tehnice și contracte. Sarcini importante revin ministerelor economice, celorlalte organe centrale și locale, tuturor întreprinderilor și colectivelor de oameni ai muncii, obligate să asigure înfăptuirea neabătută, cu maximă exigență și responsabilitate, a legii, să urmărească permanent respectarea strictă a prevederilor acesteia la locurile de producție, să adopte și să generalizeze măsuri corespunzătoare în acest sens.Stimați tovarăși, aplicarea fermă a importantului act normativ, supus acum dezbaterii, va da noi dimensiuni inițiativei și răspunderii oamenilor muncii în transpunerea în viață a politicii partidului nostru de dezvoltare multilaterală a țării. Propun Marii Adunări Naționale să adopte Legea privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale, și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, avînd convingerea că această hotărîre va contribui într-o măsură însemnată, în anii următori, la înfăptuirea în cele mai bune condiții a Planului național unic, la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a economiei naționale a României socialiste.în încheiere, asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că cei ce muncesc pe tărîmul științei și tehnologiei, în strînsă conlucrare cu oamenii muncii din producție, vor face totul pentru a înfăptui prevederile legii, ale mărețelor programe aprobate de Congresul al XIII-lea ' al Partidului Comunist Român.

lui de Miniștri, Consiliului central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate — organism ce urmează a fi creat — organelor centrale și locale, institutelor de cercetări științifice și întreprinderilor privind tipizarea și standardizarea produselor, ridicarea performanțelor lor tehnice și calitative la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial și chiar peste acest nivel.Elaborată din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, legea reunește într-un cadru științific și unitar măsuri menite să determine ridicarea pe plan calitativ superior a activității în Întreaga economie națională, corespunzător necesităților obiective impuse de dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste.Consjderînd că măsurile preconizate vor contribui la afirmarea tot mai puternică a progresului tehnic în toate domeniile de activitate, la înfăptuirea unei economii de înaltă eficiență și competitivitate, comisiile permanente propun Marii Adunări Naționale, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege în forma în care a fost prezentat.

Din cuvîntul participantilor la dezbateriDupă ce a subliniat că oamenii muncii din industria ușoară, asemenea întregului popor, sînt angajați cu toate forțele pentru îndeplinirea sarcinilor pe anul 1984, deputatul 
Ion Pâțan a spus : Planul pe anul 1985, ultimul an al actualului cincinal, an determinant pentru'trecerea la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul la XIII-lea al partidului pentru cincinalul 1986-- 1990, prevede dezvoltarea în continuare într-un ritm susținut a industriei ușoare și în mod deosebit a lăturilor sale calitative. Astfel, la producția industrială se prevede, în anul 1985 față de 1984, o creștere cu 11 la sută. întreaga creștere a producției industriale va fi obținută pe seama sporirii productivității muncii. Indicațiile date de dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la recentele analize, de a reduce și mai mult consumurile, de a extinde într-o proporție mai mare înlocuitorii și materialele refolosibi- le, se vor reflecta nemijlocit în creșterea producției nete Cu 23,7 la sută față de anul 1984, în reducerea cheltuielilor la 1000 lei producție-marfă cu 74,6 lei. Așa cum ne-ați indicat, am analizat toate produsele cu con- sumuri-greutăți mari, cele cu consumuri de materii prime scumpe, tehnologiile, nivelurile de productivitate și costurile de producție, toate acestea pentru a face competitive produsele noastre, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ, pentru creșterea eficienței și a gradului de valorificare la export pe unitatea de produs. Un accent deosebit vom acorda modernizării tehnologiilor, reducerii greutății produselor, a consumurilor materiale și energetice, cît și a îmbunătățirii calității și creșterii productivității muncii.Am stabilit măsuri pentru mal buna organizare a producției și a muncii, a cooperării între întreprinderi și centrale, precum și pentru întărirea ordinii și disciplinei, în respectarea cu strictețe a tehnologiilor de fabricație și a prevederilor din contracte.în încheiere, vorbitorul a spus : Asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că cei peste 600 mii de oameni ai muncii din industria ușoară vor face totul pentru a îndeplini în mod exemplar sarcinile și programele ce vor fi aprobate pentru anul 1985, conștienți că prin aceasta își. vor aduce contribuția la mai buna aprovizionare a populației cu produse industriale de larg consum, într-o gamă sortimentală cît mai variată și la un înalt nivel calitativ, precum și Ia activizarea balanței de comerț exterior a țării.împreună cu întregul popor, oamenii muncii din Centrala industrială de prelucrare cauciuc și mase plastice, pe care îi reprezint, consideră că expresia cea mai grăitoare și mai durabilă a profundei satisfacții ce o încercăm față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului o constituie angajarea fermă în realizarea exemplară a sarcinilor ce revin ramurii industriale in care ne desfășurăm activitatea, în înfăptuirea neabătută a politicii . interne și externe a României socialiste — a subliniat, în cuvîntul său, deputatul 
Dumitru Lucian Nicolaescu.Proiectele de legi ale Planului național unic de dezvoltare economico- socială a țării și Bugetului pe 1985, supuse dezbaterii și aprobării actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale — a spus în continuare vorbitorul — au rolul de a asigura încheierea cu succes a ultimului an al actualului cincinal și a crea premisele necesare trecerii la înfăptuirea în bune condiții a obiectivelor cin- cinalului 1986—1990. Prevederile lor corespund hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului și au în vedere mobilizarea plenară a resurselor materiale și umane ale economiei naționale în ansamblu și ale fiecăreia dintre ramurile sale.Pentru centrala noastră, planul pe 1985 prevede o creștere de 23,6 la sută, față de 1984, a valorii produc- ției-marfă și de 40 la sută a celei nete. în anul 1985, în centrul preocupărilor, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării ,E- conomice și Sociale, vom situa cu fermitate ridicarea continuă a calității și nivelului tehnic al producției, înțelegînd că aceasta reprezintă o cerință esențială a creșterii competitivității produselor noastre pe piața mondială.Puternic mobilizați de hotărîrile istorice ale Congresului al XIII-lea, de indicațiile și îndemnurile sedreta- rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a spus in încheiere vorbitorul — ne angajăm că vom face totul pentru ca anul 1985 să devină an de vîrf al actualului cincinal și pentru sectorul în care lucrăm.în cuvîntul său, deputatul Mihai 
Marina 3 spus:Elaborate în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicdl'ae Ceaușescu, în magistralul Raport prezentat Congresului partidului, proiectele de legi supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale pun un accent deosebit pe laturile calitative, de eficiență ale întregii activități economice și sociale, pe valorificarea cit mai deplină a resurselor materiale, asigu- rind, în același timp, un bun echilibru între ramu'rile economiei naționale.După ce s-a referit la realizările înregistrate în acest an în județul Bistrița-Năsăud, vorbitorul a arătat :Parte organică a Planului național unic de dezvoltare economico- socială a tării, prevederile pe anul 1985 pentru județul nostru marchează o nouă și importantă etapă în creșterea potențialului său productiv, în punerea în valoare a capacităților construite în ultimii ani, in extinderea, participării sale Ia circuitul național și internațional de valori. Planul județului prevede creșterea producției cu peste 16 la sută, iar a producției globale agricole cu aproape 30 la sută față de realizările acestui an.în spiritul sarcinilor și orientărilor desprinse din cuvîntarea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, sîntem ferm hotă- riți să obținem în 1985 o producție 

industrială peste plan de 250 milioane lei, ceea ce va asigura realizarea pe întregul cincinal a unui ritm mediu anual de creștere de peste 20 la sută, depășirea prevederilor de plan la producția-marfă industrială și prestările de servicii, să îmbunătățim substanțial nivelul rezultatelor din agricultură, să depășim veniturile planificate la buget cu cel puțin 3 la sută, pentru a asigura în maximum doi ani autofinanțarea tuturor unităților admi- nistrativ-teritoriale.Dedarîndu-mă de acord cu proiectele de legi supuse dezbaterii sesiunii,, vă asigur, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul ca sarcinile ce revin județului Bistrița-Năsăud pentru anul 1985 să fife transpuse în viață în mod exemplar.Proiectul de Lege a planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul 1985, elaborat sub directa îndrumare și cu contribuția esențială a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a spus în cuvîntul său deputatul Ferdinand Nagy, cu- prinde obiective și sarcini complexe menite să asigure dezvoltarea echilibrată a producției vegetale și animale, în concordanță deplină cu condițiile de care dispunem și cu cerințele economiei naționale de produse agroalimentare.Rog să-mi permiteți să folosesc acest prilej ca de la înalta tribună a Marii Adunări Naționale să dau glas sentimentelor de înaltă stimă și profundă prețuire ale tuturor oamenilor muncii din agricultură și să vă adresăm din adincul inimii, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cele măi calde mulțumiri pentru grija permanentă și sprijinul neprecupețit pe care-1 acordați progresului multilateral al agriculturii noastre — ramură de bază a economiei naționale.Așa cum prevede planul, In anul 1985 trebuie să realizăm aproape 30 milioane tone cereale, precum și producții sporite de plante tehnice, cartofi, legume, fructe și struguri. în acest scop, pe baza promovării progresului tehnic și generalizării experienței unităților fruntașe, un mare accent Vom pune pe creșterea producțiilor medii la hectar.Pentru obținerea unor producții ridicate, sigure și stabile, conducerea ministerului nostru va acționa cu toată răspunderea pentru a asigura realizarea prevederilor Programului național privind executarea și exploatarea rațională a irigațiilor, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului.Dotarea agriculturii In anul viitor cu un număr însemnat de tractoare, combine și utilaje va crea condiții peritru scurtarea perioadei de executare a lucrărilor și încadrarea acestora în perioadele optime cu consumuri mai reduse.In zootehnie — sector definitoriu al unei agriculturi moderne, intensive — accentul îl vom pune pe sporirea efectivelor, mai ajes la bovine și la ovine, și pe creșterea producțiilor medii. Se vor acorda o atenție și un sprijin mai mare creșterii și îngrășării animalelor în gospodăriile personale ale membrilor cooperatori și ale producătorilor particulari.Vom acționa cu mai multă răspundere pentru aplicarea întocmai a principiilor noului mecanism econo- mico-financiar, în așa fel încît activitatea desfășurată în agricultură să fie bine chibzuită, temeinic fundamentată, rentabilă.Exprimînd acordul deplin cu proiectele de legi supuse dezbaterii, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că lucrătorii din agricultură nu-și vor precupeți eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, astfel ca agricultura să-și sporească substanțial contribuția la progresul general al țării, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor.Vă rog să-mi permiteți să exprim și cu acest prilej entuziasta bucurie a tuturor locuitorilor județului Călărași față de reînvestirea, prin voința unanimă a întregului partid si popor, de către marele.forum al comuniștilor români, în funcția supremă de partid a tovarășului Nicolae1 Ceaușescu, strălucit conducător al destinelor națiunii noastre, ctitorul României socialiste moderne, vazind în aceasta chezășia mersului avîntat pe drumul edificării comuniste a patriei, a. s.ubliniat în cuvîntul său deputatul Djnu Ștefan Eremia.Rezultatele obținute în 1984 de colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de antrepriză construcții și montaje Călărași, deși superioare față de anii preeedenți. nu sint pe măsura potențialului tehnic și uman de care dispunem. De aceea, așa cum . ne cerea tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al partidului, vom acționa cu toată răspunderea pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină, pe toate șantierele, pentru folosirea integrală a utilajelor și timpului de lucru, aprovizionarea ritmică a fiecărui loc de muncă cu materiale.Sub conducerea comitetului da partid, am inițiat încă din luna noiembrie acțiuni pentru pregătirea producției, anului viitor. Am pregătit fronturi de lucru închise pentru continuarea execuției pe perioada de timp friguros, stabilind o structură de lucrări care să elimine consumul de combustibil și energie. Am asigurat cea mai mure parte din documentația de execuție pentru lucrările din plan, iar in prezent acționăm pentru încheierea contractelor de aprovizionare Cu materiale și utilaje. în spiritul Directivelor Congresului al XIII-lea al. partidului, ne preocupăm de asimilarea unor tehnologii de mare randament la lucrările de montaj și finisaje care să permită creșterea gradului de industrializare a construcțiilor, îndeplinirea și depășirea programului de sporire a productivității muncii. Acționăm cu răspundere pentru ca, în anul viitor, întreprinderea noastră să execute suplimentar un număr de circa 50 apartamente.Prin îmbunătățirea, în colaborare cu beneficiarii și proiectanții, a soluțiilor constructive și tehnologice, creșterea gradului de calificare și policalificare a personalului muncitor și prin întărirea exigenței controlului și autocontrolului de calitate, acțiuni în care sîntem angajați cu toate forțele, ne propunem ca în 1985 și în anii viitori să realizăm lucrări de cea mai înaltă calitate in condiții de eficiență sporită.în cuvîntul său, deputatul y/asi- 
le Bulucea a «Aliniat că proiectele de legi privind Planul na

țional unic de dezvoltare economico- socială a României și Bugetul de stat pe anul 1985, supuse Marii Adunări Naționale spre dezbatere și adoptare, asigură în continuare, prin conținutul și obiectivele înscrise, propășirea viguroasă a României socialiste și creșterea bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc. Cu vie și profundă satisfacție— a arătat vorbitorul — recunoaștem în cuprinsul lor remarcabilele teze și orientări de imensă valoare teoretică și practică din magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Sarcinile ce revin în viitorul an transporturilor și telecomunicațiilor se înscriu în parametrii de eficiență și calitate ai întregii economii și răspund capacității de efort și organizare a celor cc muncim în această ramură. Pe ansamblul sectoarelor de transport se reliefează în mod deosebit creșterile importante repartizate navigației maritime și fluviale, cu 23 și, respectiv, cu 30 la sută. Sporuri însemnate sînt prevăzute și pentru celelalte sectoare, cum sînt cel industrial, cu aproape 7 la sută,’ prestațiile de poștă și telecomunicațiile cu peste 8 la sută, precum și cel de construcții.In continuare, vorbitorul s-a referit la succesele realizate în transporturi și telecomunicații în anul 1984, arătînd că acestea constituie chezășia unor succese și mai importante în 1985.Un imperativ de seamă al muncii noastre îl constituie regularitatea și siguranța circulației, atit la calea ferată, cît și în celelalte sectoare de transport.împlinirea sarcinilor cantitative șl calitative la nivelul prevederilor planului pe 1985 impune darea la timp în funcțiune a tuturor obiectivelor de investiții la termenele și parametrii stabiliți. O atenție deosebită acordăm în acest sens construcției noului braț al Canalului Dunăre — Marea Neagră, Canalul Poarta Albă— Midia — Năvodari, care va contribui la valorificarea capacității de navigație a Magistralei Albastre.în încheiere, vorbitorul a exprimat adeziunea unanimă a celor ce muncesc în transporturi și telecomunicații la întreaga politică, internă și externă, a partidului și statului nostru, via lor satisfacție și bucurie pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. In numele lor — a subliniat vorbitorul — vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu și mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să vă adresez cu toată căldura inimii urarea de ani îndelungați de viață, în deplină sănătate și putere de muncă, spre înălțarea României socialiste spre noi culmi de civilizație și progres.Proiectele de legi pentru adoptarea Planului național unic și Bugetului de stat pe anul 1985, elaborate sub îndrumarea și cu participarea directă, hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, asigură concentrarea eforturilor și orientarea energiei creatoare a întregului popor spre dezvoltarea dinamică, intensivă a e- conomiei naționale și ridicarea neîntreruptă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii— a relevat, în cuvîntul său, deputatul
Gheorghe Mâduță.Pentru județul Bihor, prevederile planului pe 1985 asigură, în continuare, promovarea fermă a politicii de industrializare, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, reducerea consumurilor de combustibil și energie, intensificarea preocupărilor pentru recuperarea, refo- losirea materiilor prime și materialelor, orientarea investițiilor spre înnoirea tehnologiilor și îmbunătățirea parametrilor tehnici și de calitate al produselor.Referindu-se la rezultatele colectivului de la întreprinderea de suban- samble și piese pentru mijloace de transport din Oradea, unde iși desfășoară activitatea, vorbitorul a arătat că planul producției fizice pe anul 1984 și primii patru ani ai actualului cincinal a fost îndeplinit, creînd astfel posibilități pentru a asigura suplimentar economiei naționale un volum sporit de componente pentru autoturisme, autocamioane, nave, locomotive și vagoane.Sintem convinși, a menționat deputatul, că în activitatea noastră avem încă rezerve insuficient valorificate, mai ales in domeniile investițiilor, exportului, cît și în sectorul producției vegetale și animaliere.Exprimindu-mi acordul deplin față de prevederile proiectelor Planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială și Bugetului de stat pe anul 1985, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii care trăiesc și muncesc înfrățiți pe minunatele plaiuri bihorene vor acționa cu fermitate și înaltă răspundere pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1985, pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului nostru.Oamenii muncii brașoveni — români, maghiari și germani — a spus in cuvîntul său deputata Mar
gareta KrauSS — Puternic simulați de chemările înflăcărate, a- dresate întregului nostru popor de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncesc in aceste zile cu dăruire patriotică și fermitate revoluționară pentru a pune la baza anului viitor realizări cît mai bune in toate sectoarele.După ce s-a referit la rezultatele obținute de județul și municipiul Brașov in acest an, vorbitoarea a spus: Prevederile proiectelor de lege ale planului și bugetului de stat pe anul 1985 deschid noi perspective de dezvoltare a județului, asigu-rînd încheierea cu succes a cincinalului în curs și crearea condițiilor necesare trecerii la înfăptuirea obiectivelor cincinalului viitor.In lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii — a spus vorbitoarea — vom acționa cu hotă- rire pentru ridicarea fiecărei întreprinderi la un înalt nivel de echipare tehnică și tehnologică, de organizare a producției și a muncii, pentru creșterea nivelului tehnic și calitativ al producției de tractoare, autocamioane, rulmenți, echipament electric, produse chimice.Toate acestea se realizează prin- tr-o angajare efectivă, coordonată a tuturor forțelor de cercetare, dome

niu în care ne-am bucurat de sprijinul plin de aleasă generozitate al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia îi adresăm și in acest cadru cele mai călduroase mulțumiri.Vom acționa, de asemenea, pe un front larg pentru reducerea continuă, tot mai accentuată, a consumurilor materiale și energetice.în încheiere, asigurăm înaltul forum legislativ al țării că oamenii muncii din Brașov sînt ferm hotă- .rtți să facă din anul 1985 anul cu cele mai bune rezultate din acest cincinal 1In cuvîntul său,z deputatul 
Gheorghe Dragomir a spus '• Proiectele de legi privind Planul național unic de dezvoltare economică și socială a țării și Bugetul pe anul 1985 poartă amprenta contribuției strălucite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, revoluționar încercat și făuritor al României moderne, care slujește cu nețărmurit devotament interesele supreme ale poporului. Obiectivele înscrise în aceste proiecte sint in deplină concordanță cu istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea privind ridicarea patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație.Raportez Marii Adunări Naționale că oamenii muncii din județul Dîmbovița au reușit ca pe 11 luni ale acestui an să realizeze producția- marfă în proporție de 102,6 la sută, cu o depășire de aproape 650 milioane lei față de prevederile planului.în ansamblul acestor realizări se înscriu și cele ale Combinatului de ' lianți și azbociment Fieni, unde Îmi desfășor activitatea.în proiectul de plan pentru anul 1985, în județul Dîmbovița se prevăd importante creșteri ale indicatorilor de dezvoltare economico-socială, iar bugetul asigură în bune condiții finanțarea tuturor sectoarelor de activitate. ,Exprimîndu-și acordul cu proiectele de legi amintite, deputatul a... spus in încheiere : Ne angajăm în fața Marii Adunări Naționale că vom acționa cu toată hotărîrea și responsabilitatea pentru transpunerea neabătută în viață a indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, acordînd o atenție deosebită folosirii întregii capacități a instalațiilor și mașinilor, pentru realizarea în bune condiții a prevederilor planului privind producția fizică, la toate sortimentele, precum și a producției-marfă.Elaborate sub directa Îndrumare a președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Planul național unic și Bugetul de stat pe anul 1985 amplifică laturile calitative ale activității economico-sociale, decizie fundamentală de politică economică, în consens cu necesitatea creșterii e- ’ ficienței și progresului multilateral al economiei românești — a subliniat, în cuvîntul său, deputatul
Preoteasa.Arăt înd că nivelurile proiectate pentru anul 1985 în domeniul construcțiilor de mașini pornesc de la realizările anului în curs, vorbitorul a spus : Semnificativ este faptul că la o creștere de 17 la sută a produc- ției-marfă sînt prevăzute sporuri superioare la utilajele energetice, cu deosebire la echipamentele nucleare, la utilajul minier și petrolier, în construcția de nave și în alte sectoare care asigură înfăptuirea programelor prioritare din industria e- nergetică și extractivă, a programului național de irigații și desecări, precum și dotarea celorlalte ramuri ale economiei naționale. Unul din obiectivele de bază ale activității noastre în anul viitor îl va constitui îmbunătățirea parametrilor tehnico- funcționali ai mașinilor, utilajelor și instalațiilor, mărirea fiabilității în exploatare. Un accent deosebit vom pune pe îmbunătățirea calității producției, conștienți fiind că de a- ceasta depinde și desfacerea produselor. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu mai multă fermitate pen- > tru ca îmbunătățirea calității produselor să devină preocuparea permanentă a tuturor colectivelor de muncă, a fiecărui lucrător din domeniul construcțiilor de mașini, astfel încît • să facem ca produsele pe care le fabricăm să răspundă atît cerințelor economiei naționale, cît și exigențelor tot mai mari ale pieței externe, să devină cît mai competitive.în domeniul creșterii eficienței e- conomice — a spus apoi vorbitorul — o atenție deosebită se va acorda reducerii cheltuielilor de producție, prin diminuarea substanțială a consumurilor energetice, de materii prime, materiale și, îndeosebi, de metal pe l’iecare unitate de produs.Referindu-se la prevederile de plan pentru export, care prezintă creșteri însemnate în 1985, vorbitorul a subliniat că realizarea producției la export constituie pentru constructorii de mașini problema hotăritoa- re pentru bunul mers al activității din anul viitor.In încheiere, vorbitorul a spus : Exprimindu-mi adeziunea totală la documentele supuse dezbaterii și a- probării marelui for legislativ, in numele constructorilor de mașini, vă asigurăm pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și Marea Adunare Națională că sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru infăp- •' tuirea în mod exemplar a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea, a sarcinilor ce ne revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României în anul 1985,Deputatul Gheorghe Giurgiu a spus în cuvîntul său : Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1985, elaborat cu contribuția nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, ilustrează pregnant justețea și realismul politicii științifice a partidului de înfăptuire a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea, constituind încă o dovadă a preocupărilor statornice ale conducerii partidului și statului in direcția asigurării unei dezvoltări dinamice, intensive a economiei naționale, pentru ridicarea neîntreruptă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Evidențiind rezultatele obținute de oamenii muncii de la Combinatul

(Continuare în pag. a Vil-a)
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LUCRĂRI LE SESIUNII MARII AD U NĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a Vl-a)metalurgic din Cîmpia Turzii. un- de-și desfășoară activitatea, vorbitorul a arătat că planul pe 11 luni ale anului 1984 Ia producția-marfă vîn- dută și încasată, la producția pentru export și productivitatea muncii a fost depășit, în condițiile reducerii sistematice a costurilor de producție. Prin promovarea susținută a progresului tehnic, dezvoltarea activității de cercetare și asimilare a produselor din programele naționale prioritare au fost omologate 41 noi mărci de oțeluri speciale și 12 tehnologii.In contextul Importantelor sarcini ee ne revin — a spus vorbitorul — pentru îmbunătățirea întregii activități, vom acționa într-un spirit de exigență și responsabilitate sporită, pentru eliminarea lipsurilor care s-au manifestat în producție. Sîntem pregătiți și am stabilit măsurile ce se impun pentru înfăptuirea. în 1985, a prevederilor sporite de plan la producția industrială și productivitatea muncii, în condițiile îmbunătățirii nivelului tehnic și calitativ al produselor noastre și a unei eficiente ridicate.în încheiere, doresc să-mi exprim acordul deplin față de prevederile proiectului Planului national unic și Bugetului de stat pentru anul 1985 și, în numele colectivului de muncă al combinatului, vă asigurăm că ne vom mobiliza exemplar pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 1985.Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială și al Bugetului de stat pe anul 1985 — a spus deputatul Ârpâd “ 13a căror elaborare și fundamentare un rol determinant l-a avut secretarul general al partidului, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, jalonează direcțiile de dezvoltare ale economiei românești pe anul viitor, corespunzînd întru totul intereselor vitale ale poporului român.Ritmurile și proporțiile stabilite în proiectele de plan, care sînt în concordanță deplină cu potențialul tehnic și uman de care dispune economia românească, exprimă în chip strălucit preocupările conducerii partidului, grija deosebită pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, o manifestați pentru fundamentarea și dimensionarea sarcinilor de plan în așa fel Incit să se asigure îndeplinirea întocmai a Programului partidului de 'aurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.In cadrul programului general de dezvoltare a patriei, și județului Harghita îi revin sarcini importante.In continuare, vorbitorul a relevat succesele obținute de oamenii muncii de la întreprinderea miimieră Bălan, •inde-și desfășoară activitatea, care incheie acest an cu o producție suplimentară de 20 mii tone minereu, ceea ce reprezintă o depășire a planului producției-marfă cu aproape 30 milioane lei.Așa cum ați indicat la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, mult stimate tovarășe secretar general, vom întreprinde, în continuare, acțiuni șl mai ferme pentru executarea programului de cercetări geologice în scopul creșterii rezervelor de minereuri neferoase, pentru mai buna gospodărire a materialelor, combustibililor și energiei electrice.Exprimind acordul total cu proiectele de legi supuse dezbaterii, mă angajez, în numele minerilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Harghita, fără deosebire de naționalitate, în fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nlcolae Ceaușescu, Minerul de Onoare al tării, că vom munci fără preget sub semnul noii calități în vederea propășirii scumpei noastre patrii, liberă și independentă, Republica Socialistă România.Dezvoltarea multilaterală a societății, odată cu permanenta ridicare a nivelului material și spiritual al vieții poporului — a spus in cuvîntul său deputata pau|a Priotea- so — sînt obiective majore pe care le vizează prevederile proiectelor de lege privind Planul național unic și Bugetul de stat pe anul 1985 — an de legătură cu oel de-al 8-lea oin- cinal. Aceste proiecte de lege au in vedere creșterea nivelului indicatorilor economici și financiari pe ansamblul economiei, creșteri care, grație contribuției determinante și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte al Republicii, vor fi obținute prin intensificarea laturilor calitative ale întregii activități, prin dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale, aplicarea întocmai a mecanismului economico-financiar, sporirea eficienței și consolidarea echilibrului financiar, monetar și valutar.Potrivit prevederilor proiectului de lege privind Planul național unic supus dezbaterii, volumul de comerț exterior prezintă o creștere în anul 1985 de 15 Ia sută față de 1984. Creșteri mai mari la export sînt prevăzute în continuare pentru ramurile din industria prelucrătoare cu tehnică de vîrf și grad mare de mânu facturare.Meritul acestei strategii în orientarea politicii economice a partidului și statului nostru, sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se amplifică prin faptul că, în același timp, țara noastră a reușit să realizeze în ultimii ani o balanță comercială și de plăți .xcedentară, concomitent cu reducerea datoriei externe și achitarea plăților curente.Vorbitoarea s-a referit în continuare la sarcinile ce revin oamenilor muncii din comerțul exterior în ce privește prospectarea mai a- tentă a cererii pieței externe și extinderea acțiunilor de cooperare e- conomică Internațională, reducerea cheltuielilor de circulație.In încheiere, vorbitoarea a spus : Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă mulțumim din inimă pentru sprijinul inestimabil pe care 11 acordați permanent activității noastre și dorim să vă încredințăm că, în lumina indicațiilor date de dumneavoastră la plenara Comitetului Central, vom analiza cu răspundere activitatea, stabilind măsurile ce se impun pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru a ne ridica la nivelul exigențelor formulate de conducerea partidului in vederea creșterii continue a comerțului nostru exterior.De la înalta tribună a forului legislativ al țării, vă rog să-mi permiteți ca, in deplin consens cu sentimentele și convingerile întregului nostru popor, să exprim bucuria și 

mîndria patriotică ale constructorilor de autoturisme și ale tuturor oamenilor muncii din județul Argeș pentru realegerea de către Congresul al XIII-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului nostru, văzînd în această opțiune majoră garanția cea mai înaltă a înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a înaintării ferme a patriei spre comunism, a relevat în cuvîntul său deputatul $jmion Săpunaru.In ansamblul însuflețitoarelor prevederi ce jalonează progresul neîntrerupt al patriei — a spus în continuare vorbitorul — industria românească de autoturisme, creație a celei mai înfloritoare epoci din istoria patriei, „Epoca Ceaușescu", se înscrie prin ritmuri înalte de dezvoltare. Astfel, în anul pe care îl încheiem producem in plus față de 1983 cu 30 la sută mai multe autoturisme de oraș și cu 6,4 la sută mai multe autoturisme de teren, prelimi- nînd pe întreaga centrală o creștere a producției-marfă de peste 1 miliard lei. In anul 1985 vom produce, comparativ cu nivelurile anului 1984, cu 58 la sută mai multe autoturisme de oraș și cu 35 la sută mai multe autoturisme de teren, ceea ee va conduce la o creștere a producției-marfă cu 35 la sută. în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii cu privire la promovarea progresului tehnic și a noului în toate domeniile de activitate, vom pune în funcțiune liniile automate pentru blocul motor, chiu- lasă, cămașa cilindrilor și altor subansamble ațe noii familii de motoare „Dada", iar pentru asigurarea protecției anticorozive la nivelul mondial vom pune în funcțiune instalația de vopsire în cîmp catafo- retic. De asemenea, vor intra în funcțiune noi utilaje de mecano-su- dură pentru caroseriile modernizate.Conștienți de însemnătatea asigurării unei participări tot mai avantajoase a patriei noastre la diviziunea internațională a muncii și la schimbul mondial de valori, ne angajăm în fața Marii Adunări Naționale că vom desfășura o activitate susținută pentru a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin La export.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să-mi exprim deplinul acord cu proiectele de lege supuse dezbaterii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale și să vă asigur că vom acționa cu toată hotărirea pentru transpunerea lor în viață, pentru înaintarea neabătută a scumpei noastre patrii pe drumul progresului și civilizației socialiste.In cuvîntul său, deputatul Va- 
sile Carolică • subliniat câ- prin rigurozitatea științifică și bogăția de idei, proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi a M.A.N. relevă cu pregnanță contribuția determinantă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea întregii noastre politici interne și internaționale, la soluționarea problemelor majore ale progresului economic și social al tării, la mobilizarea tuturor forțelor națiunii pentru realizarea unei noi calități, superioare. în toate domeniile de activitate.împreună cu întregul nostru popor— a spus vorbitorul — comuniștii, toți locuitorii județului Buzău au primit cu nemărginită bucurie și îndreptățită mindrie patriotică hotă- rîrea Congresului al XIII-lea de re- învestire a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, văzînd în această opțiune politică fundamentală pentru prezentul și viitorul națiunii române chezășia trainică a înfăptuirii programului de înflorire multilaterală a patriei, expresia vie a recunoașterii înaltelor calități de ilustru conducător de partid șl de stat, de patriot înflăcărat si revoluționar consecvent pentru cauza socialismului, pentru triumful păcii, colaborării și înțelegerii între popoare.Parte integrantă a Planului național unic de dezvoltare economico- socială a României pe anul 1985, planul de dezvoltare a județului Buzău prevede importante creșteri la principalii indicatori din industrie, agricultură, din celelalte sectoare ale economiei naționale. Producția-marfă industrială crește cu 9,2 la sută, ajungînd la aproape 23 miliarde lei, sporuri însemnate urmînd să se realizeze, în principal, la țiței, gaze naturale, produse de mecanică fină, utilaje tehnologice pentru industria chimică, geam tras, produse prelucrate din mase plastice si altele. Una din prioritățile anului viitor o va constitui modernizarea producției agricole în concordantă cu obiectivele noii revoluții agrare. Vom acționa cu toată răspunderea pentru că, așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la Plenara Comitetului Central, în cel mult doi ard, și județul nostru să se autofinan- țeze în întregime.Aprobînd întru totul prevederile proiectelor de legi supuse dezbaterii— a subliniat în încheiere vorbitorul — asigurăm Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Buzău sînt hotă- rîți să acționeze cu întregul lor potențial pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în anul viitor, cu convingerea nestrămutată că slujesc astfel cauza partidului, a națiunii noastre, contribuind la înfăptuirea mărețului program de înflorire multilaterală a patriei adoptat de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Refertadu-se la proiectul legii privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor șl tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, deputatul loGchitTI 
Moya a ar^*-at c^> Pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor Plenarei Comitetului Central din noiembrie 1983, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile economice ale județului Cluj, în strînsă conlucrare cu specialiștii din institutele de cercetare, proiectare și de învățămînt superior, au acționat cu consecvență, obținînd rezultate bune în ce privește tipizarea produselor și tehnologiilor, cu deosebire în construcția de mașini, metalurgie și prelucrarea lemnului, ridicarea calității produselor, găsirea soluțiilor de reducere 

a consumurilor materiale, de creștere mai accentuată a productivității muncii. Rezultatele preocupărilor sînt concretizate în asimilarea și introducerea în fabricație, în perioada care a trecut din actualul cincinal, a 530 noi tipuri de mașini și utilaje și a 786 materiale și bunuri de consum, în prezent aproape jumătate din producția acestui an fiind constituită din produse noi și modernizate.Ne face o aleasă cinste — a subliniat vorbitorul — să aducem, și în acest cadru, mulțumirile noastre stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate de frunte a vieții politice și economice din țara noastră, eminent om de știință, pentru contribuția statornică și prestigioasa îndrumare acordată dezvoltării cercetării științifice și ingineriei tehnologice din județul Cluj, din întreaga țară.Proiectul de lege, care concretizează orientările conducerii partidului nostru privind promovarea unitară și rapidă a progresului tehnico- științific va duce și în județul nostru, prin aplicarea prevederilor sale, la înlăturarea neajunsurilor existente în activitatea de proiectare, tipizare și standardizare, la restrîngerea gamei produselor, exagerat de diversificate în unele sectoare, stimulînd aplicarea noului în producție, asigurind cadrul juridic al ridicării necontenite a performanțelor funcționale, economice și estetice ale produselor pe care noi le realizăm.îngăduiți-mi să exprim hotărirea fermă a oamenilor muncii din județul Cluj de a acționa cu însuflețire și pasiune revoluționară pentru îndeplinirea sarcinilor pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, de a nu precupeți nici un efort pentru progresul neîntrerupt al patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.Elaborat la indicația și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, proiectul Legii privind tipizarea și standardizarea produselor, supus dezbaterii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, a spus deputata Virginia Gemescu, asigură condiții de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al producției, creșterea productivității muncii și îmbunătățirea indicatorilor de eficiență economică.în cuvîntul său, vorbitoarea a evidențiat, in continuare, rezultatele obținute de colectivul întreprinderii „Etectroputere“-Craiova în domeniul tipizării produselor.Efectele creșterii gradului de tipizare — a spus vorbitoarea — sînt importante, contribuind, în primul rînd, la o aprovizionare mai ușoară de la un număr restrîns de furnizori. Se creează, de asemenea, posibilitatea unei mai bune organizări a procesului de fabricație, care permite extinderea mecanizării și automatizării, aplicării tehnologiilor de grup și altele, cu efecte favorabile asupra creșterii productivității muncii.Sîntem convinși că efectele economice ale tipizării se pol îmbunătăți printr-o corelare mai bună a activității de tipizare între producători și utilizatori pe întregul lanț de fabricație și exploatare. De aceea, considerăm necesar a revedea programul de tipizare pe perioada 1985— 1990, luînd în considerație inclusiv cererile pentru menținerea în stare de funcționare a echipamentelor și utilajelor existente.Pentru colectivele noastre, tipizarea și Optimizarea produselor constituie o verigă importantă in programul de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, program de importanță deosebită elaborat pe baza hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 14—15 noiembrie 1983. în spiritul actualelor exigențe, ne angajăm să ridicăm gradul de mecanizare în 1990 cu peste 23 la sută față de perioada actuală, iar oel de auto-' matlzare cu 50 la sută, ceea ce va avea ca efect reducerea muncii manuale, mai ales în sectoarele cu regim greu de lucru și volum mare de manoperă și implicit va duce la creșterea productivității muncii.Deputatul Constantin Teo- 
cîorflSCU a arătat că proiectul de Lege privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, în conexiune dialectică cu Programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic în toate ramurile economiei, asigură cadrul juridic corespunzător noilor cerințe legate de sporirea aportului cercetării științiflce, al creației tehnice naționale la creșterea continuă a nivelului de trai al poporului nostru.în continuare vorbitorul a subliniat că Institutul național pentru creație științifică și tehnică, al cărui director este, depune eforturi susținute pentru realizarea în cele mai bune condiții și la un nivel calitativ cit mai înalt a sarcinilor ce-i revin. Cu sprijinul și sub îndrumarea nemijlocită a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, condus cu strălucită competentă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, eminentă personalitate a vieții științifice și politice, institutul nostru — a spus vorbitorul — a realizat și implementat în economia națională peste 100 de tehnologii noi, a efectuat cercetări fundamentale în domeniile matematicii șl științelor aerospațiale remarcate și apreciate pe plan mondial.Pentru anul 1985 și cincinalul următor, colectivul de oameni ai muncii din INCREST este hotărît să acționeze cu toate forțele pentru dezvoltarea creației tehnice originale, asigurind, totodată, economisirea strictă și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor folosite în construcțiile aeronautice.Ca unul dintre zecile de mii de cadre care activează și militează consecvent pentru traducerea fermă în viață a politicii laborioase, profund creatoare, a partidului și statului nostru în domeniul științei și tehnologiei — a spus în încheiere vorbitorul — doresc să asigur înaltul for, pe președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de hotărirea noastră neclintită de a munci cu abnegație, pasiune și patriotism fierbinte pentru realizarea în cele mai bune condiții a grandiosului program de dezvoltare a țării în perioada ce urmează, de afirmare plenară a celor mai avansate cuceriri ale cunoașterii în toate ramurile economiei naționale.

Deputatul Gheorghe Iustin 
Dimitriu a arătat că Legea privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor este de o deosebită importanță și pentru activitatea chimiștilor, deoarece are in vedere ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale și energetice, creșterea mai accentuată a productivității muncii.îmi exprim convingerea — a subliniat vorbitorul — că instituirea Consiliului central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate, pe lîngă Consiliul de Miniștri, va conduce nemijlocit la îmbunătățirea normelor de tipizare, standardizare și a normelor tehnice de consum, la întărirea controlului tehnic de calitate.Ne revine sarcina deosebit de importantă ca, în spiritul legii pe care o dezbatem, să întărim colaborarea tehnică cu specialiștii din sectorul minier și, așa cum ne-a trasat sarcini precise, cu mare claritate, tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, să găsim soluții concrete pentru valorificarea cu maximum de randament a minereurilor de metale neferoase de care dispune țara noastră.Avem privilegiul de a beneficia de aportul direct al Institutului central de cercetări chimice, coordonat cu mare competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ilustru savant de renume mondial, și îmi exprim întreaga recunoștință pentru tot ceea ce a făcut și face pentru noi.în încheiere, vorbitorul a spus : Am deplina convingere că, într-o strînsă colaborare, intr-o unitate de vederi și interese, în spiritul prezentei legi, specialiștii din cadrul Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Minelor vor lua toate măsurile care să conducă la creșterea continuă a producției de metale neferoase, pentru asigurarea independenței țării noastre și în acest domeniu, pentru creșterea eficienței economice a acestor importante ramuri industriale.în cuvîntul său, deputatul |qqh 
Petre a re^evat actuala sesiune a forului legislativ suprem al țării se desfășoară în atmosfera de puternică angajare patriotică și revoluționară a întregului popor, pentru transpunerea in viață a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român. Elaborate sub directa îndrumare și cu contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, proiectele de legi supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale reflectă orientările strategice stabilite de Congresul al XIII-lea, avind la bază soluții realiste, fundamentate științific, ele a- sigură in continuare dezvoltarea susținută și echilibrată a economiei naționale.După ce a trecut în revistă rezultatele obținute de unitățile apar- ținînd Ministerului Construcțiilor Industriale în cele opt luni care au trecut de la aplicarea noului sistem de retribuire a muncii în acord global, vorbitorul a spus :Un rol hotăritor în ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice pentru întărirea răspunderii cu privire la consumarea resurselor materiale și energetice, pentru lichidarea risipei, îl vor a- vea măsurile cuprinse in proiectul Legii privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, al cărui autor este tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Cunoscînd că ritmul dezvoltării e- conomico-sociale a patriei noastre depinde de modul de utilizare a resurselor materiale și energetice, conștient de răspunderea care ne revine pentru utilizarea acestor resurse, doresc să subliniez importanța excepțională a acestui act normativ pentru întreaga activitate economică și să asigur Marea Adunare Națională că vom aplica ferm prevederile legii în Întreaga noastră activitate.Consiliul de conducere al ministerului a dezbătut cu specialiștii din învățămînt, cercetare, proiectare și execuție problemele calității lucrărilor și a stabilit măsuri pentru întărirea răspunderii pe toate nivelurile pentru asigurarea calității, în mod deosebit a betoanelor — principalul material de construcții — a sudurilor, izolațiilor și terasamente- lor, în vederea prevenirii oricăror lucrări de remediere sau refacere care consumă nejustificat resurse materiale și forță de muncă. Vom acționa cu mai multă fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei pe șantiere, a disciplinei tehnologice, a spiritului de răspundere pentru îndeplinirea programelor stabilite.Voi vota cu deplină încredere proiectele de legi supuse dezbaterii, iar în calitate de deputat voi milita neabătut pentru aplicarea în viață a actelor normative pe care le adoptăm azi.în cuvîntul său, deputata £|ena a arătat că Programul de autoconducere șl autoaprovizionare teritorială are în vedere întărirea răspunderii comunelor, orașelor și județelor în realizarea bunurilor, și mai ales a celor de consum alimentar necesare unei bune aprovizionări, în concordanță cu prevederile planului și cu criteriile de alimentație rațională, științifică a populației.In realizarea sarcinilor care au revenit județului Sibiu în această direcție — a subliniat vorbitoarea — am pornit de la evidențierea obligației fiecărei unități agricole, a fiecărei gospodării țărănești, a fiecărui cetățean care deține teren agricol de a produce bunuri agroalimentare atît pentru a-și asigura necesarul propriu de consum, cit și pentru contractarea cu statul, pentru desfacerea surplusului pe piață. Ca urmare a măsurilor aplicate pe parcursul anului, s-a îmbunătățit aprovizionarea populației cu fructe și legume, au fost insilozate cantități importante de produse pentru perioada de iarnă.Avînd In vedere experiența și tră- gînd învățămintele dobindite pînă acum din analiza critică întreprinsă, am luat măsuri energice menite să conducă, în anul 1985, la îmbunătățirea generală a activității, la realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin. Avem toate condițiile să creș

tem substanțial producțiile vegetale și animaliere, să obținem și în Sibiu, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, producții record de pe toate terenurile cultivate cu culturi intensive și să sporim contribuția zootehniei la aprovizionarea populației.In perioada ce urmează, vom veghea cu și mai multă răspundere, mai ales în mediul rural, ca fiecare palmă de teren, loturile în folosință atribuite de C.A.P. să fie cultivate potrivit prevederilor Programului unic, cu soiuri de mare productivitate, pentru a asigura nu numai acoperirea nevoilor proprii ale producătorilor, dar și realizarea unui surplus de produse, care să fie valorificat prin predarea la fondul de stat.In încheiere —a spus vorbitoarea — doresc să exprim hotărirea noastră fermă de a acționa cu toate forțele pentru punerea în valoare a însemnatelor rezerve existente In agricultura județului Sibiu și a contribui astfel într-o măsură mai mare la creșterea belșugului de produse agroalimentare și asigurarea unei tot mai bune aprovizionări a populației, Ia creșterea nivelului de trai și a calității vieții în deplin consens cu orientările stabilite de istoricul Congres al XIII-lea al partidului nostru.Deputatul Octavian Bascea- 
nu a spus : Programul de autoconducere și autoaprovizionare pentru asigurarea bazei aprovizionării populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum reflectă grija partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale populației. Prevederile programului asigură aprovizionarea in condiții tot mai bune a populației din toate zonele și județele patriei cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum.Informez Marea Adunare Națională că, acționînd în spiritul indicațiilor conducerii superioare a partidului, consiliile populare din județul Tulcea au urmărit asigurarea bazei corespunzătoare pentru înfăptuirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare, prin sporirea producțiilor agricole tn toate unitățile socialiste și în gospodăriile populației, prin asigurarea integrală a fondului de mărfuri prevăzut, pentru ca aprovizionarea populației să se desfășoare in bune condiții.Realizările obținute în județul ’Tulcea în domeniul aprovizionării populației cu produse agroalimentare și industriale — a spus în continuare vorbitorul — puteau fi însă mult mai substanțiale dacă în toate unitățile se realiza planul producțiilor agricole, dacă în fiecare localitate s-ar fi reușit să se realizeze producțiile planificate, să se îndeplinească sarcinile de contractare și achiziții pentru fondul de stat de produse agricole de la gospodăriile populației.Vom acționa cu toată răspunderea pentru îndeplinirea prevederilor Programului de autoconducere și autoaprovizionare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor la fondul de stat și aprovizionarea populației cu importante cantități de carne, lapte, ouă, legume, fructe șl alte produse.Vă rog să-mi permiteți ca odată cu totala aprobare a prevederilor Programului de autoconducere și autoaprovizionare să exprim hotă- rîrea fermă de a acționa cu hotărîre și răspundere, împreună cu toți locuitorii județului Tulcea, pentru transpunerea lor in viață, pentru sporirea contribuției noastre la ridicarea nivelului de trai al poporului român.Luînd cuvîntul, deputata $ qq

Mureșan a spus : Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale are loc în condițiile în care întregul nostru popor muncește cu entuziasm și abnegație pentru înfăptuirea is
Cuvîntul de închidere a sesiunii

rostit de președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul NICOLAE GIOSANMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Lucrările înscrise pe ordinea de zi a sesiunii a unsprezecea, ultima sesiune ordinară a celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale, au fost epuizate.In perioada celor cinci ani care au trecut de la alegeri, îndepli- nindu-și prerogativele ce-i sînt conferite de Constituție, Marea Adunare Națională a desfășurat o bogată și rodnică activitate pe drumul luminos al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Promovind neabătut concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, privind necesitatea obiectivă a așezării ferme a legii la baza întregii vieți social-economice, în actuala legislatură au fost adoptate o serie de legi și hotăriri de importanță majoră pentru organizarea, conducerea și dezvoltarea unitară, armonioasă a societății, prin care s-a dat expresie juridică măsurilor menite să asigure perfecționarea în continuare a activității sociale și de stat, a sistemului democrației muncitorești, a noului mecanism economico-financiar, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, întărirea independenței și suveranității Republicii Socialiste România.In același timp, a sporit preocuparea ca legea să constituie un puternic instrument pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină în toate domeniile vieții economice și sociale, promovarea și dezvoltarea relațiilor noi din societatea noastră, a normelor și principiilor eticii și echității socialiste, cristalizarea climatului necesar pentru creșterea continuă a responsabilității colective și individuale in munca și lupta pentru edificarea noii orinduiri in patria noastră.O amplificare substanțială a cunoscut funcția de control a Marii Adunări Naționale asupra mersului dezvoltării economice și sociale, asupra aplicării și respectării legilor țării, a înfăptuirii politicii interne și externe a partidului și statului nostru.La desfășurarea procesului legisla

toricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, puternic însuflețit de realegerea în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, patriot înflăcărat, revoluționar încercat, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele tuturor oamenilor muncii din comerțul socialist — a spus în continuare vorbitoarea — să exprim acordul deplin la Programul privind autoconducerea și autoaprovi- zionarea pentru perioada octombrie 1984 — septembrie 1985, elaborat cu contribuția determinantă a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. Important document de partid și de stat, Programul reprezintă o expresie directă a profundului umanism, a generozității și preocupării statornice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru ridicarea bunăstării întregului nostru popor.Vorbitoarea s-a referit apoi la dezvoltarea activității comerciale, la îmbunătățirea rețelei de desfacere a mărfurilor, arătînd că au fost date în folosință noi spații de desfacere în cartierele de locuințe, piețe agroalimentare, magazine universale și specializate. Prin aplicarea mai fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar s-au redus cheltuielile de circulație și s-a depășit sarcina de beneficii.Potrivit Programului privind autoconducerea și autoaprovlzionarea — a spus deputata — cantitățile stabilite la produsele agroalimentare asigură, față de programul anterior, creșterea desfacerilor la toate produsele alimentare de bază. In ceea ce privește rezervele insilozate pentru această iarnă, raportăm că s-au asigurat cantități mal mari față de anul trecut, care permit o bună a- provizionare pînă la noua recoltă.La bunurile industriale se prevede un fond de mărfuri îndestulă-, tor de îmbrăcăminte și încălțăminte. Totodată, se asigură cantități sporite de mobilă, aparate de radio, mașini de spălat și alte bunuri de folosință îndelungată.In cadrul lucrărilor de contractare a fondului de mărfuri pe anul 1985, în concordanță cu prevederile programului, consiliul de conducere al ministerului a acționat pentru o mai largă diversificare a a- limenitației și a produselor industriale. Un obiectiv principal îl constituie modernizarea rețelei comerciale și organizarea de noi magazine specializate.In lumina hotărîrilor Congresului ■I XIII-lea al partidului, vom intensifica munca de educație și pregătire profesională a lucrătorilor, pentru îmbunătățirea calitativă a activității noastre comerciale și a eficienței, asigurind întărirea ordinii și disciplinei, apărarea proprietății socialiste, servirea corectă și civilizată a cumpărătorilor în flecare unitate comercială.In încheiere, asigurăm conducerea de partid și de stat, pe tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, că oamenii muncii din eomerțul socialist vor indeplini exemplar sarcinile ce le revin din legile adoptate în actuala sesiune a Marii Adunări Naționale și vor acționa cu fermitate și răspundere pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea, a politicii partidului privind creșterea nivelului de trai și ridicarea calității vieții întregului nostru popor.Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea, elaborat pe baza indicațiilor și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu — a spus deputatul |orj 
Siminiceanu — cuprinde un larg ansamblu de măsuri menit să 

tiv și efectuarea controlului parlamentar o contribuție prețioasă și-au adus-o comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale prin activitatea lor fructuoasă de pregătire a lucrărilor privind adoptarea actelor normative, precum și de analiză responsabilă asupra modului in care se înfăptuiește politica Partidului Comunist Român și se asigură aplicarea legii.în spiritul politicii externe de largă deschidere internațională a partidului și statului nostru, al tezelor înnoitoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul parlamentelor și parlamentarilor in lumea contemporană, în acești ani Marea Adunare Națională, acționînd, prin forme și mijloace specifice parlamentare, a intensificat legăturile pe plan bilateral și multilateral cu parlamentele din Europa, de pe toate continentele pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de pace, înțelegere și colaborare internațională ale poporului român, pentru dezarmare, și în primul rînd dezarmare nucleară, pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ce confruntă epoca noastră.Stimați tovarăși,Anul 1984, atît de bogat tn fapte și împliniri, se înscrie în istoria României socialista prin evenimente cu profunde semnificații în viața partidului și poporului nostru.La puțin timp după aniversarea a 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, deschizătoare a unei noi ere in istoria milenară a patriei, au avut loc lucrările celui de-al XIII-lea Congres al partidului, care a adoptat documente de o inestimabilă valoare teoretică și practică, programe atotcuprinzătoare de muncă și luptă revoluționară pentru continua înflorire a României socialiste.Exprimind voința întregului nostru partid și popor — care s-a manifestat într-o puternică unitate în cadrul marelui forum comunist — Congresul a reales, într-o impresionantă unanimitate, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, strălucit ginditor și militant revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane — aceasta constituind garanția sigură a ridicării pe noi culmi de progres și civilizație a țării, a creșterii neîntrerupte a prestigiului României în lume. (Cel 

satisfacă în condiții cît mai bune cerințele de aprovizionare ale oamenilor muncii cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum în concordanță cu creșterea veniturilor și necesităților unei alimentații raționale.In continuare, vorbitorul a relevat faptul că programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile particulare ale membrilor cooperatori și țăranilor din zona ne- cooperativizată a permis județului Suceava să-și sporească efectivele de animale, astfel incît județul să se încadreze, încă din acest an, în prevederile programului unic, ceea ce constituie o bună bază pentru înfăptuirea autoconducerii și autoaprovi- zionării, în consens cu hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului. Proporțional cu majorarea contribuției județului la fondul central al statului, au crescut și cantitățile de produse agroalimentare destinate autoaprovizionării locale șl satisfacerii în condiții mai bune a aprovizionării centrelor muncitorești miniere și forestiere, a celorlalte lealități urbane și rurale.Sîntem conștienți, in același ^.np, de faptul că avem încă posibilități și resurse insuficient valorificate. Printr-o analiză mai judicioasă a schițelor de sistematizare, în ultimii doi ani am reușit să reducem vetrele satelor și să redăm circuitului agricol circa 2 000 hectare, dar acțiunea este de permanentă actualitate și va sta în continuare în atenția organelor noastre de stat și de partid.In încheiere — a spus deputatul — vă rog să-mi permiteți să mă de- clar întru totul de acoi*d cu progra- mul pe care-1 analizăm și dezbatem, convins că acesta se înscrie pe linia hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului privind creșterea calității muncii și vieții poporului nostru.
în cuvîntul său, deputata Con

stanța Balint 8 SPUS: Programul de autoconducere și autoaprovizionare pentru asigurarea unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum, elaborat pe baza indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, se înscrie în ansamblul de măsuri menite să contribuie la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea pentru realizarea unei noi calități a muncii șl vieții.Industriei alimentare, una din ramurile prin care se înfăptuiește politica de ridicare continuă a nivelului de trai, îi revin sarcini deosebite in înfăptuirea acestui program.Volumul și structura produselor agroalimentare asigură, conform prevederilor programului, creșteri față de perioada 1 octombrie 1983—30 septembrie 1984 la toate produsele alimentare.în scopul realizării acestor prevederi, o atenție deosebită vom acorda dezvoltării capacităților de produo- ție, îmbunătățirii calității și gamei sortimentale de preparate și semi- preparate culinare, precum și producției destinate alimentației copiilor de toate vîrstele și, tn special, a celor pînă la 3 ani.O preocupare majoră a celor ce muncim în industria alimentară va fi creșterea continuă a calității produselor. Un aport substanțial la îmbunătățirea calității produselor, a înnoirii producției, la creșterea eficienței în industria alimentară va aduce cercetarea științifică, prin realizarea programelor prioritare de cercetare și introducere în producție de noi tehnologii.Conștienți de răspunderile ee revin Industriei alimentare, oamenii muncii din cercetare, proiectare și producție, din centrale și întreprinderi, în frunte cu comuniștii, se angajează cu toată puterea de muncă, cu toată priceperea, cu tot devotamentul pentru creșterea calității activității în industria alimentară, pentru realizarea sarcinilor din programul de autoconducere și autoaprovizionare.

prezenți, ridieîndu-se în picioare, aplaudă cu însuflețire minute in Șir).Sub semnul acestor înălțătoare simțăminte, aducem, și cu acest prilej, in cadrul forului suprem legislativ, cel mai călduros omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care și-a dedicat cu eroism și exemplară dăruire întreaga viață și activitate împlinirii idealurilor supreme de libertate șl independență ale națiunii noastre, făuririi celei mai drepte orinduiri pe pămîntul României, triumfului socialismului și comunismului, cauzei păcii și colaborării internaționale.Cu aceste însuflețitoare gînduri șl sentimente, vă adresăm din inimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai respectuoase felicitări, urări de sănătate și fericire, ani mulți de viață și putere de muncă, pentru a conduce ne mai departe cu fermitate și strălucire destinele națiunii române, spre binele și măreția României socialiste, spre progresul și prosperitatea întregului nostru popor. (Vii și puternice aplauze. întreaga asistență, in picioare, ovaționează îndelung pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).Am, de asemenea, deplina convingere că întrunesc asentimentul dumneavoastră, al tuturor, exprimind cele mai calde felicitări și urări tovarășei Elena Ceaușescu pentru activitatea sa neobosită pe care o desfășoară, cu înaltă competență și pasiune revoluționară, în conducerea partidului și statului, pentru contribuția sa deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la progresul și înflorirea științei și culturii românești, la întreaga operă de construcție socialistă în patria noastră. (Aplauze puternice, îndelungate).Stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele Biroului Marii Adunări Naționale, să vă adresez vii mulțumiri pentru fructuoasa activitate pe care ați desfășurat-o în această legislatură, urări de fericire, sănătate deplină, noi și tot mai mari succese în munca pe care o desfășurați, precum și tradiționala urare „La multi ani!“ (Vii aplauze).Declar închisă sesiunea Marii Adunări Naționale.



PAGINA 8 SC1NTEIA - vineri 14 decembrie 1984

Plenara lărgită a Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimentare,

Silviculturii și Gospodăririi Apelor
Plenara C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol

Cuvintarea tovarășului Jambin Batmunh

La Sala Palatului Republicii Socialiste România s-au desfășurat, joi după-amiazâ, lucrările plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.Au participat tovarășii Emil Bobu, Ion Coman, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Manea Mănescu, Petru Enache, Ion Radu, Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion Cioară, ministrul silviculturii. Marin Vasile, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Ion Badea, președintele Consiliului Național al Apelor.Au luat parte, ca invitați, primii secretari și secretarii comitetelor județene de partid cu problemele muncii organizatorice, cadre din conducerea direcțiilor agricole județene, reprezentanți ai trusturilor de mecanizare, întreprinderilor agricole de stat, inspectoratelor silvice, oficiilor de gospodărire a apelor, reprezentanți ai unor consilii unice agroindustriale, de stat și cooperatiste, ai comisiilor județene ale producătorilor agricoli, specialiști din unități de producție, cercetare și în- vățămînt, reprezentanți ai filialelor Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară.Au luat parte, de asemenea, cadre cu munci de răspundere din ministere și organe centrale care au sarcini în domeniul agriculturii, activiști ai C.C. al P.C.R., ai organizațiilor de masă și obștești.Plenara lărgită a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi :1. Raportul privind concluziile ce •e desprind din activitatea desfășurată în agricultură in anul 1984, sarcinile și măsurile ce trebuie întreprinse de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, organele județene și unitățile agricole pentru realizarea prevederilor din Directivele Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea agriculturii, pentru transpunerea in viață a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, in vederea îndeplinirii sarcinilor de plan pe 1985.2. Programul de măsuri privind pregătirea și desfășurarea campaniei agricole de primăvară 1985, tehnologiile ce vor fi folosite la principalele culturi, inclusiv la culturile intensive.Tovarășul Gheorghe David a prezentat raportul cu privire la primul punct Înscris pe ordinea de zi.In cadrul dezbaterilor au luat euvintui tovarășii : Nicolae Mihala-
Adunarea generală a membrilor Grupului 

român din Uniunea InterparlamentarăLa Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc, joi, Adunarea generală a membrilor Grupului român din Uniunea Interparlamentară, care a dezbătut activitatea desfășurată în anul 1984 și programul pe anul viitor.Lucrările au fost conduse de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.La dezbateri au luat cuvîntul deputății Decebal Urdea, Ioana Pe- trică, Iuliana Bacinschi, Ioan Ioviț Popescu, președintele Grupului parlamentarilor români pentru securitate și cooperare în Europa, Stan Soare, președintele Grupului român din Uniunea Interparlamentară.în cadrul adunării s-a subliniat că deputății au acționat cu dăruire și răspundere pentru transpunerea in viață a politicii externe a partidului și statului nostru, a inițiativelor de larg răsunet internațional întreprinse de președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea înlăturării gravelor primejdii care amenință omenirea, pentru
Cronica zileiJoi s-au Încheiat „Zilele culturii din R. D. Germană" în țara noastră. Timp de o săptămînă, in Capitală și în numeroase alte orașe au avut loc spectacole de balet, de estradă și folclorice, concerte, expoziții de artă plastică, de fotografii și de carte, manifestări cinematografice, mese rotunde privind teatrul și creația muzicală din R.D.G. în același timp, instituții artistice din tara noastră au avut incluse in program piese de teatru, spectacole de operă și concerte simfonice cu creații reprezentative pentru arta contemporană din țara prietenă.„Zilele culturii din R. D. Germană" au luat sfîrșit cu un concert al Orchestrei simfonice a Radiotelevi- ziunii române, la care și-au dat. concursul dirijorul Horst Neumann si pianistul Dieter Zechlin din R.D.G.La concert au luat parte membri al conducerii Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, Ministerului A- facerilor Externe, uniunilor de creație, oameni de artă și cultură, un numeros public. 

A apărut: „MUNCARevista publică în deschidere „STATUTUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN" și „LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R. — Din dezbaterile Secțiunii pentru problemele activității de partid, organizatorice, politico- ldeologice și educative și ale organizațiilor de masă și obștești". Mai spicuim din sumar : „Gindirea revoluționară a președintelui NICOLAE CEAUȘESCU, fundament trainic al activității creatoare constructive a partidului și poporului" ; „Grandiosul program adoptat de marele forum al comuniștilor — la baza întregii noastre activități" ; „Materializarea însuflețitoarelor orientări și indicații — la înalte cote de exigență" ; „Documentele forumului su-

che, director al Direcției pentru agricultură și industrie alimentară, județul Arad ; Vasile Vîlsan, directorul Trustului I.A.S. Constanta ; Nagyolah Dezideriu, președintele Cooperativei agricole de producție Cernat, județul Covasna ; Niculina Silișteanu, țărancă cu gospodărie individuală din comuna Buciumeni, județul Dîmbovița ; Valeriu Eugen Pop, directorul Direcției apelor Ar- geș-Vedea, județul Argeș ; Ion Susan, director al Direcției pentru agricultură și industrie alimentară, județul Brăila ; Eremia Petre, directorul Trustului horticol Buzău ; Alexandru Gîndu, inspector-șef al Inspectoratului silvic Vaslui : loan Seracin, directorul Trustului S.M.A. Bihor ; Leonid Galaschi, director cu producția vegetală în cadrul Direcției pentru agricultură și industrie alimentară, județul Călărași ; Virgil Popa, primarul comunei Poplaca. județul Sibiu.Plenara a exprimat, în numele tuturor oamenilor muncii ce-și desfășoară activitatea în agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, deplina satisfacție față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură a înaintării ferme a patriei noastre pe calea socialismului și comunismului. Totodată, și-a manifestat deplina adeziune față de istoricele hotărîri adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului, care asigură progresul continuu al societății noastre socialiste, ridicarea nivelului de viață material și spiritual al întregului popor.In spiritul orientărilor și sarcinilor de excepțională însemnătate cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele forum al comuniștilor, în cuvîntările secretarului general la recenta plenară comună a Comitetului Central • al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, precum și la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, s-a analizat temeinic, cu responsabilitate comunistă, activitatea desfășurată în agricultură în anul 1984, au fost formulate măsuri și căi de acțiune pentru realizarea în cele mai bune condiții a indicatorilor de plan ai producției vegetale și animale in anul 1985.Participanții la dezbateri au subliniat că rezultatele bune obținute în acest an sînt rodul măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului, preocupării permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru organizarea pe baze științifice â ac

salvgardarea dreptului ei sacru la o viață liberă și demnă.Pornind de la adevărul pus în lumină cu deosebită forță de convingere de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căruia, în actualele împrejurări internaționale, problema fundamentală este oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, înfăptuirea dezarmării și a- părarea păcii, Grupul român a militat cu consecvență pentru situarea în centrul preocupărilor Uniunii Interparlamentare a problemei înlăturării primejdiei unui război atomo- nuclear distrugător. O atenție deosebită a fost acordată prezentării largi, în cadrul reuniunilor internaționale, a concepției novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind marile răspunderi care revin în zilele noastre parlamentarilor și parlamentelor, ca foruri reprezentative, ale popoarelor, angajării lor sporite în eforturile menite să ducă la oprirea procesului de agravare a încordării din viața internațională și reluarea politicii de pace, destindere.

Au fost prezențl Herbert Plaschke, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.
★în memoria eroilor proletariatului căzuți în luptele din decembrie 1918 pentru drepturile clasei muncitoare, 'la placa comemorativă din Piața fostului Teatru Național din Capitală au fost depuse, joi, coroane de flori din partea întreprinderii poligrafice „13 Decembrie 1918", Combinatului poligrafic „Casa Scin- teii", întreprinderilor poligrafice „Informația" și „Luceafărul", precum și a Liceului poligrafic nr. 16. Un gruip de pionieri a depus jerbe de flori.In aceeași zi, reprezentanți ai unor colective de muncitori tipografi și un grup de pionieri au depus coroane și jerbe de flori la mormintele eroilor căzuți în decembrie 1918, aflate la cimitirul „Reînvierea". (Agerpres)

DE PARTID" nr. 12prem al partidului — temeinic cunoscute, însușite și aplicate" ; „Un înalt grad de răspundere în îndeplinirea sarcinilor" ; „O cerință prioritară : realizarea exemplară a planului la export" ; „Consiliile populare — puternic angajate în atingerea marilor obiective ale etapei actuale" ; „In bătălia pentru pîine, biroul de coordonare — cadru de decizie și acțiune" ; „Activul — participant nemijlocit la conducerea treburilor". La rubrica „învățămîntul politico- ideologic în pas cu cerințele dezvoltării economice și sociale" este inserat materialul „însemnătatea istorică a celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român în viața partidului și poporului nostru". 

tivității acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale, pentru dotarea ei cu mijloace tehnice avansate în vederea realizării unei agriculturi moderne intensive, de înaltă eficiență economică.In același timp, raportul, ca și dezbaterile au scos în evidență cauzele care au dus la nerealizarea de către un număr de unități agricole, cooperatiste și de stat a producțiilor planificate, făcînd în același timp propuneri pentru lichidarea neîntîrziată a neajunsurilor semnalate, pentru extinderea largă a experiențelor înaintate. Au fost prezentate măsurile luate pentru buna desfășurare a campaniei agricole de primăvară, și cu deosebire pen- tru asigurarea tuturor condițiilor de încadrare în perioadele optime de semănat și plantat, respectării normelor cu privire la densitatea plantelor, executării la timp și de calitate a tuturor lucrărilor de întreținere, astfel ca în fiecare unitate a- gricolă, în fiecare gospodărie particulară să se obțină recolte pe măsura posibilităților de care dispun. Totodată, au fost prezentate acțiunile ce vor fi întreprinse pentru asigurarea bazei furajere în vederea sporirii producțiilor animaliere, pentru creșterea gradului de industrializare a materiilor prime.în cadrul dezbaterilor au fost puse în evidentă, de asemenea, realizările obținute în silvicultură și gospodărirea apelor, precum și sarcinile sporite ce revin acestor sectoare în ultimul an al actualului cincinal.Participanții la dezbateri s-au angajat să acționeze cu fermitate pentru folosirea rațională a fondului funciar, utilizarea cu randament maxim a bazei tehnice din dotare, pentru înfăptuirea întocmai a programelor speciale și prioritare elaborate pentru agricultură. Plenara a dat expresie hotărîrii tuturor oamenilor muncii din agricultură, industrie alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor de a acționa cp înaltă răspundere și dăruire comunistă pentru obținerea, în anul agricol viitor, a unor recolte record, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe 1985, astfel incit agricultura să-și aducă o 'contribuție sporită la progresul general al țării, să asigure aprovizionarea populației cu produse agroaiimentare, satisfacerea celorlalte cerințe ale economiei naționale, corespunzător sarcinilor ce revin acestei ramuri de bază din documentele celui de-al XlII-lea Congres al partidului.în încheierea lucrărilor a fost adoptată o Hotărîre-Apel, care urmează a fi dată publicității.

colaborare. în acest spirit, s-a acționat în mod constant pentru adîn- cirea și extinderea raporturilor de prietenie și strînsă conlucrare dintre Marea Adunare Națională și parlamentele țărilor socialiste, ale statelor în curs de dezvoltare și nealiniate, ale țărilor capitaliste dezvoltate și, totodată, pentru creșterea contribuției Uniunii Interparlamentare, a parlamentelor din întreaga lume la edificarea unei lumi a păcii și colaborării, lipsită de arme și războaie.A fost relevată semnificația „Apelului Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene pe teritoriul cărora se amplasează rachete nucleare cu rază medie de acțiune, parlamentelor din celelalte țări europene și din Canada", adoptat la sesiunea M.A.N. din martie 1984.Adunarea generală a aprobat, în unanimitate, activitatea desfășurată de Grupul român din Uniunea Interparlamentară în anul 1984 și programul pe anul 1985.
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vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 decembrie, ora 20 — 15 
decembrie, ora 20. In- țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros. 
Local vor cădea precipitații slabe, mai 
ales sub formă de ninsoare. Vîntul va 
sufla slab plnă la moderat, cu unele 
Intensificări fn sud-estul țării. Tempe
raturile minime, in creștere ușoară, 
vor fi cuprinse intre minus 7 șl plus 
3 grade, mai cobonte la Începutul in
tervalului In centrul țării, Iar maxi
mele între minus 2 șl plus 8 grade. 
Ceață, mal ales dimineața șl seara. 
Spre sfîrșitul Intervalului, condiții de 
polei, in vestul tării. în București : 
Vremea va fl schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, favorabil precipitații
lor slabe, mai ales sub formă de nin
soare. Vîntul va sufla slab plnă ta 
moderat. Temperaturile minime, în 
creștere ușoară, vor fl cuprinse între 
minus 3 și zero grade, mal coborîte 
în prima noapte, iar maximele Intre 
2 și 5 grade. Dimineața șl seara, ceață.

Larg sprijin pentru poziția României, I 
inițiativele și propunerile președintelui 

Nicolae Ceaușescu in problemele dezarmării 
la Conferința internațională 

pentru denuclearizarea EuropeiATENA 13 (Agerpres). — După trei zile de dezbateri în plen și in grupuri de lucru, la Atena s-au încheiat lucrările celei de-a doua Conferințe internaționale pentru denuclearizarea Europei, la care au participat reprezentanți ai mișcărilor pentru pace din 31 de state de pe continent, între care și România, din S.U.A. și Canada.Apreciind că amplasarea de noi arme nucleare în Europa a creat o situație deosebit de gravă, rapoartele grupurilor de lucru adoptate de plenara conferinței subliniază necesitatea de a se acționa pentru oprirea amplasării de noi rachete și retragerea celor deja instalate. In același timp, participanții s-au pronunțat in favoarea creării de zone denuclean- zate in Balcani, în nordul și centrul Europei, în Peninsula Iberică, acestea fiind apreciate ca importante măsuri în cadrul procesului de făurire a unei Europe fără arme nucleare.în rapoartele grupurilor de lucru este evidențiată, de asemenea, hotă- rîrea organizațiilor și mișcărilor pentru pace din întreaga Europă, indiferent de orientările politice și de faptul că aparțin unor țări cu sisteme sociale -diferite, de a acționa pentru eliberarea omenirii de pericolul unei catastrofe nucleare, pe calea înfăptuirii dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru edificarea unor noi relații între state, bazate pe colaborare și încredere reciprocă.Poziția României, inițiativele și
„Oprirea cursei înarmărilor

— cea mai urgenta sarcină a omenirii"
Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).— Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, miercuri, 16 rapoarte, cu- prinzînd 30 de rezoluții — multe dintre ele inițiate de țările socialiste și cele în curs de dezvoltare — adoptate anterior de Comitetul pentru probleme politice și de securitate, vizînd eliminarea pericolului nuclear și oprirea cursei înarmărilor.în rezoluția privind preîntîmpina- rea cursei înarmărilor în spațiul cosmic, Adunarea Generală cere S.U.A. și U.R.S.S. să înceapă imediat negocieri, intr-un spirit constructiv care să ducă la evitarea militarizării acestui spațiu, reafirmînd că el trebuie folosit exclusiv în scopuri pașnice.Adunarea a aprobat, de -asemenea, raportul comitetului menționat privind crearea de zone denuclearizate in Orientul Mijlociu și Asia de sud. Alte rezoluții adoptate de principalul organ al O.N.U. în cadrul celei de-a 39-a sesiuni se referă la încetarea experiențelor cu arme nucleare, interzicerea punerii la punct și a elaborării unor noi tipuri și sisteme de arme de distrugere în masă, întărirea securității statelor nenucleare, înghețarea arsenalelor militare, reducerea bugetelor militare, interzicerea armelor chimice și bacteriologice.Luînd cuvintul in Adunarea Generală a O.N.U. în legătură cu rezoluțiile privind dezarmarea — înaintate de Comitetul pentru probleme politice și de securitate — secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a declarat că cea mai importantă și mai urgentă sarcină aflată în fața comunității internaționa

Acord asupra uneiNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a anunțat că, in urma convorbirilor indirecte desfășurate sub egida sa, la New York, s-a ajuns la o înțelegere privind organizarea, la 17 ianuarie 1985, a unei intilniri directe între președintele Ciprului, Spyros Kypria- nou, și liderul comunității turco-ci- priote, Rauf Denktaș. La aceste convorbiri intercomunitare directe — al căror loc de desfășurare nu a fost încă stabilit — va participa și secretarul general al O.N.U.Dealtfel, decizia privind Intîlnirea intercipriotă a fost luată pe baza principiilor elaborate de Javier Perez de Cuellar în cadrul misiunii de bune oficii pe care o îndeplinește din însărcinarea Consiliului de Securita-
^ fr AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt
CONVORBIRI CHINO-SUDANE- ZE. Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P. C. Chinez, a avut, la Beijing, o întrevedere cu președintele Sudanului, Gaafar Nimeiri, aflat în vizită oficială în R. P. Chineză. Potrivit agenției China Nouă, au fost evidențiate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale chino- sudaneze, abordindu-se, totodată, aspecte majore ale situației internaționale.PLENARA EXTRAORDINARA A C.C. AL P. C. DIN BOLIVIA. La La Paz a avut 10c o plenară extraordinară a C.C. al P. C. din Bolivia, în cadrul căreia a fost evidențiată agravarea serioasă a situației politice interpe. ca urmare a activității reacțiunii din țară. De asemenea, s-a exprimat îngrijorarea față de pericolul real al unei lovituri de stat, în scopul subminării procesului de transformări democratice în curs de desfășurare In Bolivia. în aceste condiții, P. C. din Bolivia a relevat necesitatea situării pe prim plan a luptei întregului popor pentru democrație și libertate.ÎNTR-O REZOLUȚIE ADOPTATA DE ADUNAREA GENERALA A O.N.U. se cere Franței să nego

propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, și la crearea unui sistem trainic de securitate pe continent și ^n lume, prezentate în cadrul dezbaterilor, s-au bucurat de un larg sprijin.în cadrul lucrărilor conferinței, delegația română a subliniat rolul oamenilor de știință în apărarea vieții pe planeta noastră și a prezentat pe larg activitatea dedicată nobilelor idealuri de pace și progres desfășurată de Comitetul național român „Oamenii de știință și pacea", sub președinția tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. A fost subliniată hotărirea oamenilor de știință români de a acționa în direcția salvgardării păcii, realizării dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru edificarea unei lumi a păcii și progresului.Organizațiile și mișcările pentru pace reprezentate la conferință și-au exprimat dorința de a continua dialogul și de a iniția acțiuni în sprijinul Anului Internațional al Tineretului, care se va desfășura in 1985 sub deviza „Participare, dezvoltare, pace", de a aduce o contribuție tot mai importantă la mobilizarea maselor populare, inclusiv a tineretului, în lupta pentru apărarea păcii, a vieții pe planeta noastră.

le este aceea a opririi cursei înarmărilor. Prevenirea unei catastrofe nucleare constituie o sarcină prioritară față de toate celelalte eforturi ale noastre — a spus el. „Marile sarcini care stau în fața acestei organizații, între care dezvoltarea economică și socială, făurirea unei lumi a dreptății și a demnității umane, nu vor putea fi realizate dacă noi nu vom reuși să prevenim dezastrul nuclear" — a spus el.Vorbitorul a subliniat apoi riscurile pe care le implică extinderea cursei înarmărilor în spațiul cosmic, relevind că singura modalitate de natură să oprească o nouă competiție militară rezidă in însăși prevenirea începerii ei. Este deci imperios necesar — a spus el — să se realizeze cit mai curind posibil un acord privind interzicerea armelor in noul teatru de luptă pe care il reprezintă spațiul cosmic, precum și un tratat privind interzicerea, tuturor experiențelor nucleare.Perez de Cuellar a cerut Statelor Unite și Uniunii Sovietice să înceapă un proces nou și hotărît de negocieri de dezarmare, subliniind responsabilitatea specială ce revine a- cestor state față de soarta întregii omeniri. El le-a cerut, de asemenea, să sporească perspectivele dezarmării prin întărirea „cadrului de securitate colectivă oferit de Națiunile Unite". Referindu-se la negocierile ce vor începe, iuna viitoare, la Geneva intre miniștrii de externe ai S.U.A. și U.R.S.S., secretarul general al O.N.U. și-a exprimat speranța că ele vor reprezenta un pas în direcția așteptată de întreaga omenire.
întîlniri intercipriotete al O.N.U., in scopul unei soluționări cuprinzătoare a problemei cipriote, pentru menținerea suveranității, integrității teritoriale și statutului de nealiniere ale Ciprului.Referindu-se la această etapă in procesul de reglementare a problemei, președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, a anunțat că va „continua să coopereze cu bună credință cu secretarul general al O.N.U." și că înțelegerea realizată „justifică, pentru prima dată din 1974, un optimism prudent".La rîndul său, liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denktaș, a exprimat părerea că „principiile pentru o reglementare echitabilă au fost prezentate corespunzător în proiectul de acord acceptat în urmă cu 15 zile" — informează agenția Reuter.

cieze cu guvernul Comorelor în legătură cu revenirea insulei Mayotte in cadrul acestui stat insular din Oceanul Indian. Rezoluția cere retragerea administrației franceze din insula Mayotte și reafirmă suveranitatea Comorelor asupra acestei insule.LA VIENA a avut loc ultima ședință plenară din cadrul actualei runda de negocieri privind reducerea' reciprocă a forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. Negocierile vor fi reluate la finele lunii ianuarie 1985.PRIMUL CONGRES AL ZIARIȘTILOR DIN CHINA a aprobat înființarea Confederației chineze a societăților de ziaristică — prima organizație de acest fel din țară. Hu Jiwei, președintele Societății de ziaristică din Beijing, a fost ales președinte al confederației, care va organiza și promova cercetările în domeniile teoriei, istoriei și practicii presei și se va ocupa de pregătirea ziariștilor — informează a- genția China Nouă.EVOLUȚII IN SALVADOR. Ho- tărîrea Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională — Frontul Democratic Revoluționar

ULAN BATOR 13 (Agerpres). — Luind cuvîntul la Plenara C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol (P.P.R.M.), Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., a relevat că sarcinile social-econo- mice ale primilor patru ani al actualului plan cincinal mongol se îndeplinesc cu succes. In anul in curs, în comparație cu 1980 — a spus ei — produsul social global crește cu 32,2 la sută, venitul național — cu 30,1 Ia sută, productivitatea muncii so- ciale — cu 21.4 la sută, pe scama creșterii productivității muncii ur- mind a fi asigurate peste trei pătrimi din sporul net ai venitului național.Vorbitorul a arătat că, deși condițiile climaterice nu au fost întotdeauna favorabile, producția medie anuală realizată in agricultură în primii patru ani ai cincinalului a crescut cu 13 la sută, în compara
MADRID

Congresul Partidului Socialist Muncitoresc SpaniolMADRID 13 (Agerpres). — La Madrid s-au deschis, joi, lucrările celui de-al XXX-lea Congres al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol. Participă 751 delegați clin, partea organizațiilor regionale și provinciale ale P.S.M.S., precum și invitați.. La congres sînt prezente delegații ale unor partide socialiste, social-demo- crate și comuniste de pește hotare, reprezentanți ai unor mișcări de eliberare națională.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Iosif Banc, membru, al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
PRAGA

Convorbiri 
cehoslovaco-polonePRAGA 13 (Agerpres). — La Praga au avut loc, joi, convorbiri între Gustav Husak, secretar general al C.C. ai P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, și Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, sosit într-o vizită în capitala cehoslovacă. După cum transmite a- genția P.A.P., au fost examinate relațiile dintre cele două țări și s-a procedat la un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale.

Extinderea mișcării antiapartheidWASHINGTON 13 (Agerpres). — Intrată în cea de-a treia săptămină, mișcarea de protest din Statele Unite împotriva politicii de apartheid din Africa de Sud atrage în rindurile sale un număr tot mai mare de personalități politice, reprezentanți ai cercurilor religioase, militanți pentru drepturile civile. După cum transmite agenția Associated Press, în fața ambasadei sud-africane din Washington a avut Ioc o nouă demonstrație, Ia care au luat parte sute de persoane, între care mai mulți membri ai Congresului. Organizatorii acțiunii au anunțat că vor lua legătura cu organizațiile antiapartheid din Marea Britanie, Olanda, Franța și alte țări, pentru coordonarea mișcărilor de protest la scară internațională împotriva politicii de segregație rasială
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 13 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei la Beirut, după încheierea ședinței săptămînale a .guvernului libanez, primul ministru Rashid Karame a definit poziția țării sale la negocierile militare cu Israelul, purtate la Naqhoura, preci- zind că aceasta se bazează pe trei principii : Libanul refuză să acorde vreun rol armatei așa-zisulul Liban de sud, creată și finanțată de Israel și condusă de generalul libanez in retragere Antoine Lahad : Libanul refuză ca Israelul să aibă vreun cuvânt de spus in desfășurarea Forței Interimare a Națiunilor Unite pentru Liban (U.N.I.F.I.L.) în regiunea situată la sud de fluviul Litani ; Libanul nu găsește nici o justificare prezenței U.N.I.F.I.L. la nord de fluviul Litani.

(F.M.L.N.-F.D.R.) din Salvador de a inceta unilateral ostilitățile in perioada sărbătorilor de iarnă a foșt calificată de guvernul Salvadorian drept „un pas pozitiv" — transmite agenția France Presse. Arhiepiscopul din San Salvador, Arturo Rivera y Damas — care are rolul de mediator în cadrul dialogului dintre F.M.L.N.-F.D.R. și reprezentanții guvernului salvado- riăn — a evidențiat că hotărirea luată de -insurgenți reprezintă o evoluție pozitivă pe calea eforturilor de normalizare a situației din Salvador.LA DAMASC s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al Partidului Baas Arab Socialist din Siria. Comunicatul dat publicității relevă că plenara a analizat rapoartele cu privire la problemele politice, economice și organizatorice, documente ce urmează a fi supuse dezbaterilor Conferinței regionale a Partidului Baas Arab Socialist din Siria.SITUAȚIA DIN NOUA CALE- DONIE. Odată restabilite ordinea și calmul pe întreg teritoriul Noii Caledonii, după mai bine de trei săptămîni de confruntări intercomunitare, „dialogul poate începe" — a estimat delegatul guvernului francez la Noumea, Edgard Pisani. El a declarat că este posibil ca, în- cepînd de simbătă, să inițieze dialogul politic cu fiecare dintre forțele politice din Noua Caledonie, „in scopul soluționării crizei instituționale prin care trece arhipelagul", notează agenția France Presse. 

ție cu perioada corespunzătoare a cincinalului precedent. Producția industrială globală va crește cu 43,6 la sută, sporul ei mediu anual a- tingînd 9,5 la sută — a spus J. Batmunh. Se îndeplinesc sarcinile stabilite și în celelalte domenii ale producției materiale, precum și in sfera culturii, învățămintului și ocrotirii sănătății, crește continuu nivelul de trai al poporului.Referindu-se la sarcinile actuale ale comuniștilor mongoli, vorbitorul a arătat că îmbogățirea conținutului și formei activităților ideologice și educative ale partidului, ridicarea eficienței Și Influenței lor constituie una dintre cele mai importante cerințe.în partea finală a cuvîntării, secretarul general al C.C. al P.P.R.M. s-a referit la aspecte ale vieții internaționale, ale politicii externe mongole.

Raportul Comisiei Executive Federale privind activitatea P.S.M.S. desfășurată de la congresul anterior a fost prezentat de Felipe Gonzalez, secretar general al partidului, care a expus pe larg preocupările actuale ale socialiștilor spanioli cu privire la consolidarea dezvoltării democratice a Spaniei, însănătoșirea economiei naționale și afirmarea sa independentă în viața internațională.Au fost evidențiate, totodată, realizările obținute in cei doi ani de guvernare socialistă și proiectele de punere în practică a programului de guvernare în următorii ani.
Pentru independența

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, cu 125 de voturi favorabile și 25 de abțineri, o rezoluție in care se face apel la transpunerea imediată și necondiționată în practică a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind independența Na- mdbtei, Documentul afirmă că ocuparea ilegală a Namibiei de către Africa de Sud constituie un act de agreșiune împotriva poporului nami- bian și exprimă sprijinul față de lupta acestui popor pentru respingerea agresiunii și realizarea autodeterminării, libertății și independenței naționale, într-o Namibie unită.
promovate de regimul minoritar de la Pretoria.NEW YORK 13 (Agerpres). — Rectorul Universității de ziaristică Columbia New York a fost arestat, împreună cu alte zeci de persoane, pentru participarea la o demonstrație de protest în fața consulatului R.S.A. dm New York, organizată în cadrul amplelor acțiuni de protest din S.U.A. împotriva politicii segregațio- niste a guvernului rasist sud-african. Agenția France Presse amintește că de la 21 noiembrie — data inițierii mișcării „Africa de Sud liberă" — poliția a reținut sute de demonstranți, între care reprezentanți în Congresul S.U.A., numeroase personalități progresiste ale vieții publice americane.

TUNIS 13 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei la încheierea vizitei în Maroc, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a arătat că întrevederile avute cu regele Hassan al II-lea au fost „pozitive și fructuoase" — transmite agenția M.A.P. El a precizat că în cadrul discuțiilor au fost abordate probleme privind hotărîrile adoptate de reuniunea Consiliului Național Palestinian, de la Amman, ultimele evenimente pe plan palestinian și situația din lumea arabă. A fost subliniată necesitatea adoptării unei poziții arabe comune care să poată conduce la soluționarea problemei palestiniene.
CAMERA DEPUTAȚILOR A PARLAMENTULUI ITALIAN a autorizat organele judiciare să procedeze la anchetarea deputatului Giorgio Almirante, secretar al partidului Mișcarea Socială Italiană — Dreapta Națională (neofascist). Almirante, căruia i s-a ridicat imunitatea parlamentară, este acuzat de Tribunalul din Roma de reorganizare a partidului fascist, dizolvat in Italia — notează agenția A.N.S.A.RECOLTA MONDIALA DE CEREALE DIN ACEST AN va fi de 

1 777 milioane tone, cu opt la sută 
mai mult decît in 1983, se aprecia
ză in buletinul pe luna decembrie 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.). Din această recoltă, griul 
va reprezenta 516 milioane tone, cu
20 milioane tone mai mult decit 
anul trecut. F.A.O. estimează, de 
asemenea, că in Africa, unde sece
ta se menține de trei ani, recolta 
de cereale nu va depăși nivelul 
anului 1983, cind a fost cu 18 la 
sută mai mică decit in 1982.RAVAGIILE SECETEI. Potrivit statisticilor date publicității la Roma de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), incă șase state africane se adaugă celor 15 care au de suferit de pe urma secetei prelungite, necesițînd ajutoare alimentare de urgență. F.A.O. estimează că necesarul de alimente al acestor21 de țări africane este de 5,2 milioane tone metrice pentru campania agricolă 1984—1985. J
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