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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE

DrSpălă

proiectului in acord a persona- comisiilor

ordinea de zi a actualei se- se află probleme de o deose- însemnâtate pentru realizarea calități noi, superioare în toa-

cursul discu-

Proiectele de lotri pentru a- nor- C’oil- doua

Republica Turcia

in spiritul înțelegerilor la

în prezența tovarășului Nicoloe Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, joi, 3 aprilie, s-au deschis lucrările sesiunii a lil-a a 
celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Lucrările forumului suprem legislativ al tării se desfășoară in atmosfera de puternică angajare patriotică in care întregul popor acționează cu dăruire pentru a întimpi- na glorioasa aniversare a 63 de ani de la făurirea partidului nostru comunist cu noi succese în înfăptuirea istoricelor hotăriri ale celui de-al XîII-lea Congres al P.C.R.Pe siuni bită unei te domeniile de activitate, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului de stat ne anul 1986 și pe întregul cincinal și asigurarea înaintării ferme a patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au lost in- tîmninati. la sosirea în rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, cu Vii si îndelungi aplauze. Cei prezenți au dat expresie, si eu acest prilej, celor mai alese' sentimente de dragoste si respect, pe care toii cetățenii patriei le nutresc fată de conducătorul partidului si statului, pentru prestigioasa sa activitate consacrată propășirii României socialiste.împreuna cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. în lojile o- ficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif Banc. Virgil Cazacii. T ina Ciobanii, Ion Coman. Nicolae Constantin. Ion Dincă, Miu Dobreseu. Ludovic Găinușe. Nicuiescu, Gheorghe Dumitru Rădulescu.Alături de deputați. in ■ sală se n- flau, în calitate de invitați, membri. ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului. conducători de instituții centrale. organizații 'de masă si obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, ai vieții noastre științifice si culturale.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în tata noastră, precuni șl corespondenți ai breșei străine.Lucrările'sesiunii au fon deschise de tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale.La propunerea Biroului Marii

t»

Fazekas. Alexandrina Manea Măneseu. Paul Constantin Olteanu, Oprea, Gheorghe l’ană, Popescu, Gheorghe Ilie Verdeț.

dunări Naționale, a fost adoptată următoarea ordine de zi pentru actuala sesiune :1. — Proiectul legii Planului național unic de dezvoltare economi- co-socială a Republicii Socialiste România ne perioada 1986—1999.2. — Proiectul legii Planului de dezvoltare a agriculturii si industriei alimentare al Repnblicii Socialiste România ne perioada 1986—1999.3. — Raportul Consiliului ilc 'liniștii cu privire la îndeplinirea Planului national unic de dezvoltare e- conomico-socială a tării in trimestrul I 1986 sj măsurile pentru realizarea integrală a prevederilor planului pe anul 1986.4. — Proiectul legii privind, retribuirea in acord global si in acord direct a personalului muncitor.5. — Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la Anul Internațional ’ al Păcii.' 6.probarea decretelor cuprinzind ine cu putere de lege emise de siliul de Stai după sesiunea a a Marii Adunări Naționale.Proiectele de legi înscrise Pe ordinea de zi la punctele 1 si 2 se află în curs de examinare, urmînd să fie avizate de comisiile permanente de specialitate ale M.A.N.Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a prezentat Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la îndeplinirea Planului national unic de dezvoltare eeono- mico-socială a țării in trimestrul 1,1986 si măsurile pentru realizarea integrală a prevederilor planului pe anul 1986.La discuția generală asupra raportului au luat cuvîntuî in ședința de dimineață deputății Constantin Olteanu, Gheorghe Dinii. Emil Iluidu. Simion Sănuuaru.Gheorghe Petrescu. Teodor Șerban, Florin Tănăsescu, Alexandru Drăguță, Mihai Morarii, Aurica rclu.z- fiii reluarea lucrărilor,, m dupâ-amit’zii. în continuarea■ țTHor generice hsțtpBjL'RilpprtuTiji >UU tnai .lupt cuvîntul ■ deputațiir Vasile Pungan. Maria llradca, Ferdinand Nagy, loan Tolu.

. După încheierea dezbaterilor. Marea Adunare Națională a adoptat, m unanimitate. Hotărîrea privind Raportul Consiliului de Miniștri.în continuare, tovarășul Maxim Bcrghianu. ministrul muncii, a prezentat expunerea asupra Legii privind retribuirea global și în acord direct lului muncitor. Raportul permanente ale M.A.N'.. care au avizai favorabil acest. proiect de lege, a fosț expus de tovarășa luljana. Bucur, secretar al Comisiei pentru industrie-și activitatea ' eConomico- financiâră.La acest punct a! ordinii de zi au luat cuvint.ul deputății Carol Dina, Alexandru N'eeula. Vasile Baealu, Maria Flucsâ. Năstase Diomid. Maria Gheorglie. Traian Mihu.' După discuția' pe articole. Marea Adltriare Națională' 'a adoptat in unanimitate,’ cu unele amendamente propuse 'le deputați. Legea privind relribițirist. !«■•- •iiis^rrț ' șț- inacord direct a' persoltahilui ijhb-'1 ci tor.‘ Lucrările sesiunii continuă.
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0 PRIMA VARA A CALITAȚH IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLEI

În toate unitățile agricole, in toate județele
ritm intens la semănat!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
primii delegația parlamentară din

• Printr-o puternică mobilizare a forțelor, 
pînă la 20 aprilie să se încheie campania de 
însămințări

® Pentru intensificarea la maximum a
invitezei la semănat, ziua să se lucreze 

schimburi prelungite, iar noaptea la pregă 
tirea terenului

® în toate unitățile să se folosească 
agregatele complexe - mijloc sigur de 
grăbire a lucrărilor și reducere a con
sumului de carburanți

I

• Principala îndatorire a mecanizatori
lor și specialiștilor - realizarea unOr lucrări 
de calitate superioarăCa urmare a organizării temeinice a muncii, in această săptâmină, în majoritatea județelor, ritmul semănatului și al celorlalte lucrări agricole de primăvară a sporit simțitor. Ca urmare, pinâ miercuri

seara au fost însămințate 1 251 000 hectare, reprezentind 26 la sută din suprafața prevăzută, lucrările fii.id mai avansate în județele Olt, Mureș, Bihor, Prahova, Cluj. Brașov. ’Covasna și Sectorul agricol Ilfov.

Cu mai multă energie trebuie să se acționeze in vederea grăbirii lucrărilor îndeosebi în .județele Mehedinți. Gorj. Neamț, Botoșani, unde suprafețele 'însămințate reprezentau, Iii data amintită, sub Î0 la sută din prevederi. ■în aceste zile, sarcina prioritară, de cea mai mare răspundere a oamenilor muncii intensificarea.-, toate culturile, atenție ttebuie semănatului la crare efectuată pe suprafața prevăzută,- cele mai mari restanțe inregjstrîndu-se in județele Mehedinți. Neamț. Satu Mare. Harghita, Botoșani și Suceava. De asemenea, este necesar să fie intensificată insămințarea florii-soa- relui. astfel incit în zilele care urmează să se : poată trece a pe un front larg la semănatul. porumbului. Experiența a numeroase unități agricole a demonstrat că orice zi. cîștigată primăvara la insămîn- țări inseamnă un plus de recoltă.Ținind seama de volumul mare de lucrări care au rămas de executat la pregătirea terenului și-semănat, de faptul că acurn in toate zonele țării condițiile climatice sîni deosebit de bune, este necesar ca în perioada care urmează organele agricole județene, organizațiile de partid de lă sate să acționeze eu toată răspunderea in vederea mobilizării tuturor forțelor pentru gră-

din agricultură este însămintărilor la însă, cea mai mare acordată încheierii sfecla de zahăr. îu- 82 la sută din

birea lucrărilor de primăvară. Pentru intensificarea la maximum a ' vitezei de lucru este necesar ca 'ziua' să' se lucreze în schimburi prelungite. iar noaptea -kt pregătirea terenului. De asemenea, viteza de lucru 'poate și trebuișppreaș- 1 că fparte mult prin fplinirea, agre- . galelor. complexe de mașini agrico-’. le. Așa cum a indicaț .conducerea .partidului la recenta'plenară a C.C. 'al P.C.R. trebuie făcut totul’ pentru ■ca pînă lâ 20 aprilie să se încheie •campania însâmințărilor de primăvară, să fie efectuate in . cele mai ’ bune condiții celelalte lucrări, astfel incit siute obțină recolte bune în acest: an.Concomitent cu' preocupările penf.ru încadrarea semănatului in termenele stabilite, cete necesar ca în fiecare unitate agricolă. în■ fiecare fermă să se asigure reali-■ zareti unor lucrări de cea mai bună ■. calitate. între care 'uh rol impor-■ tant’ are asigurarea1 densităților■ prevăzute de plante la hectar, măsură de natură să contribuie la realizarea producțiilor prevăzute. De aceea, toți specialiștii din agricultură. cadrele de conducere din unități au datoria să se afle permanent în cîmp. in mi jlocul meCa-■ nizatorilor. unde să organizeze si să conducă competent si cu’ răspundere lucrările agricole, asigu- rînd respectarea strictă a normelor-i prevăzute în tehnologii.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit joi delegația parlamentară din Republica Turcia, condusă de Necmettin Ka- raduman, președintele Marii Adunări Naționale, care efectuează o vizită ih țara noastră.- Conducătorul delegației a , transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Turciei, Kenan Evreii, un cald salut și cele mai bune urări, multă sănătate și fericire. Totodată, oaspetele a mui- țumit pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a vizita România, de a cunoaște realizările poporului roman.. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru > mesaj și sentimentele exprimate și a adresat președintelui Kenan Evren salutul său. împreună cu cele măi bune urări‘ de sănătate și fericire personală.. în timpul întrevederii, desfășu- . rată intr-o atmosferă cordială, au . fost evocate bunele relații, de'prie-. tenie și c'olabdrare dintre ! România șî Turcia, care cunosc o continuă

dezvoltare, _ .convenite cu prilejul dialogultii cel mai înalt nivel, de la București și-Ankara.-S-a apreciat că potențialul economic al celor două țări, oferă noi posibilități pentru . extinderea și diversificarea raporturilor . bilaterale — întemeiate 'pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc — exprimindu-.se convirigerea că dezvoltarea acgstora este în interesul popoarelor român și turc, al cauzei securității și păcii in Balcani. în Europa și in lume.A fost evidențiată contribuția pe care parlamentele și parlamentarii din cele două țări au adus-o șl pot să o aducă în continuate la âm'pli- • ficarea relațiilor • româno-turce.în timpul abordate,- de te ale vieții"Tovarășul ‘ ară tind 'că
întrevederii au fost < asemenea, unele. aspec- politice internaționale.Nicolae Ceaușescu, situația internațională ‘ continuă Să fie foarte gravă, a sub- ■ liniat că -trebuie făcut totul pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a 'celei nucleare, pentru oprirea . militarizării Cosmosului, pentru apă-

I

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
»

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURA!

Acționați cu întreaga răspundere pentru insămințarea culturilor 
de primăvară pe toate suprafețele pînă la 20 aprilie și la un înalt nivel 
calitativ, spre a se pune baze sigure recoltelor din acest an !

i

rarea păcii — bunul cel mai de preț al omenirii. Președintele României a.relevat inscmnăialL-a ix alizarii unor înțelegeri reale și e.'icientc în do- mepiuț ■ dezarmării, .staUrării' Unei păci neta noastră.A fost evidențiată lizării în Balcani a de bună vecinătate această regiune a
pla-necesitatea i unor relații și crearea unei ■ zone rea-; noi, i în ...------,fărăarme nucleare. Și chimice, fără baze, militare străine.S-a reliefat rolul important ce revine parlamentelor in întărirea, colaborării și conlucrării internațio-’ nâle, pentru soluționarea Conitruc- tivă a mărilor probleme ale contemporaneității. pentru afirmarea unei politici,noi, de destindere,- securitate și pace mire națiuni. ,• La primire au luat parte Nicolae Giosan., președintele Marii Adunări Naționțile, și Ștefan ’ ȘtefănesuU, deputat.A fosț. de ambasadorul București. față Siireyya Yiiksel. Republicii Turcia la

SUCCESE IN REALIZAREA PLANULUI
ALEXANDRIA : Rulmenți 

cu caracteristici 
tehnice superioare înnoirea si modernizarea produc-■ tiei constituie una dintre preocu-• pările prioritare ale activității soe- . cialistilor si muncitorilor de la în- . treorinderea de ruimentj din municipiul Alexandria. In perioada ce■ a trecut din acest an. aici au fost■ asimilate’ în fabricație noi tipuri• de rulmenți, de construcție specială. de dimensiuni mici. Aceștia se remarcă prin grad înalt de precizie, caracteristici tehnice și funcționale superioare si sint destinați îndeosebi industriei aeronautice românești. La moderna întreprindere din reședința județului Teleorman. vor mai fi introduse pe fluxurile de fabricație alte peste 100 de tipo- dimensiuni construcția noi tipuri axiali, cu ____ ____  _unor parteneri externi. (Stan Ștefan).

de rulmenți pentru de aeronave, precum si de rulmenți radiali. bile conice destinați
DOLJ : Volum sporit 

de materiale refolosibile..Toate materialele refolosibile — in circuitul productiv !“. lată y^cuvintul de ordine sub semnul că1

rula se acționează în toate întreprinderile 'industriale din județul Boli, în cartiere de tăti de învătămînt. lectării unui mare teriale refolqsibile. Qada care a trecut
lobuinte și finii - în vederea co- yolum de: ma- Astfel. în peri- de la începutul anului, au fost recuperate, printre altele. 16 600 tone oțel; 2 200 tone fontă. 200 tone cupru, 272 tone anvelope reșapabile, 63 tone alamă, 48 tone plumb, 260 tone aluminiu, 750 tone hîrtie și cartoane, precum și 49 tone uleiuri minerale uzate. (Nicolae Băbălău).

BISTRIȚA-NĂSĂUD :
Economii 

de energie electricăOamenii muncii din industria județului Bistrița-Năsăud își îndeplinesc și depășesc ritmic sarcinile de Plan la producția fizică, la ceilalți indicatori tehnico-economici. In același timp, ei depun stăruitoare eforturi pentru reducerea . consumurilor mafteriale si Astfel, de la începutul oină în prezent S-au reduceri de consumuri electrică cifrate la 7 471zultate dintre cele mai bune au înregistrat colectivele muncitorești de la întreprinderea de prelucrare â maselor plastice Năsăud. între-

energetice, anului și înregistrat la energie MWh. Re-

prinderea metalurgică: Becleițn. întreprinderea’ de utilaj tehnologic și întreprinderea de textile nețesute ’ ,.NETEX“ din Bistrița. (Gheorghe (trișau).
CONSTANȚA : Noi naveîn dptarea flotei, maptime comerciale au intrat noi nave realizate in șantierele navale românești din planul pe acest an. Este vbfbă de mineralierul „Borci-a“ de 65 0(1# tdw, al 16-lea de acest tip realizat. la Constanța, care urmează să. plece in prima cursă, și de cargoul multifuncțional „Roman" de 15 000 tdw, opera navali.știlbr de la Galați. Ambele nave sînt dotate cu motoare construite la Reșița, ai căror. parametri funcționali asigură un consum redus de combustibil. (George Mihăescu).

ARGEȘ : Livrări 
suplimentare la export18 colective muncitorești din industria județului Argeș raportează livrarea unei producții suplimentare la export în valoare de peste 31) milioane lei. In mod deosebit s-au evidențiat Combinatul petrochimic Pitești și întrepHnde- ’ rea „Eleptroargeș". (Gheorghe Cîrs-' tea);

T
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la îndeplinirea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a țării în trimestrul 1/1986 și măsurile pentru 

realizarea integrală a prevederilor planului pe anul 1986 
prezentat de tovarășul CONSTANTIN DASCÂLESCU, 

prim-ministru al guvernului
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Președinte al Republicii Socialiste România,Stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale modul de Îndeplinire a Planului național unic pe primul trimestru al acestui an, măsurile stabilite pentru realizarea integrală a sarcinilor pe anul 1986 și transpunerea în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea intensivă a economiei românești în actualul cincinal.Prevederile planului de dezvoltare economico-socială a României în anul 1986 și pe Întreg cincinalul 1986—1990, care marchează intrarea patriei noastre într-o etapă superioară de dezvoltare, trecerea României de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la cel de țară mediu dezvoltată, au la bază înfăptuirile obținute în perioada 1981—1985. în condițiile grele internaționale determinate de criza economică mondială și ale unor contradicții interne în dezvoltarea diferitelor ramuri ale economiei naționale, cincinalul 1981—1985 a asigurat îndeplinirea planurilor de ridicare a României pe o nouă treaptă de dezvoltare și creșterea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor.Prin eforturile întregului popor, sub conducerea partidului, în anul 1985 producția netă industrială a fost, față de anul 1980, cu 28,7 la sută mai mare, producția marfă cu 21,6 la sută, venitul național cu 24.1 la sută, iar veniturile bănești ale populației din sectorul socialist cu 34,3 la sută, iar volumul exportului în cincinalul 1981—1985 a crescut eu 46,5 la sută față de cincinalul 1976—1980. O puternică dezvoltare au cunoscut-o, în această perioadă, cercetarea științifică, învățămîntul și cultura, factori de însemnătate deosebită în asigurarea progresului general al patriei noastre socialiste.îmi fac o datorie de onoare ca, de la tribuna Marii Adunări Naționale, să subliniez — și cu acest prilej — rolul hotărîtor, contribuția determinantă pe care a avut-o și o are tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, la elaborarea și fundamentarea, pe baza unei analize profund științifice, a direcțiilor de dezvoltare econoipică și socială a patriei, la soluționarea problemelor cardinale ale creșterii economice a i.t țării, la stabilirea măsurilor menite să. așigure mobilizarea largă a forțelor și energiilor creatoare ale națiunii pentru îndeplinirea planului pe anul 1986 și întreg cincinalul 1986—1990.Stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși deputați,Doresc să arăt în mod deschis, așa cum de altfel a subliniat în tnai multe rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, inclusiv în Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie a.c., că rezultatele obținute în anul 1985, cît șl pe întreg cincinalul 1981—1985 puteau să fie mult mai bune dacă s-ar fi acționat în toate sectoarele cu spirit de exigență, revoluționar, pentru organizarea mai bună a producției și a muncii, respectarea strictă a disciplinei de plan, realizarea ritmică, integrală, a producției planificate, pentru valorificarea deplină a potențialului tehnic și uman, a tuturor resurselor de care dispune economia națională, pentru ridicarea intregii activități la un nivel superior.Vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că guvernul, ministerele, organele de conducere colectivă, din toate unitățile economice au tras concluziile și învățămintele necesare din modul în care s-a acționat în 1985 pentru îndeplinirea planului și sînt hotărite ca, in spiritul cerințelor și exigențelor formulate de dumneavoastră, să militeze ferm pentru înlăturarea stărilor de lucruri negative care s-au manifestat în organizarea și conducerea activității economice și să ia toate măsurile care să asigure transpunerea neabătută în viață a hotărârilor Congresului al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor pe care, în permanentă, ni le dați cu privire la îndeplinirea integrală a planului pe anul 1986. a programului de dezvoltare economică și socială aprobat pentru cel de-ai 8-lea cincinal.Stimați tovarăși deputați.Planul pe anul 1986 prevede ritmuri susținute de creștere economică, pe seama accentuării laturilor calitative ale dezvoltării industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor producției materiale.După cum se știe, pornind de la unele nerealizări ale anului 1985. indicii de dezvoltare cuprinși în planul pe anul 1986 sînt ceva mai mari decit prevederile din cincinalul 1986— 1990. Tocmai de aceea, guvernul, ministerele, toate unitățile economice vor lua măsuri corespunzătoare pentru a realiza. încă din primul an, un ritm înalt de dezvoltare, asigurînd, prin aceasta, condițiile necesare ca, în anii următori șj pe întregul cincinal. să se realizeze obiectivele si sarcinile stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.în anul 1986 urmează ca venitul național să sporească cu 10—12 la sută, devansind creșterea produsului social. în industrie, producția netă va crește cu 12—15 la sută, față de 8—9 la sută producția marfă, iar în agricultură producția globală va fi cu 6—7 la sută mai mare decit in 1985.Din inițiativa și sub îndru

marea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului și. președintele Republicii, pe baza unei analize temeinice a posibilităților materiale, tehnice si umane existente in întreprinderile industriale, s-a elaborat programul suplimentar de creștere mai puternică, în 1986, a producției de cărbune, de țiței, minereuri și energie electrică, de sporire peste sarcinile de plan a producției în industria prelucrătoare, de ridicare a competitivității produselor românești pe piețele externe.Pentru realizarea acestor ritmuri și a programului suplimentar, guvernul, ministerele, centralele și întreprinderile au întreprins o serie de acțiuni complexe menite să conducă nu numai la îndeplinirea ritmică a planului, dar și la realizarea unei eficiente economice sporite in toate domeniile de activitate. Aceste măsuri vor trebui să asigure perfecționarea organizării producției și a muncii, modernizarea proceselor de producție în toate unitățile, reducerea mai accentuată a consumurilor materiale și energetice, creșterea rentabilității produselor, sporirea eficienței fondurilor fixe productive, ridicarea continuă a productivității muncii și generalizarea în întreaga economie a retribuirii muncii în acord global și direct. De asemenea, ele vor trebui să conducă la aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-fi- nanciare în toate domeniile și sectoarele de activitate ale vieții economice și sociale din patria noastră.Stimați tovarăși,în trimestrul I al acestui an, oamenii muncii, aplicînd în viață sarcinile și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au desfășurat o activitate care s-a materializat în realizarea și depășirea planului de producție industrială pe această perioadă, obținîndu-se suplimentar peste 40 miliarde lei față de trimestrul I 1985. Au fost obținute în această perioadă producții peste plan la : huilă, cocs, table și profile din oțel, armături industriale, unele tipuri de utilaje tehnologice, rulmenți, componente electronice, mijloace de automatizare, produse de mecanică fină, polietilene, medicamente, coloranți, pigmenți organici și alte produse importante destinate nevoilor economiei naționale și exportului.ir; ș - ’i » niDeși s-a realizat producția industrials, nerealizîndu-se planul de export. conform prevederilor legii, planul de producție nu poate fi considerat îndeplinit.Trebuie să subliniez că Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Minelor și Ministerul Petrolului n-au realizat planul de producție pe acest trimestru.Analizînd în mod critic activitatea economică desfășurată în trimestrul I, trebuie să arătăm că organele de conducere colectivă din unele ministere, centrale și întreprinderi n-au acționat cu toată fermitatea pentru înlăturarea tuturor greutăților, n-au luat la timp măsuri eficiente pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor manifestate, fapt care a determinat ca rezultatele să nu se situeze peste tot la nivelul posibilităților de care dispune economia națională.-Pentru perioada imediat următoare, guvernul, ministerele, celelalte organe centrale de sinteză economică, comitetele executive ale consiliilor populare județene, centralele industriale și întreprinderile trebuie să acționeze cu mai multă fermitate în vederea îndeplinirii ritmice, zi de zi, in condiții de eficiență superioară, a tuturor sarcinilor de plan, a recuperării rămînerilor in urmă înregistrate îndeosebi la producția destinată exportului.Pentru realizarea ritmurilor de creștere planificate, o însemnătate deosebită prezintă sporirea continuă a producției de cărbune, de țiței, metale neferoase și energie electrică.în domeniul extracției de cărbune se impun măsuri deosebite pentru realizarea producției planificate de 69 milioane tone. în acest scop, trebuie accelerate lucrările pentru punerea rapidă in funcțiune a capacităților de extracție la lignit. în principal la Rovinari și Motru. precum 'si a celor pentru huilă, din Valea Jiului. Va trebui acționat pentru creșterea substanțială a indicilor de utilizare a liniilor tehnologice din carierele de lignit, perfecționarea metodelor si tehnicilor de exploatare. îmbunătățirea calității cărbunilor livrați, asigurarea cu personal calificat a locurilor de muncă, întărirea ordinii si disciplinei în toate sectoarele de activitate.în domeniul extracției de titei. Ministerul Petrolului, trusturile de forai-extractie și schelele petroliere vor trebui să-si îmbunătățească substanțial activitatea, să acționeze cu toată fermitatea si răspunderea pentru respectarea nivelurilor zilnice de producție stabilite prin plan, reactivarea fondului de sonde nefolosit, executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor de intervenții și reparații, accelerarea forajului de exploatare și a probelor de producție la sondele noi. Se impune intensificarea eforturilor pentru extinderea tehnologiilor moderne de exploatare. în scopul creșterii factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, si urgentarea lucrărilor de punere în producție a zăcămintelor de pe platforma continentală românească a Mării Negre.în industria energiei electrice, con

ducerea ministerului trebuie să continue cu toată fermitatea aplicarea măsurilor si acțiunilor stabilite pentru realizarea producțiilor de energie electrică prevăzute prin plan. în acest cadru, se impune ca. in perioada imediat următoare, ministerul si unitățile producătoare de energie electrică să mobilizeze toate forțele și să acționeze cu toată răspunderea pentru creșterea producției de energie electrică pe bază de cărbune la un nivel de cel puțin 4 200—4 500 MW. evitîndu-se a- paritia unor situații necorespunzătoare. asa cum s-au manifestat anul trecut si în unele zile din acest trimestru. asigurînd. prin aceasta, condiții pentru reducerea consumului de hidrocarburi si economisirea anei din lacurile de acumulare ale hidrocentralelor. Iată de ce Ministerul Energiei Electrice. Ministerul Industriei de Utilai Greu. Ministerul Industriei Electrotehnice si celelalte ministere furnizoare trebuie să ia toate măsurile pentru respectarea întocmai a programului aprobat de conducerea partidului în vederea creșterii fiabilității agregatelor energetice, menținerea în stare de funcționare și exploatarea corespunzătoare a tuturor instalațiilor de bază și auxiliare.O atenție specială trebuie să se a- corde respectării riguroase a programelor- de modernizare a instalațiilor energetice de la Rovinari si Turceni. generalizării soluțiilor respective la toate cazanele grupurilor de 330 MW. Măsuri deosebite vor fi luate pentru creșterea capacităților de depozitare a cărbunilor. îmbunătățirea funcționării instalațiilor din gospodăriile de cărbune si constituirea, pină la sfîrșitul trimestrului III. a unor stocuri de circa 6 milioane tone la centralele electrice cu funcționare pe cărbune.Vor fi luate, de asemenea, măsuri pentru realizarea nivelurilor planificate la energia din surse noi — solară. biogaz. energia vînt.ului. geo- termală —. utilizarea resurselor e- nergetice refolosibile. intensificarea ritmului. în toate iudetele. de construcție a microhidrocentralelor prevăzute în programul aprobat.Guvernul, organele de conducere colectivă din ministere, centrale si întreprinderi, consiliile populare vor acționa. în același timp, cu toată e- xigenta pentru aplicarea integrală a ansamblului de măsuri elaborat pentru economisirea si încadrarea strictă a tuturor consumatorilor în cantitățile alocate de Combustibili, carburanți. energie electrică si termică — una din căile esențiale în asigurarea nevoilor economiei naționale cu resurse energetice.în industria prelucrătoare, ministerele. organele centrale de sinteză, consiliile oamenilor muncii din centrale si întreprinderi vor trebui să situeze pe prim plan realizarea ritmică a producției fizice în structura sortimentală prevăzută, acordînd prioritate producției destinate exportului. în industria metalurgică, sarcina principală asupra căreia se va concentra atenția o constituie asigurarea în cele mai bune condiții a economiei naționale cu metal, în cantitățile și structurile prevăzute în plan. Conducerea Ministerului Industriei Metalurgice va trebui să acționeze mai ferm pentru gospodărirea cit mai eficientă a resurselor materiale și energetice alocate, pentru respectarea strictă a normelor de consum stabilite la cocs, combustibili,. electrozi, feroaliaje și materiale refractare, funcționarea in regim optim a agregatelor metalurgice, diminuarea pierderilor tehnologice și creșterea coeficientului de scoatere a oțelului la cel puțin 86 la sută. Totodată, vor fi luate măsuri pentru respectarea întocmai a prevederilor din graficele de livrări ale semifabricatelor intre combinate, creind, in acest fel, condițiile necesare realizării programului de fabricație a țevilor și materialului tubular pentru consumul intern și export.în Industria construcțiilor de mașini se va acționa în spiritul sarcinilor trasate de conducerea partidului, pentru utilizarea cu maximum de eficiență a puternicului potențial productiv de care dispunem, pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, accelerarea procesului de modernizare, reproiec- tare și asimilare in fabricație de noi tipuri de mașini, echipamente și componente de înaltă tehnicitate și fiabilitate necesare programelor prioritare din economie și, in mod deosebit. a celor destinate exportului.Conducerile ministerelor constructoare de mașini, in special a Ministerului Industriei de Utilaj Greu și a Ministerului Industriei Electrotehnice, trebuie să treacă cu toată hotărârea la aplicarea măsurilor stabilite pentru realizarea integrală și la termenele planificate a utilajelor, mașinilor, instalațiilor și echipamentelor. in concordantă cu punerea in funcțiune a capacităților prevăzute în programul de investiții.Sarcini importante revin industriei chimice și petrochimice, unde se impun măsuri ferme din partea celor două ministere pentru recuperarea neîntîrziatâ a unor nerealizări înregistrate in sectorul de prelucrare a țițeiului, cît și la produsele chimice, în principal îngrășăminte, fibre și fire artificiale, produse din cauciuc și mase plastice și detergenți. în același timp, se va acționa cu mai multă hotărire pentru dezvoltarea rapidă a subramurilor de sinteză fină și mic tonaj, pentru reducerea substanțială a consumurilor de materii prime, materiale și energetice, diversificarea produselor, asigurîn- du-se, pe această cale, o mai bună 

aprovizionare a economiei naționale cu combustibili, carburanți și produse chimice, precum și o participare tot mai largă la exportul țării.Conducerile celor două ministere, ale combinatelor chimice și petrochimice au obligația să acționeze ferm pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină in muncă, astfel incit fiecare instalație să funcționeze neîntrerupt și in condiții de deplină siguranță.în industria materialelor de construcții și a prelucrării lemnului, atenția va fi îndreptată cu precădere în direcția îmbunătățirii structurii fabricației, realizării programului de export pe seama adaptării operative a producției la cerințele pieței, creșterii cu prioritate a producției sortimentelor care valorifică superior materiile prime și materialele. Trebuie să se treacă cu toată hotă- rîrea la extinderea tehnologiei de fabricare a clinkerului cu materii prime în stare de suspensie, utilizarea pe scară largă a procedeului uscat pentru producția de ciment. înlocuirea cu cărbuni a hidrocarburilor, precum și la extinderea instalațiilor de recuperare a căldurii și a produselor utile din gazele evacuate, reducerea greutății produselor finite din lemn, creșterea simțitoare a gradului de complexitate și funcționalitate al acestora.In industria bunurilor de consum se va urmări cu fermitate transpunerea în practică a sarcinilor și indicațiilor date de conducerea partidului pentru realizarea de noi produse, care să asigure creșterea gradului de valorificare a materiilor prime utilizate. diversificarea gamei sortimentale. creșterea substanțială a calității și competitivității produselor noastre pe piața externă.în transporturi, unde în ultima perioadă, inclusiv în anul 1985. s-au manifestat serioase neajunsuri, este necesar să se treacă cu toată răspunderea la întărirea ordinii și disciplinei, la mal buna folosire a mijloacelor de transport auto, feroviare și navale, la reducerea cheltuielilor și eliminarea oricăror forme de risipă.Stimați tovarăși.Planul pe anul 1986 pune în fața agriculturii sarcini mari și complexe. Așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, in această ramură de bază a economiei va trebui să acționăm cu toată fermitatea pentru atingerea nivelurilor prevăzute în plan la producția vegetală și în sectorul zootehnic.în acest Scop, guvernul. Mlnîste» ; rul Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, consiliile populare, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, toate unitățile din agricultură trebuie să acționeze cu răspundere pentru pregătirea si desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară, a lucrărilor de întreținere, de recoltare a produselor agricole, ținînd seama că în acest an trebuie să asigurăm realizarea a 31 milioane tone cereale, 10,3 milioane tone sfeclă de zahăr, aproape 1,2 milioane tone floa- rea-soarelui, 6,6 milioane tone cartofi și 7,7 milioane tone legume de clmp.înfăptuirea sarcinilor deosebit de importante din sectorul zootehnic, de a ajunge la sfîrșitul anului 1986 la efective de 8,5 milioane bovine, 15 milioane porcine și 24 milioane ovine, impune ca Ministerul Agriculturii, consiliile populare, toate organele agricole de stat și cooperatiste să acorde o atenție deosebită creării condițiilor necesare realizării efectivelor de animale prevăzute în plan la toate speciile, a indicilor de natalitate și a sporului în greutate, respectării cu strictețe a greutății medii a animalelor livrate la fondul de stat, în care scop vor trebui aplicate cu toată fermitatea măsurile stabilite pentru dezvoltarea bazei furajere.Guvernul, organele centrale și locale vor acționa cu toată hotărirea pentru aplicarea întocmai a noilor măsuri inițiate de conducerea partidului pentru folosirea cit mai eficientă a bazei tehnico-materiale existente în agricultură și a întregului personal muncitor, pentru respectarea normativelor de cheltuieli, de a- cordare de avansuri bănești unităților agricole de stat și; cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producție și producătorilor agricoli particulari care contractează livrarea de produse agricole la fondul de stat, precum și a normativelor de a- cordare a creditelor pentru activitatea de producție. Se va acționa pentru respectarea strictă a criteriilor și normelor privind natura acestor avansuri și credite, limitele și condițiile in care se pot acorda, astfel incit acestea să contribuie nemijlocit la creșterea efectivă a producției vegetale și animale, să stimuleze unitățile agricole pentru acoperirea din veniturile proprii a cheltuielilor și obținerea de beneficii.Muncind cu răspundere pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor cuprinse in planul agriculturii și industriei alimentare, a noilor măsuri aprobate recent de plenara Comitetului Central al partidului, realizînd cantitățile de produse agroalimenta- re prevăzute, vom putea satisface in mod corespunzător, potrivit programului de autoaprovizionare, cerințele raționale de alimentație ale populației.Stimați tovarăși deputați,Una din sarcinile fundamentale ale planului pe anul 1986 o constituie realizarea programului de comerț exterior. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 

transpunerii în viată a programelor de cercetare științifică si inginerie tehnologică elaborate sub îndrumarea tovarășei Elena Ceaușescu. prim viceprim-ministru al guvernului.Se va acorda întreaga atenție accelerării cercetărilor privind valorificarea superioară a tuturor materiilor prime de care dispunem, exploatarea în condiții economice a fondului national de rezerve de substanțe minerale si resurse energetice. inclusiv a zăcămintelor de minereuri cu conținuturi mai reduse. Vor fi luate măsuri ca întreprinderile. centralele si institutele de cercetări, cu sprijinul efectiv al ministerelor. să-si intensifice preocupările pentru scurtarea perioadei de introducere și valorificare in producție a rezultatelor cercetării, pentru urgentarea asimilării de produse, instalații și echipamente de . înaltă productivitate, cu consumuri reduse de materiale si energie, cu performante tehnico-economice superioare, in vederea reducerii importului si creșterii competitivității produselor românești la export. Trebuie să acționăm astfel încît progresul tehnic să devină, asa cum arăta secretarul general al partidului, realmente o componentă de bază si un factor hotărîtor in înfăptuirea programului de dezvoltare economică si socială a tării.Stimați tovarăși deputați,Un obiectiv esențial al activității noastre în toate sectoarele vieții e- conomice si sociale, subliniat din nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central. îl reprezintă creșterea mai accentuată a eficientei economice, valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale si de muncă. Planul pentru anul 1986 prevede creșterea productivității muncii în industria republicană cu 10—12 la sută si reducerea costurilor de producție cu peste 48 lei la 1 000 lei produc- tie-marfă.Ministerele. Comitetul de Stat al Planificării. Ministerul Finanțelor, băncile si organele de conducere colectivă din toate unitățile economice vor trebui să acționeze cu toată energia pentru înfăptuirea exemplară a acestor sarcini vitale pentru dezvoltarea potențialului economic al patriei noastre. Creșterea productivității muncii, reducerea costurilor si sporirea continuă a rentabilității cer din partea guvernului, a ministerelor si a tuturor unităților economice să treacă cu toată hotărirea la generalizarea în întreaga economie a acțiunii de importantă națională, inițiată de conducerea partidului, privind perfectionarea organizării produdtiei si a muncii, modernizarea tehnologiilor de fabricație si promovarea fermă a progresului tehnic, care vor asigura o creștere substanțială a producției fizice si a celei de export peste prevederile planului pe anul 1986 șl întregul cincinal. în acest cadru, se impune să se acționeze ferm pentru introducerea pe scară largă a mecanizării, automatizării, electronizării si robotizării. extinderea mijloacelor de prelucrare automată a datelor. îmbunătățirea activității de normare a . J muncii. asigurarea aprovizionării ritmice a secțiilor si atelierelor cu materii prime, materiale si semifabricate în toate schimburile. întărirea ordinii si disciplinei la fiecare loc de muncă.Recenta plenară a Comitetului Central al partidului a adoptat măsuri deosebit de importante pentru creșterea eficienței generale a activității fiecărei unități economice, in vederea încadrării stricte în normativele privind costurile pe produs, folosirea mijloacelor circulante și acordarea de credite și avansuri pentru activitatea de producție, precum și pentru perfecționarea în continuare a sistemului de prețuri de producție și livrare, îndeosebi în industria orizontală.Se vor lua măsuri hotărite în fiecare unitate economică care să asigure încărcarea și folosirea deplină a capacităților de producție, gospodărirea și utilizarea cu maximum de randament a tuturor mașinilor și instalațiilor din dotare, reducerea mai accentuată a costurilor de producție și consumurilor de materiale, combustibili și energie. Este necesar să situăm pe primul plan valorificarea superioară a resurselor, reproiecta- rea produselor, a tehnologiilor de fabricație, în special a celor mari consumatoare de materii prime și energie. De asemenea, trebuie să se acorde o atenție deosebită recuperării tuturor resurselor refolosibile, factor de mare însemnătate pentru asigurarea echilibrului material al planului.Un rol important In accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării e- conomiei, in valorificarea superioară a muncii sociale 11 au măsurile privind legarea directă a veniturilor întregului personal muncitor din toate ramurile și sectoarele de activitate de rezultatele obținute in producție, creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în realizarea planului la toți indicatorii. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, că guvernul, ministerele, toate organele centrale economice vor acționa pentru aplicarea fermă a noilor reglementări supuse dezbaterii și aprobării actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale cu privire la retribuirea în acord global și acord direct a tuturor categoriilor de muncitori, prin care se asigură legarea și mai strînsă a veniturilor individuale de îndeplinirea sarcinilor de plan, de realizarea producției fizice și a celei destinate exportului, de creșterea ponderii produselor de calitate superioară și reducerea consumurilor specifice normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, de sporirea productivității muncii și a eficienței economice. O atenție deosebită va fi acordată aplicării ferme a măsurilor stabilite cu privire la întărirea răspunderii colective și individuale a personalului muncitor, a cadrelor de conducere, pentru gospodărirea cu maximă eficiență a părții din avuția națională încredințată de societate unităților economice.Se impune, așa cum ați arătat dumneavoastră la recenta plenară a C.C. al P.C.R., să acționăm cu hotă- rîre pentru schimbarea concepției de 

general al partidului, președintele Republicii, și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, creșterea volumului exportului, a eficienței schimburilor economice externe și extinderea cooperării internaționale in producție reprezintă hecesități obiective, pentru înfăptuirea cărora trebuie să ne concentrăm toate eforturile. ,în primul trimestru al anului, cu toate că s-a realizat o balanță comercială activă, trebuie să arăt totuși că, datorită unor ljpsuri care s-au manifestat în asigurarea tuturor condițiilor necesare, planul de export pe această perioadă nu s-a realizat în întregime.Trăgînd toate concluziile din modul in care s-a desfășurat pină in prezent activitatea in acest domeniu, guvernul, ministerele și centralele vor acționa in perioada imediat următoare ca, în fiecare întreprindere, să se ia cele mai hotărite măsuri pentru pregătirea și lansarea în fabricație a producției destinate exportului, pentru realizarea în întregime a tuturor comenzilor și livrarea ritmică la export a întregului fond de marfă, în conformitate cu prevederile de plan. Ministerul Comerțului Exterior și ministerele economice vor intensifica acțiunea de prospectare a pieței externe și încheierea contractelor pentru întreg planul de export pe 1986. Totodată, se va acționa pentru adaptarea mai operativă a producției la cerințele partenerilor, diversificarea formelor de comercializare și lărgirea piețelor de desfacere, creșterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare și Valorificarea superioară a produselor românești pe piețele externe. Vom urmări cu toată atenția ca materiile prime, materialele, mijloacele tehnice șl forța de muncă de cea mai înaltă calificare să fie utilizate, în primul rînd, pentru realizarea producției de export. Se va asigura întărirea controlului de calitate îp toate uzinele și fabricile, pentru ca mărfurile destinate exportului să fie competitive cu produsele similare existente pe piața internațională.Pentru producția de export, conform prevederilor legii, este necesar să se asigure cu prioritate baza tehnico-materială.Nimeni și sub nici o formă nu are voie să dea altă destinație materiilor prime și materialelor pentru export sau să le folosească în alt scop.Vom situa în centrul preocupărilor noastre realizarea schimburilor comerciale și a acțiunilor de cooperare economică convenite cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, astfel încît colaborarea să contribuie într-o măsură tot mai mare la satisfacerea nevoilor de materii prime, combustibili, energie și alte produse, la adîncirea specializării și cooperării în producție, pentru folosirea mai eficientă a potențialului productiv din fiecare țară. Totodată, vom acționa pentru promovarea în continuare a schimburilor economice cu țările în curs de dezvoltare și cu țările dezvoltate, în spiritul principiilor egalității și avantajului reciproc promovate de partidul și Ștattrl noȘtru. “stimați tovarăși deputați,Obiectivele de dezvoltare economico-socială pe anul 1986 sînt susținute de un amplu efort de investiții, orientat cu prioritate în direcția creșterii mai rapide a bazei proprii de materii prime și energetice, modernizării industriei prelucrătoare și dezvoltării într-un ritm intens a agriculturii.în primul trimestru al anului, deși condițiile de timp au fost favorabile, programul de investiții n-a fost realizat în întregime. Potrivit indicațiilor conducerii partidului, guvernul, ministerele. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării și celelalte organe centrale de sinteză vor situa în centrul activității lor realizarea integrală a programului de punere in funcțiune a obiectivelor prevăzute în planul pe anul 1986, recuperarea unor ră- mîneri în urmă, înregistrate mai ales în domeniul energiei, chimiei și metalurgiei. Se va acorda toată a- tenția intensificării lucrărilor de construcții-montaj, livrării utilajelor tehnologice, echipamentelor și apa- ratajelor în strînsă corelare cu graficele de punere în funcțiune la obiectivele de mare însemnătate pentru dezvoltarea economică a țării : Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, Combinatul chimic Dro- beta-Turnu Severin, amenajările hidroenergetice de la Porțile de Fier II, Rîul Mare-Retezat, Olt, grupurile energetice pe cărbune de la Turceni, Oradea, Craiova și Govora, bateriile de cocs de la Călărași, Câ- lan și Reșița, laminoarele de prelucrare metalurgică avansată, noile exploatări miniere și altele.Vă asigur, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii, pă guvernul este ferm hotârit să ia toate măsurile, astfel incit programul de investiții De acest an să fie realizat integral si in cele mai bune condiții. Vom trece imediat la aplicarea hotărîtă a normativelor elaborate în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră, care au în vedere îmbunătățirea substanțială a randamentului de utilizare a fondurilor fixe, creșterea mai rapidă a producției industriale si a eficientei economice si sporirea, pe această bază, a venitului național. O atenție deosebită vom acorda reducerii costurilor investițiilor si stabilirii noilor obiective care urmează să fie construite pe baza respectării stricte a criteriilor de eficientă economică. de creștere puternică a producției materiale la fiecare unitate de fond fix din economia națională.Stimați tovarăși,în realizarea cu succes a olanului oe anul 1986. un rol de prim ordin revine activității de cercetare științifică. Dispunem de un puternic potential științific de creație, capabil să abordeze si să rezolve cele mai complexe probleme ale revoluției științifice si tehnice In toate domeniile de activitate. Esențial este să punem oe deplin in valoare acest potential în vederea realizării în cele mai bune condiții a obiectivelor fundamentale ale creșterii economice intensive în tara noastră, oe baza

lucru in domeniul financiar și economic, pentru întărirea controlului asupra folosirii resurselor financiare și materiale și asigurarea gospodăririi acestora cu maximă eficiență.Stimați tovarăși,Sarcinile deosebit de importante prevăzute în planul pe anul 1986 impun ca o necesitate obiectivă perfecționarea, in continuare, a conducerii, organizării și planificării activității in toate domeniile.Guvernul va lua măsuri ferme pentru îmbunătățirea stilului și metodelor sale de muncă, va imprima un spirit mai dinamic și exigent la toate eșaloanele, pentru soluționarea concretă și operativă a tuturor problemelor care condiționează îndeplinirea' integrală a prevederilor cuprinse in programul de dezvoltare economico-socială a țării in anul 1986. Se va acționa ferm pentru respectarea neabătută a disciplinei do plan, pentru întărirea răspunderii în aplicarea hotăririlor de partid, a legilor țării, a indicațiilor și orientărilor președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vor fi luate măsuri pentru continua perfecționare a relațiilor . dintre ministere, centrale, întreprinderi și organele locale, astfel incit întreaga activitate a acestora să se desfășoare în cele mai bune condiții, iar organismele democrației muncitorești să-și exercite plenar atribuțiile conferite de lege.Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior, ministerele economice, precum și celelalte organe centrale economice trebuie să acționeze cu mai multă exigență pentru a-și îndeplini ferm și întocmai atribuțiile ce le revin din hotărîrile de partid și legile țării. Ele trebuie să exercite un control permanent și\ exigent pentru respectarea disciplinei de plan, asigurarea echilibrului material, financiar și valutar al planului de dezvoltare economică și socială a țării. O atenție deosebită trebuie să se acorde instaurării unui regim sever de economii și a unei discipline financiare desăvirșite, întăririi controlului financiar-bancar asupra gospodăririi fondurilor materiale și bănești ale unităților economice.Vom aplica neabătut sarcinile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca ministerele, organele centrale și locale de stat să-și desfășoare activitatea intr-o tot mai mare măsură în unitățile economice, să participe nemijlocit, împreună cu organele de conducere colectivă ale acestora, la perfecționarea activității de conducere și de înfăptuire a sarcinilor ce le revin din Planul național unic de dezvoltare economică pe anul 1986.Stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși deputați,Exprimind gindurile și voința întregului nostru popor, dăm o înaltă apreciere activității strălucite desfășurate de secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolului său determinant în;'elaborarea și transpunerea în viață a politicii externe a Rojițâniuj, jyiyuțiyqlor, propunerilor și' acțiunilor sale ferme și consecvente pentru dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru edificarea unei lumi mai drepte și mâi bune, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor, la pace, la viață, la existență liberă și demnă.Propunerile și inițiativele conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nițolae Ceaușescu, privind lichidarea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa și de pe alte continente, eliminarea tuturor armelor nucleare și a oricăror arme de distrugere în masă, chemarea pentru realizarea unui acord general de interzicere a experiențelor cu arma nucleară, pentru oprirea militarizării spațiului cosmic, pentru crearea în Balcani, in nordul și centrul Europei, în alte regiuni ale lumii a unor zone fără arme nucleare și chimice sînt astăzi cunoscute și prețuite de toate popoarele care militează pentru pace de pe toate meridianele globului.De o excepțională importanță, cu un puternic ecou internațional, sînt ideile și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru reducerea substanțială a armamentelor clasice, a trupelor și bugetelor militare, pentru lichidarea bazelor militare aflate pe teritoriile altor state, retragerea trupelor în interiorul frontierelor naționale, încetarea manevrelor militare de orice fel, inclusiv a manevrelor maritime în apele internaționale, respingerea cu hotărire a ori- căror încercări de a se recurge la forță și la amenințarea cu folosirea forței, așezarea relațiilor dintre state pe principiile respectului reciproc, independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne ale altor țări, promovării pe toate căile a spiritului ințelegerii și încrederii intre popoare.înțelegind importanța covîrșitoare a acestor inițiative pentru salvgardarea vieții și civilizației umane, ne angajăm să acționăm cu toată fermitatea în direcția promovării țelurilor generoase ale Anului Internațional al Păcii, ale Declarației- Apel a Frontului Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă România pentru oprirea actualului curs periculos al evenimentelor internaționale, pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru măsuri ferme de dezarmare, pentru apărarea viitorului pașnic al întregii umanități, pentru a determina o cotitură spre reluarea politicii de destindere, dezarmare și înțelegere.Stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși deputați,îngăduiți-mi ca, în numele guvernului, să asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu toată hotărirea, în spirit revoluționar, pentru înfăptuirea intregii politici interne și externe a partidului și statului, pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1986 și înfăptuirea neabătută a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Marea Adunare Națională, luînd în dezbatere Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială în trimestrul I 1986 și măsurile stabilite pentru realizarea integrală a prevederilor planului pe anul 1986, apreciază că întreaga activitate economico-socială în trimestrul I s-a desfășurat în direcțiile ce asigură, din primul an ai celui de-al 8-lea cincinal, transpunerea neabătută în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român, înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și intrarea României într-un stadiu superior de dezvoltare.Marea Adunare Națională dă o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea întregii politici a partidului și statului nostru, la fundamentarea tuturor activităților pe baze profund științifice și realiste, la stabilirea celor mai adecvate măsuri care să asigure mobilizarea largă a forțelor și energiilor creatoare ale poporului pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul României.Avînd în vedere rezultatele obținute pină în prezent în ^conomie, precum și măsurile stabilite pentru înfăptuirea integrală a prevederilor planului pe anul 1986,Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România hotărăște :1. Aprobă Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a țării în trimestrul I 1986 și măsurile stabilite pentru realizarea integrală a prevederilor planului pe anul 1986.2. Cere Consiliului de Miniștri să acționeze cu toată fermitatea pentru ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, toate unitățile economice să aplice integral măsurile stabilite pentru :a) îndeplinirea exemplară a planului național unic de dezvoltare economico-

eficientului de utilizare a resurselor rrrnte- riale, întărirea ordinii și disciplinei în toate unitățile ;f) realizarea integrală a sarcinilor de plan privind producția agricolă vegetală și animală, folosirea cu eficiență maximă a întregului fond funciar și a mijloacelor din dotare ; executarea în întregime a programului de irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare ; extinderea tehnologiilor avansate de cultivare și recoltare, de creștere a animalelor ; efectuarea lucrărilor agricole la timp și de calitate, asigurarea și gospodărirea în cele mai bune condiții a bazei furajere ;g) Consiliul de Miniștri să ia măsuri pentru lichidarea stocurilor supranorma- tive și să raporteze Marii Adunări Naționale la ședința următoare situația stocurilor :h) aplicarea fermă a principiilor auto- conducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, asigurîndu-se în» fiecare unitate acoperirea integrală a cheltuielilor din veniturile proprii, reducerea costurilor de producție și sporirea rentabilității, creșterea valorii producției în raport cu fondurile fixe utilizate, încadrarea în normele de consum aprobate, exercitarea unui control financiar-bancar exigent, instituirea unui regim sever de economii, buna gospodărire a avuției naționale.
★Marea Adunare Națională apreciază că sînt create toate condițiile pentru îndeplinirea integrală a planului de dezvoltare economică și socială pe anul 1986 și adresează tuturor oamenilor muncii chemarea de a acționa cu hotărire și dăruire revoluționară în vederea valorificării superioare a întregului potențial material și uman de care dispune societatea noastră, pentru accentuarea dezvoltării intensive și în ritm susținut a industriei, agriculturii, a întregii economii naționale, baza sigură a ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor - țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVINTUL DEPUTATULUI 
CONSTANTIN OLTEANUMult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimati tovarăși deputați.Oamenii muncii din Capitală, în frunte cu comuniștii, angajați cu toată energia în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al Xlll-lea. se află sub nuternica impresie a magistralei cuvîntări rostite de eminentul conducător al partidului si statului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, la recenta plenară a Comitetului Central, ce ilustrează, cu putere, realismul si forța novatoare a concepției profund originale a secretarului general al partidului, aflată la baza întregului proces de edificare a societății socialiste multilateral . dezvoltate si înaintare a României spre comunism.Acum, cînd aniversăm 65 de ani de la făurirea partidului, a- ducem cel mai fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cărui îndelungată activitate revoluționară — puternic marcată de momente memorabile de eroism, intre care procesul comuniștilor de la Brasov, de a- cum 5 decenii, cînd din acuzat a devenit acuzator al regimului burghezo-mosieresc. dove- dindu-si. din fragedă tinerețe, înaltele calități de neînfricat conducător politic al clasei muncitoare — s-a identificat cu înfăptuirea intereselor fundamentale ale poporului, cu lupta sa necurmată pentru dreptate, independentă si suveranitate, pentru o viată liberă si demnă pe pămintul scump al patriei. E- vocind mărețul drum de luptă si victorii al partidului comuniștilor. ne facem o înaltă datorie de conștiință să vă exprimăm. si cu acest prilei. mult stimate tovarășe secretar general. dragostea, prețuirea si admirația nețărmurită Dentru ceea ce ati făcut si faceți în vederea elaborării si înfăptuirii politicii interne si externe a partidului si statului. întruchipată in grandioasele transformări înnoitoare realizate de ponorul nostru, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, pe care, cu profundă mîndrie patriotică, o numim ..Epoca Nicolae Ceaușescu".Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că. în tabloul rezultatelor cuprinse în raportul guvernului asupra îndeplinirii planului, se înscriu și succesele dobindite de oamenii muncii din Capitală, care au realizat suplimentar. în anul1985. o productie-marfă de 2,5 miliarde lei si de 1.3 miliarde lei la export, economisind 43 mii tone metal. 140 mii tone combustibil conventional si 161 mii MWh energie electrică. Toate a- ceste realizări se datoresc sprijinului permanent și multilateral Pe care ni-1 acordați in întreaga activitate, pentru care vă exprimăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, deplina noastră recunoștință si cele mai alese mulțumiri.Analizind cu exigentă activitatea desfășurată în anul trecut, trebuie să arătăm că rezultatele noastre puteau fi mult mai bune dacă nu s-ar fi manifestat unele deficiente în organizarea producției si a muncii, in utilizarea capacităților de producție si a timpului de lucru.în vederea îndeplinirii sarcinilor ce ne revin în acest an si ne întregul cincinal, vom acționa, cu mai multă hotărire.

HOTĂRlREA
Marii Adunări Naționale privind Raportul 

Consiliului de Miniștrisocială și a programelor speciale adoptate pe ramuri și domenii de activitate ;b) realizarea ritmică, în structura planificată, a producției fizice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei ;c) realizarea integrală a producției destinate exportului în condițiile de calitate și la termenele prevăzute în contracte ;Se impun măsuri pentru recuperarea restanțelor la export, urmărindu-se realizarea ritmică a producției fizice destinate exportului.în vederea desfășurării ritmice a producției de export, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Aprovizionării, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării să asigure aprovizionarea întreprinderilor cu materii prime și materiale destinate special pentru producția de export care nu pot fi folosite decît la realizarea producției de export.Ministerele, centralele și întreprinderile au obligația să producă și să livreze cu prioritate materialele necesare producției pentru export.Folosirea materiilor prime și materialelor destinate exportului în alte scopuri să se considere o gravă încălcare o planului de stat și să atragă sancțiuni corespunzătoare conform legilor țării ;d) asigurarea condițiilor de îndeplinire a programului de investiții, punerea în funcțiune a capacităților și atingerea parametrilor proiectați la termenele planificate, in condițiile utilizării integrale a capacităților de producție existente și a suprafețelor construite ;e) perfecționarea activității de organizare a producției și a muncii, modernizarea tehnologiilor de fabricație și extinderea progresului tehnic, aplicarea acordului global și a acordului direct și, pe această bază, creșterea mai puternică a productivității muncii in toate sectoarele de activitate, reducerea consumurilor energetice și materiale, îmbunătățirea co

t așa cum ne-atl cerut, mult stimate tovarășe secretar general, pentru depășirea olanului, a producției fizice în ritmul stabilit, -pentru rid$car<șp.;c«J,i‘tăjțiif: produselor, pentru realizarea exportului.Arătînd că, în unele întreprinderi, o parte însemnată din materialele destinate producției pentru export este folosită in alte scopuri, ceea ce împiedică realizarea în totalitate a sarcinilor , de export, vorbitorul a propus ca guvernul să prezinte Marii Adunări Naționale un proiect de lege în care să se prevadă măsuri riguroase împotriva celor care utilizează în alte scopuri materialele, destinate producției pentru export.Sub conducerea organizațiilor de partid, în toate întreprinderile se desfășoară acțiunile prevăzute pentru prima etapă de modernizare a proceselor de producție și de perfecționare a tehnologiilor.în materializarea acestor Importante programe, beneficiem de sprijinul prețios al Comisiei centrale de modernizare, condusă, cu înaltă competentă științifică, de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și savant de înaltă reputație mondiala, pentru care îi exprimăm respectuoase mulțumiri.Trăgînd toate concluziile din cuvîntarea programatică rostită de dumneavoastră la plenara Comitetului Central, care jalonează, cu clarviziune, actuala etapă de dezvoltare intensivă a patriei, comitetul municipal de partid vă asigură, mult stimate tovarășe secretar general, că va acționa cu toată energia pentru accentuarea laturilor calitative ale activității economice, pentru creșterea producției la 1 000 lei fonduri fixe, pentru aplicarea consecventă a noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii și autogestiunii, în vederea diminuării consumurilor materiale și energetice, a recuperării și valorificării materialelor refolosibile, pentru generalizarea acordului global și direct, întărirea ordinii și disciplinei, a responsabilității fată de proprietatea socialistă. Au fost luate măsuri pentru realizarea celor 30 000 de apartamente planificate in acest an ; se lucrează în ritm susținut la ridicarea marilor ansambluri și edificii urbanistice din zona centrală a orașului, la extinderea metroului și amenajarea complexă a riului Dîmbovița, impunătoare ctitorii ale socialismului pentru care locuitorii Capitalei vă exprimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și alese mulțumiri.în întîmpinarea gloriosului jubileu al partidului, oamenii muncii din Capitală se angajează în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să ridice valoarea pro- ducției-marfâ suplimentare la 1,3 miliarde lei. Acesta este angajamentul și omagiul fierbinte ce-1 aducem partidului, eminentului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al noului destin socialist al patriei, a cărui magistrală operă teoretică și acțiune revoluționară s-au impus in conștiința națională, a întregii lumi ca simbol al celor mai înalte aspirații ale poporului român.Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele oamenilor muncii din Capitală, să exprim deplina a- deziune față de politica externă, înțeleaptă și clarvăzătoare, a partidului și statului nostru, 

dînd cea mai Înaltă apreciere activității neobosite desfășurate de secretarul general al partidului pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, și interzicerea expe- riențelot cu această armă, pentru încetarea conflictelor militare, pentru crearea unui cli-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE DINUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,în vastul proces al transformărilor revoluționare, inițiat și condus de partid, se detașează puternic perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, de. cînd în fruntea partidului a fost ales mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eveniment hotărîtor în viața Întregului popor, care a inaugurat epoca cea mai luminoasă și bogată în. împliniri. .Vă rog să-mi permiteți să subliniez faptul că prevederile planului pe acest an, ca și ale întregului cincinal 1986—1990, sînt rodul acțiunii și gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru.Oamenii muncii din unitățile industriei chimice raportează că au îndeplinit principalii indicatori de plan pe primele trei luni ale acestui an. La producția- marfă industrială s-a realizat cu aproape 5 miliarde lei in plus față de primul trimestru al anului trecut, livrindu-se în felul acesta economiei naționale cantități suplimentare de produse. Au fost puse în funcțiune 14 capacități de producție.Mobilizați de indicațiile cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvintare ținută la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. în care ați solicitat să fie date în exploatare obiectivele industriale prevăzute în planul de investiții pe anul în curs, vă raportăm că am luat măsuri să punem in funcțiune, în perioada următoare, mai multe capacități de producție.Dezvoltările tehnologice, îmbunătățirile și modernizările aduse structurilor de fabricație, toate noile tehnologii realizate sînt rezultatul activității științifice a cercetării românești, obținute sub îndrumarea de înalt prestigiu a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Angajată plenar in procesul de modernizare a structurii sale industriale, chimia are a- sigurate condițiile necesare ca pină la jumătatea acestui an să se încheie prima etapă de organizare științifică a producției și a muncii, pornind de la dotarea existență, ceea ce va asigura — așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
CUVINTUL DEPUTATULUI

EMIL HUIDUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe deputate,Tovarăși deputați,Permiteți-mi ca, în numele oamenilor muncii din județul 

mat de . destindere și colaborare, care reprezintă o contribuție de excepțională însemnătate la asigurarea păcii și progresului omenirii, adusă de România socialistă, *de ilustrul ei președinte, proeminentă personalitate a lumii politice contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.rtrtr» 
plenara C.C. al P.C.R. — creșterea producției fizice și a celei pentru export peste prevederile cincinalului, sporirea rentabilității produselor și a productivității muncii și reducerea mai accentuată a cheltuielilor de producție. Aplicarea efectivă în practică a măsurilor prevăzute va contribui la realizarea programului suplimentar de producție industrială pe1986.în continuare, vorbitorul a arătat : desfășurăm o intensă activitate pentru asigurarea ritmică a bazei tehnico-materiale necesare realizării producției, urmărind, totodată, reducerea normelor de consum pe unitatea de produs. In acest sens, de mare importanță pentru realizarea sarcinilor în 1986 și pe întregul cincinal este activitatea depusă de colectivele formate din specialiștii ministerului, centralelor și Întreprinderilor, din cercetare și proiectare, care analizează permanent consumurile specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie pe fiecare instalație în parte, completând cu noi măsuri programele de reducere a acestora și pe cele de modernizare a tehnologiilor.O atenție deosebită acordăm aplicării ferme a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționării mecanismului economico-finan- ciar, avînd stabilite măsuri care să ducă la o corectă retribuție în raport cu munca depusă, la generalizarea formelor de retribuire în acord global și in acord direct la toate locurile de muncă și toate categoriile de personaj.în încheiere, a spus vorbitorul, vă rog să-mi permiteți să exprim acordul deplin al oamenilor muncii din industria chimică și al meu personal față de documentele supuse dezbaterii și să vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general, că, in spiritul indicațiilor dumneavoastră, vom acționa în -așa fel încît să ne realizăm sarcinile in mod ritmic, la nivelul prevederilor de plan, corespunzător cerințelor economiei naționale.De asemenea, dați-mi voie să mă alătur acordului deplin al tuturor oamenilor muncii din patria noastră față de politica internațională a Partidului Comunist Rofnân, față de poziția principială și fermă a României, expusă cu atîta claritate de secretarul general al partidului și cu ocazia recentei plenare a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Gorj, al puternicului detașament de mineri din această zonă a țării, să vă aduc, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, un călduros omagiu pentru neobosita dumneavoastră activitate pusă în slujba progresului multilateral al patriei, a ridicării necontenite a nivelului 

v

de trai material și spiritual al poporului.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, trans- punînd in viață valoroasele indicații și orientări pe care ni le-ați dat, beneficiind de sprijinul permanent și neprecupețit din partea conducerii de partid și de stat, dispunînd de o puternică și modernă bază tehnico-materială, am reușit să imprimăm o evoluție mereu ascendentă producției de cărbune, să dezvoltăm răspunderea tuturor oamenilor muncii față de realizarea planului. în același timp, sîntem mobilizați pentru aplicarea fermă a principiului retribuției după cantitatea și calitatea muncii, pentru creșterea rolului și importanței acordului global, ca principal mijloc de legare mai strinsă a veniturilor de rezultatele efective obținute în producție, de sporire mai rapidă a productivității muncii. în trimestrul I al anului 1986, producția obținută de Combinatul minier Ro- vinari a fost mai mare față de perioada similară a anului trecut cu peste 750 mii tone cărbune extras și livrat beneficiarilor. Dar, așa cum ne-ați indicat, pe bună dreptate, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, la plenara C.C. al P.C.R., aceste rezultate ar fi putut fi și mai bune. Trebuie să recunoaștem deschis că nu am manifestat fermitate în aplicarea celor mai eficiente tehnologii de lucru în cariere în ce privește întreținerea, revizia și reparația utilajelor de mare capacitate, gospodărirea mai bună a bazei materiale, asigurarea ordinii și disciplinei.
CUVÎNTUL 

SIMIONMult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimati tovarăși.în această perioadă de început a noului cincinal, care marchează trecerea hotărîtă la accentuarea laturilor calitative, intensive ale întregii dezvoltări e- conomico-sociale a tării, oamenii muncii din Centrala industrială de autoturisme, asemenea întregului nostru DODor. acționează cu abnegație si înaltă dăruire patriotică, revoluționară pentru a întîmnina cu noi si remarcabile succese în producție cea de-a 65-a aniversare a făuririi Partidului Comunist Român, eveniment de uriașă însemnătate în istoria României. Evo- cînd în aceste momente mărețele înfăptuiri obținute în dezvoltarea economico-socială a României. sub conducerea partidului, cu deosebire- în anii de glorie care au trecut de la Congresul al IX-lea al., partidului.. vă a- ițfesftnj:" mirit-., stimate si- iubite tovarășe mediae Ceațiseseu.tsgp- t-imeniele noastre de profund respect și aleasă recunoștință pentru modul strălucit in care conduceți partidul si tara, pentru puternica dezvoltare e- conomico-socială oe care ati a- sigurat-o tuturor zonelor tării, pentru tot ceea ce ati făcut si fa,ceti pentru binele, demnitatea si propășirea scumpei noastre patrii, pentru o lume a libertății. a creației neîngrădite si a păcii.In continuare, vorbitorul a raportat că. in primul trimestru din acest an. colectivele de oameni ai muncii din iudetul Argeș au obtinut rezultate bune in activitatea economică, realizind o productie-marfă industrială suplimentară, o contribuție însemnată aducind si întreprinderile Centralei industriale de autoturisme-Pitesti. Folosim și acest prilei — a spus el — pentru a vă mulțumi din adîncul inimilor, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru ajutorul neprecupețit. permanent oe care ni-1 acordați în vederea îmbunătățirii continue a muncii noastre, modernizării producției, ridicării nivelului tehnic si calitativ al produselor si folosirii cu eficientă sporită a potențialului
CUVINTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE PETRESCUMult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Președinte al Republicii.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe dcDutalc,Stimati tovarăși denutati.în climatul de înaltă angajare politică in care intîmpinăm cea de-a ,65-a aniversare a făuririi partidului nostru comunist, avind in minte si in inimă ideile si orientările de însemnătate excepțională cuprinse în cuvîntarea rostită de mult stimatul si iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceausescu. în cadrul recentei plenare a Comitetului Central, dezbatem acum, în cadrul forului legislativ suprem al țării, raportul guvernului cu privire la modul în care au fost realizate sarcinile de plan pe trimestrul I, o dată cu măsurile ce trebuie întreprinse in vederea îndeplinirii exemplare a prevederilor de olan oe intreg anul.Reprezentind materializarea gîndirii cutezătoare a secretarului general al partidului, a spiritului revoluționar si nestrămutatei sale încrederi în forțele creatoare ale poporului, sarcinile ce revin industriei, si în cadrul acesteia domeniului e- nergetic. pun în evidentă prioritățile actualei etaoe de dezvoltare a tării noastre oe baze intensive, o dată cu afirmarea pregnantă a laturilor calitative ale proceselor economice si sociale. a exigențelor revoluției tehnico-stiintifice contemporane.Alături de celelalte sectoare ale economiei naționale. în anul 1985 și în primul trimestru al acestui an. sectorul energetic s-a dezvoltat continuu, a crescut producția de energie electrică.

Analizând cu înalt spirit de responsabilitate aceste deficiențe, in lumina marilor exigențe puse în fața sectorului minier pentru asigurarea și creșterea bazei energetice a țării, cuprinse în programele prioritare in domeniul industriei extractive, consiliile oamenilor muncii din combinat și de la întreprinderi au adoptat o serie dc măsuri menite să asigure realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an.Vom acționa cu toată răspunderea pentru punerea în funcțiune a noilor investiții, pentru încadrarea strictă in graficele de execuție și termenele stabilite, aceasta reprezentind — așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general și in cadrul recentei plenare a partidului — o condiție de cea mai mare importanță pentru sporirea mai rapidă a producției de cărbune.Avînd în vedere sarcinile mari ce ne revin- in acest cincinal privind creșterea producției de cărbune, cu sprijinul Ministerului Geologiei am definitivat cercetarea geologică, omologarea rezervelor, am stabilit soluții tehnice și am început lucrările pentru punerea in exploatare a trei perimetre miniere din bazinul carbonifer al Gorjului.în încheiere, exprimîndu-mi acordul deplin cu documentele supuse aprobării Marii Adunări Naționale, vă asigur, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că minerii Gorjtilui sînt ferm ho- tărîți să nu precupețească nici un - efort pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.
DEPUTATULUI 
SĂPUNARUuman si material de care dispunem.Subliniind că actualul cincinal impune o mai bună organizare a muncii in vederea înlăturării unor neajunsuri care s-au manifestat. îndeosebi în ce privește calitatea, asimilarea de noi produse, modernizarea producției si realizarea investițiilor. vorbitorul a spus : Asa cum ne-ati indicat dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general. în cuvîntarea rostită la plenara C.C. al P.C.R.. sintem mobilizați — și dispunem de tot ce ne este necesar — pentru realizarea în cele mai bune condiții a vastului program de perfecționare a producției si de modernizare a proceselor de fabricație, de folosire la întreaga capacitate a mașinilor si utilajelor cu care lucrăm. de introducere a unor noi tehnologii de mare randament. Vom acționa cu toată răspunderea comunistă pentru realizarea integrală a planului de investiții prevăzut ne acest an. pentru intrarea la' termen în funcțiune, si chiar- în devgns. a r.atlcrr canneităti, 'de producție.' care pun un accent deosebit ne extinderea mecanizării, automatizării. robotizării si ciberneti- zării procesului de producție, ceea ce dă garanția creării tuturor condițiilor pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1986. pentru continua îmbunătățire a calității si creșterea competitivității autoturismelor românești oe biata externă, pentru valorificarea superioară a materiilor prime si materialelor si sporirea eficientei întregii noastre activități.Exprimindu-mi încă o dată deplinul acord cu concluziile si măsurile cuprinse în raportul guvernului, asigur sesiunea Marii Adunări Naționale, oe dumneavoastră. mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toti oamenii muncii din întreprinderile centralei noastre se vor mobiliza exemplar pentru a transpune neabătut în viată prețioasele orientări si indicații oe care le-ati formulat în magistrala cuvintare rostită la Plenara Comitetului Central al P.C.R. din 1—2 aorilie. pentru a-si realiza sarcinile ce le revin din hotărîrile Congresului al Xlll-lea al partidului, spo- rindu-si contribuția la înflorirea si prosperitatea scumpei noastre Datrii — Republica Socialistă România.

au intrat în funcțiune noi capacități de producție, s-au ous în valoare noi .resurse energetice. s-a asigurat o utilizare mai judicioasă a energiei în economie.Trebuie să menționez că și în primul trimestru al acestui an au fost unele greutăți în asigurarea industriei cu energie electrică, determinate de lipsurile existente în unele unități de producție a energiei electrice. Dintre acestea precizez, in special, gradul scăzut de utilizare a capacităților de producție a energiei electrice pe cărbune, nerealizarea la timp si de calitate a reparațiilor grupurilor energetice, intirzieri în punerea în funcțiune a unor capacități de producție, depășirea normelor de consum Ia combustibili și energie în unitățile energetice.Această stare de lucruri a fost analizată de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și s-au stabilit măsurile necesare pentru îmbunătățirea radicală a activității in acest sector important al economiei, pentru creșterea producției de energie, a stabilității și siguranței sistemului energetic, în vederea asigurării în mod corespunzător a alimentării cu energie electrică a întregii economii naționale.Prezentînd pe larg aceste măsuri, vorbitorul a subliniat că, în vederea imbunătățirii situației de ansamblu, mai ales in centralele pe cărbune, prioritare sînt cele vizînd creșterea substanțială a indicelui de folosire a agregatelor, punerea in funcțiune a capacităților prevăzute, modernizarea unor grupuri energetice, realizarea unor reparații de calitate, creșterea gradului de pregătire profesională a personalului din exploatare, 

întărirea ordinii. disciplinei și răspunderii față de realizarea planului.In continuare, vorbitorul a spus : Aplicarea generalizată, fermă și pe criterii bine definite, a acordului global în toate unitățile energetice, pe baza legii al cărei proiect îl dezbatem în actuala sesiune, va contribui la îmbunătățirea activității în toate sectoarele, la întărirea disciplinei și a răspunderii întregului personal pentru realizarea producției planificate.Sub directa coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președinte al Consiliului Național al Științei și învăță- mintului, se desfășoară o intensă activitate pentru înfăptuirea programelor speciale privind valorificarea resurselor energetice refolosibile, îndeosebi de pe platformele industriale și extinderea utilizării surselor noi de energie, în principal a energiei solare, eoliene și geotermale.Așa cum s-a. subliniat în magistrala cuvintare a secretarului general al partidului la plenara Comitetului Central, vom acționa cu fermitate pentru creș
CUVINTUL DEPUTATULUI

TEODORMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Lucrările actualei sesiuni a Mării Adunări Naționale — a subliniat vorbitorul — au loc. într-un moment deosebit de important, cînd întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează cu răspundere și dăruire patriotică pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan din primul an al actualului cincinal, pentru a în- tîmpina cu realizări remarcabile aniversarea a 65 de ani de la făurirea gloriosului nostru partid comunist. Raportul cu privire la rezultatele obținute in realizarea planului pe ansamblul economiei naționale în anul 1985 și pe primul trimestru al anului în curs evidențiază realismul obiectivelor și sarcinilor stabilite pentru acest an și întregul cincinal, plan la a cărui fundamentare științifică o contribuție esențială, nemijlocită a adus-o tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Vorbitorul a informat apoi că la nivelul județului Arad a fost adoptat un amplu program de măsuri pentru realizarea planului în profil teritorial, pentru recuperarea restanțelor înregistrate în primele două luni, fiind asigurate condițiile tehnice i ' asigurate condițiile teh- secretarului general al parti- și organizatorlderri'wntrir ^flfflflpoti8sti‘ii',',Wsedintel/:nft'?f ' andoplmirea integrala,sarci»i• nfMSfolteft» Kwmijste România, tV*^' mior dc plan pe’.anuj 1986. - - A-arășut 1MM Ceausetett. ăcafui activitate neobosită ge înscrie la loc de frunte zarea unui climat de planeta noastră.Locuitorii județului semenea întregului: nostru por, se angajează să ..nu precu-, pețească nici un efort pentr.u realizarea sarcinilor de plan ale acestui ;țn și ale întregului' cincinal, dînd astfel expresie vocației de bace, de muncă pașnică. creatoare a poporului ro- mân.

nilor dc pian pe-,anul 1986.In , agricultură s-a acționat cu operativitate pentru încadrarea în perioadele optime de lucru, îns.ămînțările din urgența întîi fiind încheiate la timp.Au fost stabilite, de asemenea, măsuri ferme și în zootehnia județului, urmărindu-se îndeaproape înfăptuirea programului de creștere a numărului de animale. Totodată, au fost intensificate acțiunile de. contractare și preluare a produselor animaliere de la gospodăriile populației, planul fiind
CUVINTUL DEPUTATULUI 

FLORIN TĂNĂSESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați.Vă rog să-mi permiteți să exprim, de la înalta tribună a Marii Adunări Naționale, sentimentele de aleasă recunoștință ale tuturor oamenilor de știință din țara noastră pentru grija statornică pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strategul strălucit al devenirii socialiste și comuniste a țării, o poartă progresului și înfloririi României, ridicării ei pe trepte superioare de civilizație.Ne facem o datorie de onoare aducind mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu omagiul nostru, aleasa considerație și profundul respect pentru îndrumarea de înaltă competență ce o acordă activității de cercetare științifică, contribuind la integrarea acesteia în viața economico-socială a tării.Ne aflăm în primul an al celui de-al 8-lea cincinal, care, în conformitate cu hotărîrile stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului, va marca o nouă și importantă etapă în dezvoltarea social-economică a patriei. în procesul amplu de creștere a potențialului economic al României, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic le revine un rol de seamă în rezolvarea problemelor complexe ale economiei naționale, știința devenind azi o autentică și puternică forță de producție.După ce s-a referit la rezultatele obținute în domeniul progresului tehnic, vorbitorul a spus : Dacă pe ansamblu prevederile secțiunii de plan de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în 1985 au fost înfăptuite, nu putem trece totuși cu vederea că un număr de obiective privind asimilarea de mașini, utilaje și echipamente, tehnologii și sisteme de automatizare și mecanizare nu au fost realizate, cu toate că unele din acestea vizau direct sectoarele energetic și minier. Sîntem conștienți de faptul o& 

terea rolului și răspunderii Con4 siliului energetic pentru infăpj tuirea hotăririlor de partid și de stat în sectorul energetic, pentru dezvoltarea capacităților de producție, realizarea programe^ lor de modernizare a grupurilor energetice și n producției plani- ficate. raționalizarea consumurilor energetice și respectarea cu strictețe a normelor de consum energetice.Doresc să încredințez Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinii pe care' ne-ați dat-o, ca în. trimestrul IV să ajungem la o putere in func-.,. țiune de peste 11 000 Megawați, dip care aproape 50 la sută Să fie realizată în grupurile care. produc energie electrică pe cărbuni.Conștienți de marea răspundere ce ne revine, vă rog să-mi permiteți să asigurăm Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stima-, te tovarășe secretar general, că vom acționa .cu exigență și fermitate pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului de stat pe 1986.
SERBANîndeplinit Ia principalii indicatori. S-a raportat, de asemenea, că au fost luate toate măsurile tehnico-organizatorice necesare pentru aplicarea acordului glo- ’ bal și raționalizarea forței de muncă în agricultură.In contextul acestor preocup pări, vorbitorul a evidențiat eforturile colectivului de oameni ai muncii de Ia I.A.Ș. „Aradul Nou", unde își desfășoară activitatea, subliniind că au fost create toate condițiile obținerii unor producții vege- 'tale mari în anul 1986. Ne-arti propus — a spus vorbitorul — așa cum ne-âți indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să extindem culturile succesive, intercalate și duble, acestea fiin- du-ne de mare ajutor în asigurarea cantităților de furaje pentru 'zootehnie, sector în care s-a realizat planul de efective- la animale și se obțin cu 600 litri lapte mai mult pe vacă, furajată decît anul Avem create deci toate condițiile necesare ca acest trecut.._____ an să marcheze și pentru noi o mâi bună organizare a muncii, pu- nînd accentul pe factorii intensivi, de calitate și eficientă.Toate acestea se pot înfăptui numai în condiții de pace, de înțelegere și colaborare între popoare și vă rog să-mi îngăduiți ca, de la această inaltă tribună a Marii Adunări Naționale, să dau glas sentimentelor de aleasă prețuire față de personalitatea proeminentă a

in reali- pace peArad, a-po-

înregistrarea unor asemenea nerealizări sînt și rezultatul activității insuficiente, nemulțu- mitoare desfășurate de unele colective de cercetare. Pentru eliminarea unor astfel de situații, trăgînd serioase concluzii din ampla dezbatere prilejuită de , forumul științei și înyăță- mîntului, în acest prim trimese, tru al anului 1986 am promovat, în colaborare cu ministerele, o seamă de acțiuni noi; antrenînd colective largi de specialiști din cercetare-indus- trie-învățămînt, pe tematici bine definite ale planului de progres tehnic, ceea ce a condus la realizarea planului de cercetare atît la asimilări de produse și tehnologii, cit și la pregătirea de fabricație.Așa cum ați subliniat dumneavoastră cu deplină claritate in strălucita cuvintare rostită la plenara partidului, vom acționa cu toată fermitatea și răspunderea comunistă pentru introducerea accelerată de noi tehnologii menite să asigure modernizarea rapidă a industriei, a economiei naționale.Sîntem hotărîți să abordăm, cu o eficiență sporită tematici le reieșite din problematica economică actuală și din cea de perspectivă, implicit cele derivînd dintr-o participare, mai activă la diviziunea internațională a muncii în planul științei. In același timp, vom. urmări creșterea eficienței muncii de concepție, îmbunătățirea ritmului de transfer a soluțiilor originale în industrie, formarea unor specialiști capabili să răspundă exigențelor in-' dustriei moderne, oferirea unor soluții' tehnologice cu consumuri cit mai reduse de energie și de materii prime, a cârâit finalitate să o constituie produse de înalt nivel, cu performanțe competitive.Asigurăm sesiunea, mult stimate și iubite tovarășe secre- cretar general al partidului Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, a spus jn încheiere vorbitorul, că- oamenii de știință din țara noastră nu-și vor precupeți eforturile, pasiunea și priceperea pentru promovarea accelerată a progresului tehnic, pentru modernizarea economiei nă- ționale și, pe această cale, pentru dezvoltarea puternică a patriei socialiste.

1



PAGINA 4 SCINTEIA — vineri 4 aprilie 1986

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVINTUL DEPUTATULUI 
ALEXANDRU DRAGOTĂMult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceausescu,Stimați tovarăși deputați,Puternic mobilizați de hotărî- rile istorice ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, de prețioasele îndrumări si indicații ale celui mai iuțit si stimat fiu al națiunii române, eminent conducător al partidului si statului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, oamenii muncii din iudetul Hunedoara înfăptuiesc cu responsabilitate revoluționară sarcinile Ce le revin în acest prim an al celui de-al 8-lea cincinal, care va marca intrarea României în- trJun stadiu superior de dezvoltare economico-socială; Exprimăm si cu acest nrilei cele mai alese mulțumiri. întreaga noastră gratitudine tovarășului Nicolae Ceausescu. ctitorul României moderne. strălucit strateg al politicii de dezvoltare multilaterală a tării, personalitate proeminentă a lumii contemporane, militant consecvent pentru afirmarea telurilor păcii, destinderii, cooperării si înțelegerii în întreaga lume.Vă raportăm. mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, în acest prim trimestru al anului 1986. oamenii muncii hunedoreni au produs suplimentar însemnate ca'fltităti de cărbune cocsificabil si energetic, minereuri de fier si complexe, cupru, energie e- lectrică. utilaie pentru lucrări miniere, produse prelucrate din mase plastice, materiale de construcții si alte cantităti de diferite produse.Doresc să informez sesiunea Marii Adunări Naționale că. la Combinatul siderurgic din Hunedoara. sarcinile fizice si sortimentale pe primele trei luni ale. anului în curs au fost îndeplinite și depășite, valoarea produselor realizate peste prevederile olanului ridicîndu-se la mai mult de 40 milioane lei. Depunem eforturi susținute in vederea realizării integrale si în bune condiții a sarcinilor la export.Pentru satisfacerea tot mai deplină a cerințelor economiei si " ale exportului. în contextul promovării mai active a progresului tehnic, o atentie spo

CUVINTUL DEPUTATULUI 
MIHAI MORARUMult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputati si invțtăti;tfticrăfile sesiunii Marii A- dunări Naționale se desfășoară în perioada în care ponorul nostru întîmpină. cu importante succese, cea de-a 65-a aniversare a partidului. Este o coincidentă fericită faptul că a- cest glorios iubileu are loc în primul an al unui nou cincinal. etapă în care, ne baza istoricelor hotăriri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului. tara noastră urmează să nășească în rîndul țărilor mediu dezvoltate din punct de vedere economic.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general. să vă raportez că. în anul care a trecut, oamenii muncii din unitățile constructoare de utilaie si echipamente tehnologice au obtinut unele rezultate pozitive : nivelul productiei- marfă a fost superior anului precedent cu peste 9 la sută. Întregul spor fiind obtinut prin creșterea productivității muncii.Sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Stiintă si Tehnologie. oamenii muncii din ministerul nostru au transpus în practică măsurile adoptate de conducerea partidului privind ridicarea nivelului tehnic si modernizarea produselor, astfel că. în anul 1985. peste 73 la sută djn productia-marfă a fost constituită din produse noi si reprojectate.ț’lanul pe anul 1986 prevede creșterea cu peste 9 la sută, sporuri mai mari urmînd să înregistrăm la producția de utilate pentru centralele electrice clasice si nucleare, utilai petrolier. vagoane. încă din acest prim trimestru, printr-o mai bună utilizare a capacităților de care dispunem, am reușit să obținem rezultate superioare realizărilor anterioare. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că ne-am îndeplinit prevederile de olan la productia-marfă. productivitatea muncii. si la un număr însemnat de produse fizice, iar la sortimentele instalații de forai, utilaie netitru industriile refractară si alimentară, excavatoare, turbine hidraulice au fost obținute depășiri importante care ne-au permis să realizăm, la sfirsitul trimestrului, o parte din pro

CUVINTUL DEPUTATEI 
AURICA SPĂTĂRELUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în numele locuitorilor comunei Ovidiu, județul Constanța, pe care îi reprezint în acest înalt forum legislativ al țării, vă adresez, mult stimate . tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai alese sentimente de considerație și prețuire, întreaga noastră recunoștință pentru modul strălucit în care asigurați înaintarea societății românești pe calea socialismului și comunismului, pentru fundamentarea și aplicarea revoluționară, con

rită acordăm creșterii ponderii otelurilor destinate construcțiilor de mașini, industriei energetice si celorlalte ramuri de virf ale economiei.In spiritul indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta Plenară a Comitetului Central. în centrul activității tuturor unităților economice trebuie să se afle exportul. Consider cu totul anormal ca o seamă de materiale destinate- pentru producția de export să fie folosite de unele unităti în alte scopuri. Unele ministere manifestă o îngăduință inadmisibilă fată' de cei care dau altă destinație materialelor necesare realizării producției de export. Iată, de ce. mă alătur propunerii făcute aici ca să se stabilească prin lege măsurile ce trebuie întreprinse pentru gospodărirea si folosirea materialelor pentru export.în continuare, după ce a arătat că în activitatea combinatului s-au manifestat unele ră- mîneri în urmă fată de ceea ce s-a avut în vedere să se realizeze si. mai ales. în raport cu posibilitățile concrete de care se dispune, vorbitorul a spus : Luind cunoștință de prețioasele indicații cuprinse în magistrala cuvîntare. pe care ati rostit-o. mult stimate tovarășe secretar general, la Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie, vă a- sigurăm că am tras toate învățămintele din neaiunsurile manifestate pînă acum, că ne simțim datori să ne implicăm cu intensitate sporită, cu spirit revoluționar în perfecționarea organizării producției si a muncii, în modernizarea în continuare a tehnologiilor de fabricație. Asigurăm Marea A- dunare Națională că oamenii muncii de pe vatra siderurgică a Hunedoarei vor acționa cu toată hotărîrea si răspunderea pentru a întîmoina cea de-a 65-a aniversare a gloriosului nostru partid cu realizări remarcabile. dînd. astfel, expresie sentimentelor de adîncă dragoste si aleasă prețuire ne care vi le poartă, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, pentru devotamentul nemărginit cu care v-ati consacrat întreaga viată progresului si fericirii națiunii noastre, edificării socialismului si comunismului pe pămîntul patriei străbune.

ducția suplimentară stabilită ca sarcină pentru anul 1986. Trebuie să subliniez că evoluția ascendentă, din prima parte a a- cestui an. are la bază si faptul că. împreună cu comitetele municipal București si județene de partid. îndeosebi Arad. Iași. Olt. Prahova, am luat o serie de măsuri tehnico-organizatori- ce în întreprinderi, care au si început să se reflecte in sporirea producției fizice.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că ac- tionînd pe baza indicațiilor si orientărilor dumneavoastră, pentru care vă mulțumim din toată inima, am reușit să recuperăm restantele din anul trecut si să realizăm integral. în trimestrul I. contractele cu beneficiarii externi.Analizînd rezultatele obținute, prin prisma marilor exigențe exprimate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., sîntem constienti că n-am făcut totul pentru a utiliza ne deolin importantul potential tehnic si uman de care dispune ramura noastră industrială.Am reținut criticile formulate în raportul guvernului și vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, așa cum ne-ati indicat, vom revedea toate programele pe care le-am adoptat în consiliul de conducere si vom acționa cu fermitate pentru respectarea e- xemplară a sarcinilor primite. urmind ca pe această cale să realizăm producția fizică si beneficiile planificate în anul 1986.Magistrala expunere a tovarășului secretar general la plenara Comitetului Central al partidului, hotărîrile Marii A- dunări Naționale, cu care mă declar întru totul de acord, reprezintă si pentru noi. cei ce lucrăm în industria constructoare .de utilai greu, nrileiul s unei analize critice asuora activității noastre, o nouă sursă de îmbunătățire a programelor de muncă, si ne permit să ne angajăm, de la această înaltă tribună, să depunem întreaga noastră pricepere si voință pentru a realiza exemplar olanul si producția suplimentară prevăzute pentru acest an. să asigurăm creșterea mai ridicată a productivității muncii si a eficientei economice in fiecare unitate si oe total minister, a- ducindu-ne astfel o contribuție sporită la dezvoltarea generală a patriei, la înflorirea României si la propășirea națiunii noastre socialiste.

secventă a politicii, profund umaniste, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, de înălțare a intregii noastre națiuni pe mărețe culmi de progres și civilizație.Aducem, de la această înaltă tribună, prinos de recunoștință, aleasa noastră gratitudine tovarășei Elena Ceaușescu. eminent om politic, ilustru savant de renume mondial, pentru activitatea neobosită, plină de eroism revoluționar, consacrată Împlinirii mărețului destin al națiunii noastre.Trăim cu emoție această primăvară a celei de-a 65-a aniversări a partidului, de la care emană forța națiunii noastre, de afirmare plenară a Româ

niei socialiste, liberă, demnă, egală și suverană în rîndul națiunilor lumii.Vorbitoarea s-a referit apoi pe larg la dezvoltarea comunei Ovidiu, care, în anii de aur ai devenirii socialiste, a cunoscut mari prefaceri înnoitoare. în localitatea noastră — a> spus ea — producția industrială a crescut de 3,5 ori, iar cea agricolă de 2,5 ori ; au fost construite 270 apartamente, 2 300 case, 3 școli cu 28 de clase și alte obiective social-culturale, asigu- rindu-se astfel, tuturor celor aproape douăzeci de mii de locuitori, condiții superioare de muncă și viață.In numele tuturor locuitorilor, vă mulțumim din inimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru indicațiile și orientările date eu prilejul vizitelor de lucru efectuate anul trecut în județul nostru, în lumina cărora comuna Ovidiu se va dezvolta în viitor ca oraș industrial-agrar.în continuare, vorbitoarea s-a referit la modul cum se desfășoară campania agricolă de primăvară în comuna Ovidiu, ară- tînd că se urmărește executarea în timp optim și de calitate a tuturor lucrărilor, în așa fel incit să se realizeze angajamentul ca, în acest an, să se obțină 20 000 kg la hectar de porumb știuleți pe întreaga suprafață irigată, 6 000 kg grîu și sporuri însemnate de producție la toate
CUVINTUL DEPUTATULUI 

VASILE PUNGANMult stimate tovarășe președinte al Republicii Socialiste România,Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,îngăduiți-mi să încep prin a-mi exprima acordul deplin cu documentele supuse aprobării Marii Adunări Naționale, convins fiind că ele au menirea să contribuie în mod hotărîtor la înfăptuirea programelor adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Magistrala expunere-program pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ati făcut-o în cadrul plenarei Comitetului Central, ideile înnoitoare, deschizătoare de noi perspective în orientarea activității financiar- economice, exigențele puse în fața noastră și aprecierile critice formulate cu acest prilej constituie pentru noi toți un imbold de a acționa, în spirit revoluționar, cu consecvență și răspundere sporită, pentru perfecționarea întregii activități, inclusiv în domeniul relațiilor economice externe.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe președinte, că orientările fundamentale pe care le-ați formulat cu atîta claritate vor sta permanent la baza întregii activități a tuturor lucrătorilor din sistemul comerțului exterior, că.vom face din traducerea lor în viață obiectivul esențial al muncii noastre de fiecare zi.în continuare, după ce a prezentat rezultatele obținute în primul trimestru în domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, vorbitorul a arătat că realizările de pînă acum nu se ridică la înălțimea exigențelor și sarcinilor ce revin acestui important sector.Vorbitorul a precizat că principala cauză a acestei situații rezidă în faptul că nu au fost folosite integral si la timp cererile de ofertă primite de la toti partenerii din străinătate si nu s-au asigurat contracte externe în structura producției prevăzute la export.Informez Marea Adunare Națională că. analizînd temeinic aceste deficiente, acționăm cu hotărîre, împreună cu ministerele economice și centralele industriale. pentru a recupera ne- întîrziat restantele și a ne încadra în indicatorii planului de export.Subliniind că productia-marfă pe trimestrul întîi a fost realizată, în timp ce producția de export nu a fost îndeplinită, deși materialele afectate acesteia au fost consumate, vorbitorul a apreciat că lucrul este cu atît mai grav cu cît aceste materiale au fost aduse din im,- port, cu mari eforturi valutare. De aceea — a spus vorbitorul — consider pe deplin întemeiat ca. în cel mai scurt timp, guvernul să prezinte propunerea pentru reglementarea prin lege a obligației ca aceste materiale să fie folosite exclusiv pentru realizarea producției destinate. exportului si. totodată, să stabilească sancțiuni drastice împotriva. acelora care le vor da altă destinație, ignorînd interesele economiei naționale.în concordantă cu indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. privitoare la valorificarea superioară a muncii creatoare și inteligenței poporului român, avem permanent în vedere. în activitatea pe care o desfășurăm, creșterea eficientei expor
CUVINTUL DEPUTATEI 

MARIA BRADEAMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Asemenea întregului popor, și oamenii muncii din județul Satu Mare sint angajați plenar în măreața operă de înfăptuire a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, a sarcinilor din primul an al acestui cincinal, raportînd noi realizări în în- timpinarea aniversării făuririi gloriosului nostru partid comunist. Ascensiunea țării in rîndul statelor mediu dezvoltate își are trainicul temei în valoarea excepțională a tezelor și orientărilor fundamentate de istoricul Congres al IX-lea al partidului, de cînd destinlele României sînt conduse cu clarviziune și fermi

celelalte culturi. Așa cum s-a stabilit prin programele speciale adoptate de conducerea partidului, a spus vorbitoarea, acordăm o atenție deosebită perfecționării muncii și creșterii producției în zootehnie. Ca urmare a măsurilor luate pentru o bună selecție și îngrijire a animalelor și îmbunătățirea bazei furajere, atît la C.A.P. Ovidiu, cît și la C.A.P. Poiana, anul trecut am realizat o producție medie de 4 100 litri lapte pe vacă furajată. Am luat toate măsurile pentru asigurarea unor producții sporite, sigure și stabile, pentru creșterea efectivelor de animale și, pe această bază, sporirea livrărilor la fondul de stat.în încheiere, vorbitoarea a spus : Mobilizați de îndemnurile și prețioasele dumneavoastră indicații pe care le-ați adresat întregului popor, în magistrala cuvîntare la plenara C.C. al P.C.R., vă asigurăm de la tribuna forului legislativ al țării, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fermă a comuniștilor, a tuturor locuitorilor comunei noastre de a duce la îndeplinire în mod exemplar sarcinile ce ne revin în acest an și în întregul cincinal 1986—1990, privind obținerea unor recolte sporite sigure și constante la heotar. aducîndu-ne astfel contribuția la înflorirea continuă a României socialiste.

tului nostru. Se impune să trecem cu toată fermitatea, așa cum ne-ati indicat, la îndeplinirea programelor de ridicare continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, elaborat sub îndrumarea si cu contribuția dumneavoastră hotărîtoare. astfel încît să ne putem prezenta pe piețele externe cu mărfuri de cel mai înalt nivel competitiv.Realizarea acestor obiective este garantată de faptul că beneficiem din plin de aportul cercetării științifice și de extinderea progresului tehnic în toate aceste sectoare, fapt pentru care exprimăm înalta noastră apreciere și aleasă recunoștință tovarășei academician doctor inginerElena Ceaușescu, care, cu o deosebită competență, recunoscută și apreciată nu numai în țară, ci și în întreaga lume, conduce și stimulează permanent prin propriul exemplu această activitate.Vom urmări cu toată răspunderea, împreună cu celelalte organe de resort, realizarea integrală a prevederilor balanței comerciale și balanței de plăți pe 1986. Vom acționa permanent pentru sporirea încasărilor valutare, iar pe de altă parte pentru reducerea cheltuielilor legate de comercializarea și transportul mărfurilor românești, in general pentru creșterea eficientei exporturilor noastrelîn analiza profund științifică deosebit de bogată în idei novatoare. pe care ați făcut-o în fața Plenarei Comitetului Central, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați subliniat din nou, cu deosebită claritate, că activitatea de comerț exterior și de colaborare economică cu țările C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și cu celelalte state ale lumii constituie o cerință obiectivă pentru înfăptuirea programelor noastre de dezvoltare economică și, ca atare, trebuie să devină o preocupare permanentă, de prim ordin, pentru toți cei care concură la realizarea ei.Vă încredințăm că toți lucrătorii din comerțul exterior vor munci cu toată abnegația și dăruirea pentru a răspunde în condiții cît mai bune la această chemare și sarcină de mare răspundere.Relevînd că în lume comerțul și cooperarea economică nu se pot desfășura decît în condițiile unui climat de pace, încredere și înțelegere între națiuni, vorbitorul a exprimat deplina adeziune a tuturor lucrătorilor din domeniul relațiilor economice externe fată de noul demers pentru dezarmare și pace inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, demers care scoate în evidență cu putere nu numai grija conducătorului luminat pentru viitorul națiunii sale, ci și înalta răspundere a omului de stat umanist și vizionar pentru soarta întregii omeniri.Vă sîntem profund recunoscători, mult stimate tovarășe președinte — a spus în încheiere vorbitorul — pentru sprijinul și prețioasele dumneavoastră indicații, care ne ajută să ne organizăm mai bine, să facem o cotitură radicală, revoluționară și să așezăm pe baze noi întreaga noastră activitate pentru a obține rezultate superioare. Sîntem hotărîți ca prin asemenea rezultate să întîmpinăm și să cinstim marele nostru jubileu, cea de-a 65-a aniversare a creării Partidului Comunist Român.

tate de cel mai vrednic și stimat fiu al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele și activitatea căruia se leagă perioada cea mai rodnică din întreaga noastră istorie națională.Cu adîncă cinstire ne adresăm tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și al mișcării noastre revoluționare, pentru contribuția de înaltă competență la elaborarea și înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare socialistă a patriei, la progresul continuu al științei și al întregii noastre vieți spirituale.Doresc să subliniez, în acest cadru, că omagiul cel - mai fierbinte pe care și noi, cei ce trăim și muncim pe plaiurile străvechi ale județului Satu Mare, îl aducem aniversării partidului, secretarului său 

general este contribuția tot mai sporită la efortul general al națiunii pentru accelerarea progresului, modernizarea și creșterea caracterului intensiv.al dezvoltării, a realizării unei eficiențe maxime în toate domeniile.în spiritul învățămintelor desprinse, al prețioaselor indicații date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta plenară a Comitetului Central, punem un accent deosebit pe asigurarea tuturor condițiilor în vederea realizării" sarcinilor primului an din cel de-al 8-lea cincinal.în continuare, vorbitoarea s-a referit la realizările și preocupările oamenilor muncii din industria și agricultura județului. Un mare volum de efort a fost destinat —- și continuă să se depună — pentru aplicarea în viață a programelor privind accentuarea laturilor calitative, de eficiență ale activității economice. Acționăm cu toată hotărîrea pentru o creștere mai puternică a eficienței investițiilor, pentru accelerarea lucrărilor pe șantierele unor capacități care nu au fost puse în funcțiune la timp.
CUVINTUL DEPUTATULUI 

NAGY FERDINANDMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Raportul prezentat de guvern dezbate probleme de o însemnătate deosebită pentru dimensiunea efortului material, financiar și uman la care este angajată economia țarii în cel de-al 8-lea cincinal, perioadă dominată în continuare de ritmul rapid al progresului tehnic și al competiției între factorii cantitativi și calitativi ai producției materiale. Acest proces complex și interdependent, cu toate implicațiile lui asupra vieții sociale a țării, ne-a fost înfățișat cu o rigurozitate științifică și claritate desăvîrșită de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general. al partidului, în cadrul plenarei Comitetului Central al partidului.Ne-a fost pus la dispoziție, și de această dată, un nou și pre* țios document — îndreptar și de călăuză în înfăptuirea marilor obiective aprobate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român. Bilanțul pe care îl analizăm, bogat în înfăptuiri, rod al unei munci angajate și pasionante, sub conducerea partidului, fundament solid pentru izbînzile viitoare, ne înfățișează societatea românească contemporană în- tr-o evoluție dinamic ascendentă, capabilă să înfrunte obstacolele vremii ,și; să progresezș sigur spre țelul pe care și l-a propus.în continuare, vorbitorul a subliniat că oamenii muncii din agricultură depun eforturi stăruitoare pentru a-și spori contribuția la acest bilanț al dezvoltării economiei naționale, informînd că în anul 1985 producția de cereale a sporit și efectivele la toate speciile de animale au crescut continuu. Baza tehnico-materială a agriculturii s-a dezvoltat prin extinderea suprafețelor amenajate pentru irigat, a numărului tractoarelor și combinelor autopropulsate de mare productivitate.După ce a relevat rezultatele bune obținute în primul trimes
Expunerea la proiectul legii privind retribuirea în acord global 

și in acord direct a personalului muncitorMult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Drfcsedintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe si stimați tovarăși deputați,Vă rog să îmi permiteți ca, din împuternicirea guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale proiectul de Lege privind retribuirea în acord global si acord direct a personalului muncitor. Prin conținutul său. proiectul de lege constituie un document de o deosebită importantă teoretică si practică în aplicarea mai fermă a principiului socialist de retribuire după cantitatea, calitatea si importanta socială a muncii co- , respunzător stadiului actual al dezvoltării economico-sociale si cerințelor perfecționării mecanismului economico-financiar.Proiectul de lege supus dezbaterii este rodul gindirii științifice, revoluționare, cutezătoare si originale a tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, gîn- ditor Profund, de larg orizont, promotor curaios al noului, din ale cărui inițiativă și conducere nemijlocită a fost elaborat. Conținutul proiectului " reflectă realismul si clarviziunea politică a secretarului general al partidului nostru, rod al analizei dialectice, multilaterale a- suora perfecționării relațiilor socialiste de muncă si de repartiție. în lumina cerințelor dezvoltării intensive a econo- / miei, accentuării creșterii laturilor calitative.Doresc să subliniez faptul că secretarul general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceausescu, a examinat, în mai multe etape, cu conducerea fiecărui minister, criteriile specifice de aplicare a acordului global și acordului direct în toate ramurile și activitățile, concomitent ' cu stabilirea măsurilor menite să asigure organizarea superioară a muncii și modernizarea proceselor de producție în toate

Vă raportez, cu cel mai profund respect, mult stimate, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația noastră județeană este ferm hotărîtă să realizeze în 1986 un important salt calitativ în continua perfecționare a întregii activități economice.Doresc să exprim aici, în Marea Adunare Națională, adeziunea față de politica internă a partidului și statului nostru socialist, față de activitatea internațională cu totul excepțională desfășurată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. pentru creșterea rolului și prestigiului României pe toate meridianele.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a menționat în încheiere deputata, de hotărîrea noastră fermă de a vă 1 urma neabătut, în tot și în toate, strîngînd toi mai puternic rîndurile întregii națiuni în jurul partidului, al dumneavoastră — strălucit conducător și chezaș al înălțării libere și demne a României dragi pe calea spre comunism.

tru al acestui an, vorbitorul a menționat însă anumite neim- pliniri față de prevederile planului datorate, în primul rînd, stilului de muncă al cadrelor din Ministerul Agriculturii, conducerii acestuia, care nu întotdeauna a fost la nivelul sarcinilor încredințate.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la plenara Consiliului Național al Agriculturii, în strălucita cuvîntare rostită la plenara Comitetului Central, conducerea Ministerului Agriculturii, întregul activ de specialiști sînt puternic angajați pentru ca rezultatele ce se vor obține în acest an să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră.în acest spirit am acționat pentru transpunerea realizărilor din domeniul cercetării științifice și a progresului tehnic în unitățile de producție, trecînd la aplicarea hotărîtă a îndrumărilor desprinse din cuvîntarea rostită la Congresul Științei și învățămintului de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia li aducem prinosul nostru de recunoștință.Vorbitorul a informat apoi că lucrările din actuala campanie agricolă de primăvară se desfășoară în condiții bune, fiind create condiții ca pînă la 15—20 aprilie să se încheie însămînță- rile la toate culturile.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă rog să-mi per- mițețj, mult stimate tovarășe Nicolâb "Ceaușescuî Ca în "numele conducerii Ministerului Agriculturii, cu deosebită stimă și respect, să vă mulțumim peptru s uriașul ajutor pe care nt-1 acordați zi de zi, iar acum, cînd întregul nostru popor întîmpină cea de-a 65-a aniversare a făuririi Partidului Comunist Român și împlinirea a 50 de ani de la procesul de la Brașov cu împliniri remarcabile, să vă adresăm cele mai sincere urări de sănătate și putere deplină de muncă și să vă asigurăm că vom munci cu energie pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin, sporind astfel contribuția agriculturii la înflorirea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

prezentată de tovarășul
MAXIM BERGHIANU, ministrul muncii

unitățile economice, condiții necesare aplicării ferme și eficiente a acordului global și direct.Aducem și cu acest prilej, în ajunul gloriosului jubileu al partidului, un cald omagiu și exprimăm întreaga gratitudine față de conducătorul iubit, strălucitul strateg, ctitorul celei mai dinamice și rodnice ere din istoria patriei, personalitate marcantă a lumii contemporane, strălucit promotor al idealurilor , de independență, progres social, pace și colaborare internaționa- ț lă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ■ pentru munca neobosită și aportul de inestimabilă valoare la îmbogățirea teoriei și practicii . construcției socialismului și comunismului, la progresul multilateral al patriei, la bunăstarea și fericirea poporului român.Stimați tovarăși deputați,Proiectul de lege supus dezbaterii intregește cadrul juridicpentru accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării economiei și de valorificare a întregii munci sociale. Conceput într-o viziune largă, de întărire a legăturii veniturilor cu rezultatele muncii și stimularea, pe această cale, a sporirii eficienței economice, a creșterii aportului propriu al unităților în valorificarea integrală a potențialului ' tehnic și uman, proiectul de lege vizează interesele economiei naționale pe ansamblu, ca și ale fiecărui om al muncii, , fiind o expresie elocventă a grijii permanente a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de asigurare a condițiilor necesare înfăptuirii obiectivelor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea în ritm susținut a economiei românești și dublarea productivității muncii în următorii ani.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
IOAN TOTUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Cu stima și admirația pe care le nutrim față de personalitatea revoluționară a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — creatorul gîndirii economice românești privind construcția socialismului — cu satisfacția pe care o provoacă împlinirile și realizările obținute in decursul celor două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, vă rog să-mi permiteți să abordez unele aspecte esențiale care rezultă din raportul privind activitatea economică, măsurile pentru îndeplinirea planului pe anul 1986.în acest context, vorbitorul a evidențiat realizările dobîndite de poporul nostru pe calea făuririi unei economii dinamice și multilateral dezvoltate, subliniind că, în obținerea acestor rezultate, rolul hotărîtor revine secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, care, prin politica concepută și măsurile inițiate, a asigurat, o dată cu dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale, ridicarea continuă a bunăstării intregii societăți, dezvoltarea multilaterală a acesteia și a personalității umane.Sub îndrumarea directă a tovarășei Elena Ceaușescu s-a perfecționat continuu activitatea din domeniile învățămîn- tului, cercetării științifice, culturii, sănătății.Din inițiativa și sub conducerea directă a secretarului general al partidului nostru se desfășoară un amplu proces de perfecționare a organizării producției și a muncii în toate unitățile, pentru realizarea integrală a noului mecanism economic in funcție de condițiile concrete și nivelul economic al țării noastre in etapa actuală, în acest cadru, o semnificație deosebită prezintă concluziile și măsurile elaborate cu privire la folosirea cu maximum de eficiență a capacităților de producție de care dispunem, creșterea producției-marfă la 1 006 lei fonduri fixe.Valorificarea la maximum a factorilor interni din fiecare unitate productivă, a arătat în continuare vorbitorul, a efortului propriu al fiecărui colectiv de muncă, reducerea costurilor de producție, creșterea productivității muncii corespunzător gradului de înzestrare tehnică și de calificare a forței de muncă constituie direcțiile fundamentale ale autogestiunii- economico-financiare, ale realizării depline a principiilor noului mecanism economic.CăracferistiC pentru procesele complexe ale creșterii eficienței economice în etapa actuală este, totodată, strînsa dependență între rezultatele muncii și veniturile obținute . de fiecare lucrător, împletirea organică a stimulării cu intărirea răspunderii pentru îndeplinirea prevederilor din planul de stat. In acest sens, măsurile preconizate în proiectul de lege privind retribuirea în acord global și acord direct a personalului muncitor asigură corelațiile principale dintre creșterea productivității muncii și creșterea veniturilor, stimularea tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea planului de producție la toți indi

Principiul director înscris în proiectul de lege este de natură să asigure aplicarea corespunzătoare a tezelor potrivit cărora i venitul oamenilor muncii este nelimitat atît în cazul depășirii, cît și al nerealizării producției planificate. în concepția legii, așezarea relațiilor de repartiție pe baza rezultatelor muncii înscrie venitul ca un element fundamental pentru cointeresarea personalului muncitor în realizarea producției cu minimum de cheltuieli materiale și de muncă vie și maximum de eficiență.Prevederile cuprinse în proiectul de lege reprezintă un instrument practic de valorificare superioară a relațiilor socialiste de producție, a cadrului democratic unitar și original creat în țara noastră, pirghie de înfăptuire a autoconducerii și autogestiunii muncitorești, care vizează creșterea răspunderii .oamenilor muncii în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, pentru mai buna gospodărire și utilizare a fondurilor materiale și financiare încredințate de societate.Elaborarea proiectului de lege s-a corelat cu acțiunea de importanță națională ce se desfășoară în unitățile economice pentru 'organizarea și modernizarea proceselor de producție, sub conducerea de inaltă competență științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om ' politic și savant de renume mondial, în «vederea valorifică- ' rii rezultatelor cercetării științifice, a folosirii depline a tehnicii moderne, a resurselor materiale și de muncă, dublării productivității muncii, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerii consumurilor materiale și eriergetice. sporirii eficienței economice și, pe a- ceastă bază, a veniturilor oamenilor muncii. 

catorii, pentru realizarea producției de export și a exportului, care — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru economia noastră in etapa actuală este o necesitate vitală.Obiectivele și direcțiile cuprinse în planul pe anul 1986, creșterea contribuției factorilor intensivi la dezvoltarea economică presupun și impun perfecționarea continuă a activității financlar-bancare, întărirea autogestiunii și realizarea autofinanțării de către fiecare unitate socialistă. Aceasta determină, o dată cu transformările calitative din sfera producției și circulației bunurilor materiale, și creșterea rolului pîrghiilor financiar- bancare. Așa cum a subliniat tovarășul secretar general al partidului la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, este necesar ca în domeniul financiar-bancar să se realizeze o adevărată revoluție. Prezintă o deosebită semnificație indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul hotărîtor al întăririi gestiunii economice în fiecare fabrică, secție sau fermă, stabilirea precisă a modalităților de formare și folosire a veniturilor, dimensionarea cheltuielilor la strictul necesar și creșterea rentabilității pe fiecare produs și în fiecâre unitate. în acest context se impune să se acționeze pentru înfăptuirea integrală a indicațiilor conducerii partidului cu privire la reducerea costurilor și perfecționarea prețurilor de producție, stimularea producției pentru export, realizarea stabilității prețurilor de desfacere la bunurile de consum în limitele planificate.în continuare, deputatul a arătat că în activitatea financiară din întreprinderi, centrale și* ministere, precum și a organelor financiar-bancare există o serie de neajunsuri care trebuie să fie eliminate cît mai grabnic.Măsurile inițiate de secretarul general al partidului pentru transformarea creditului în factor al creșterii economice și folosirea eficientă a acestuia impun acțiunea hotărîtă a organelor financiar- bancare pentru intărirea disciplinei financiare în unități.Sarcini deosebite revin organelor din sistemul financiar- bancar în aplicarea fermă a indicațiilor tovarășului secretar general în ce privește folosirea eficientă a fondurilor materiale și bănești de către fiecare unitate productivă și instituție, prevenirea și reducerea costurilor și a imobilizărilor de fonduri, întărirea monedei naționale si realizarea unei circulații bănești sănătoase.Obiectivele economice ale planului pe anul 1986 și ale actualului plan cincinal impun gospodărirea eficientă a tuturor fondurilor, întărirea disciplinei financiare, aplicarea șî respectarea prevederilor legale în folosirea mijloacelor materiale și bănești.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii, și pe dumneavoastră, stimați tovarăși deputați, a spus în încheiere vorbitorul, că toți cei care desfășurăm activitatea în domeniul financiar- bancar vom acționa ferm pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor care ne revin, pentru creșterea rolului sistemului financiar-bancar în dezvoltarea intensivă și multilaterală a economiei României socialiste.

Stimați tovarăși,De o mare actualitate este sublinierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care arăta : „Trebuie să pornim permanent de la principiul că în socialism nimeni nu poate trăi fără să muncească, pe seama muncii altuia. Fiecare cetățean are datoria de onoare de a depune o activitate utilă, în raport cu cerințele societății și cu pregătirea sa. Trebuie să pornim de la cerința «nici muncă fără pîine, nici piine fără muncă*".în conformitate cu politica economico-socială a partidului, cu prevederile legilor țării, statul nostru asigură formarea si perfecționarea profesională a tuturor oamenilor muncii, creează condiții necesare ca fiecare să aibă un loc de muncă, să. poată să lucreze conform pregătirii șl aptitudinilor sale si să realizeze venituri în raport cu activitatea depusă și producția realizată.în acest cadru, proiectul de lege asigură întărirea legăturii dintre retribuție si rezultatele muncii si contribuie în mod nemijlocit la perfecționarea relațiilor de muncă și de repartiție. la obținerea unei eficiente maxime în toate domeniile de activitate.Stimați tovarăși,Avînd în vedere posibilitățile sporite de stimulare pe care le creează acordul global, ca mod de organizare si retribuire a muncii, prin lege se prevede ca acesta să fie generalizat in întreaga economie națională. la toate categoriile de personal si pe toate treptele organizatorice, începînd cu veriga de bază — formația de lucru. instalația, brigada, atelierul, secția — pînă la nivel de fabrică, uzină și întreprindere, precum și la nivelul centralelor industriale si al ministerelor..Proiectul de lege prevede o- bligatia ca, în cadrul acordului global, la toate locurile de muncă uifle cantitatea de muncă se poate comensura. să se
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a IV-a)aplice retribuirea în acord di- ț rect, asigurindu-se astfel o le- I gătură nemijlocită între munca * depusă, rezultatele obținute si retribuția cuvenită.O problemă majoră înscrisă în proiectul de lege o reprezintă perfectionarea organizării si normării producției si a muncit, care trebuie să preceadă si să asigure toate condițiile pentru aplicarea corectă si stimulativă a acordului global.în acest cadru, este necesară analiza critică a fiecărui loc de muncă, a gradului de încărcare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, de folosire a timpului de lucru de către fiecare om al muncii si stabilirea de noi norme de producție, de timp si normative de personal fundamentate științific, care să reflecte noile condiții tehnice și de organizare superioară a producției si a muncii, care să conducă la reducerea personalului indirect productiv, de deservire si administrație, si dirilarea a- cestuia spre activități direct productive.Principiul director înscris în lege privind retribuirea în acord global si direct este că veniturile oamenilor muncii se stabilesc in raport direct cu realizarea producției fizice în structura sortimentală planificată i sau cu lucrările executate, fără ’ a fi limitate atît în cazul depășirii. cît si în cazul nereali- zăril sarcinilor planificate. Se asigură prin aceasta o stimulare puternică a oamenilor muncii pentru realizarea si depășirea producției fizice prevăzute în olan si depășirea ei cînd se asigură desfacerea la export sau la intern.Totodată, veniturile oamenilor muncii pot creste mai mult în cazurile în care producția se . realizează într-un timp mai f scurt sau cu un număr mai mic i de personal decît cel normat. I potrivit principiului legiferat că suma prevăzută în acord global nu se modifică, indiferent de numărul de personal si durata în • care se realizează sarcinile contractate.Prin proiectul de lege se creează, de asemenea, posibilitatea stimulării suplimentare a muncitorilor, maiștrilor, inginerilor si a celorlalte categorii de personal din secțiile si atelierele de producție, pentru depășirea producției planificate destinate exportului.Pentru" eliminarea practicii unor unităti care denăsesc producția fizică pe total, dar nu realizează producția, destinată exportului. • prin proiectul de lege se prevede că producția fizică se consideră îndeplinită numai în situația în care a fost realizată integral producția pentru export. înlăturîndu-se ast

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale asupra proiectului legii 
privind retribuirea în acord global și în acord direct a personalului muncitor

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Președinte al Republicii Socialiste România,Stimate tovarășe și stimați tovarăși' deputați,Comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, analizînd proiectul Legii privind retribuirea în acord global și în acord direct a personalului muncitor, constată că acesta cuprinde reglementări deosebit de importante în cadrul preocupărilor de perfecționare continuă a pîrghiilor cu rol determinant în valorificarea superioară a resurselor materiale și umane de care dispune economia națională, în concordanță cu obiectivele stabilite de al XIII-lea Congres al partidului.Elaborată din inițiativa și sub conducere;! directă a secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolâe Ceaușescu, reglementarea supusă dezbaterii se înscrie în contextul măsurilor luate în țara noastră de conducerea de partid și de stat în vederea aplicării ferme și cu eficiență sporită, a noului mecanism economieo-financiar, întăririi autoconducerii muncitorești, cerință obiectivă izvorîtă
Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

CAROL DINAMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe deputate și tovarăși deputați.Ne aflăm într-o perioadă în care întreaga noastră națiune întîmpină cu noi si importante succese în muncă glorioasa aniversare a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, eveniment cu profunde semnificații in viata partidului și poporului nostru, care stimulează energiile creatoare pentru înfăptuirea directivelor Congresului al XIII-lea al partidului. Aplicînd cu consecventă Indicațiile și orientările dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, date cu prilejul vizitei de lucru pe care ati efectuat-o în județul Galați, am acționat cu toate forțele pentru valorificarea la parametri su

fel , posibilitatea compensării a- cesteia prin depășirea sarcinilor Planificate la produsele centru consum intern.Avînd în vedere importanța deosebită a realizării și depășirii producției pentru export și a exportului, element hotărîtor în bunul mers al întregii economii naționale. în proiectul de lege se prevede că, pentru depășirea producției de export și a exportului prevăzut în plan, personalul din conducerea întreprinderilor. centralelor și ministerelor, precum și celelalte categorii de personal cu atribuții în realizarea acestor sarcini pot beneficia de prime lunare în cuantumul înscris în lege, iar în cazul nerealizării acestor sarcini, se penalizează în mod corespunzător.De asemenea, pentru întărirea disciplinei de plan este prevăzut că planul de producție pentru export și exportul se consideră îndeplinite în situația în care s-au realizat integral sarcinile planificate pe fiecare relație în parte, fără a se admite compensări de pe o relație pe alta.Stimați tovarăși,Un element nou și deosebit de important în etapa actuală este accentul care se pune de conducerea partidului, personal de tovarășul secretar general, pe valorificarea superioară a re- , surselor materiale și a materii- 1 lor prime. în proiectul de lege se prevede stimularea oamenilor muncii pentru obținerea de produse mai multe sau de valori mai ridicate din aceeași ■ cantitate de materii prime si' materiale, astfel ca din aceeași cantitate de otel, țiței, masă .lemnoasă să se obțină o producție cu o valoare cît mai ridicată sau o cantitate mai mare de produse finite.Introducerea acestor indicatori care pînă în prezent nu •erau drept criterii ce daudreptul la majorarea retribuției cuvenite în acord global corespunde pe deplin cerințelor actualei etape de trecere la o dezvoltare intensivă a ^economiei naționale, avînd în vedere ponderea ridicată ce revine materiilor prime și materialelor în cheltuielile de producție și va stimula personalul muncitor ca, printr-o mai bună valorificare a acestora, să contribuie la sporirea eficientei economice a întregii activități.De asemenea, un alt criteriu de majorare a retribuției în a- cord global, prevăzut în proiectul de lege, este îmbunătățirea calității producției, sporirea ț ponderii produselor de calitate superioară — cerință de impor- “ tanță maximă in etapa actuală, pentru creșterea continuă a fiabilității și a gradului de competitivitate a produselor.

prezentat de tovarășa IULIĂNA BUCUR, 
secretar al Comisiei pentru industrie 

și activitatea economico-financiară

din tripla calitate a oamenilor muncii în societatea noastră socialistă, de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale.Comisiile constată că proiectul legii supus dezbaterii stabilește cu claritate drepturile, obligațiile și răspunderile oamenilor muncii, asjgurînd, totodată, cadrul corespunzător pentru organizarea și retribuirea muncii în concordanță deplină cu principiul socialist de retribuție după cantitatea» calitatea și importanta muncii sociale, în scopul determinării creșterii preocupării întregului personal muncitor pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de producție, creșterea randamentului muncii, reducerea cheltuielilor de producție, îmbunătățirea parametrilor tehnico-calitativi ai produselor și sporirea, pe această bază, a eficienței întregii activități.Comisiile relevă marea forță mobilizatoare a prevederilor din proiectul de lege, acestea fiind de natură să determine sporirea 

periori a potențialului tehnic si uman de care dispunem.în acest an, comitetul județean de partid a desfășurat o susținută activitate de elaborare și fundamentare a măsurilor tehnice si organizatorice care să asigure în fiecare unitate premisele necesare pentru înfăptuirea exemplară a indicatorilor de plan. în acest scop am trecut la organizarea mai bună a producției, la utilizarea mai eficientă a fondurilor fixe existente si eliminarea locurilor înguste, la modernizarea tehnologiilor de fabricație. Se poate aprecia că. în temeiul a- cestor măsuri, precum si prin aplicarea judicioasă a acordului global, pe ansamblul județului, în primul trimestru al acestui an s-a obtinut o productie- marfă suplimentară de 200 milioane lei. s-a realizat planul la un număr de 36 sortimente principale, au fost onorate integral contractele scadente la

în scopul reducerii continue a cheltuielilor de producție, este prevăzut, de asemenea, că personalul muncitor, poate be- , neficia de ’ premii pentru eco- f nomiile la materii prime, mate-j riale, combustibili și energie,! de pînă la 30 la sută din valoarea acestora, potrivit legii.întărirea legăturii dintre retribuție și rezultatele munpii conduce totodată, conform principiului că nimeni nu poate avea venit garantat dacă nu lucrează și nu produce potrivit -obligațiilor de la locul de muncă, la reducerea corespunzătoare a veniturilor personalului, în cazul în care nu realizează producția fizică, sortimentația planificată și producția de export, nu realizează indicii planificați de valorificare a materiilor prime sau execută produse de o calitate necorespunzătoare.Pentru a stimula și realizarea ajjtor laturi calitative ale activității productive, retribuția corespunzătoare producției fizice și a celei pentru export realizate se acordă integral dacă sînt îndeplinite și anumite condiții care comensurează aspecte calitative ale activității de producție, cum sînt :— Realizarea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor, încadrarea în consumurile specifice normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, iar la întreprinderi și realizarea producției nete, marfă, productivității muncii, producției-marfă la 1 000 lei fonduri fixe, cheltuielile planificate la 1 000 lei producție.în vederea sporirii cointeresării tuturor categoriilor de oameni ai muncii, de la formația de lucru și pînă la minister, proiectul de lege prevede că pentru personalul din Conducerea întreprinderilor, centralelor și ministerelor, inclusiv miniștrii, retribuția în acord global se f determină în raport cu realizarea producției fizice, a exportului și a celorlalți indicatori de eficiență prevăzuți în plan, care reprezintă suma rezultatelor obținute în toate unitățile din subordine. .Stimați tovarăși,în proiectul de lege sînt stabilite, ca o condiție hotărîtoare pentru aplicarea fermă și corectă a acordului global, răspunderile și obligațiile conducerii întreprinderilor, centralelor și ministerelor cu privire la nominalizarea și acoperirea cu contracte a întregii producții fizice planificate, in condițiile unei stricte corelări între producția fizică, producția marfă, sarcină de creștere a productivității muncii, numărul de personal și fondul de retribuire. De asemenea, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă, astfel încît per

impetuoasă și permanentă a productivității muncii, ca factor hotărîtor în dezvoltarea accelerată a patriei noastre, în condițiile noii revoluții țehnico-ști- ințifice contemporane, corespunzător cerințelor calitativ superioare ale trecerii țării noastre la o etapă nouă de dezvoltare intensivă.Prin generalizarea acordului global și a acordului direct prevăzută in proiectul de lege, comisiile apreciază că se va realiza o sporire substanțială a grijii oamenilor muncii pentru buna întreținere și gospodărire a mijloacelor de producție, utilizarea integrală și cu înalt randament a timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii individuale și colective în toate unitățile. Totodată, prin statuarea principiului corelării veniturilor individuale cu realizarea planului de producție fizică și de export, cît și cil ridicarea eficienței economice, proiectul de lege îndeplinește și o importantă funcție stimulativă în ansamblul economiei na
export și s-au realizat investițiile planificate.în continuare. vorbitorul a spus : Apreciem că prețioasele indicații și orientări cuprinse în magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, măsurile de perfecționare a mecanismului economic, de stimulare a creșterii producției și eficienței, aprobate de plenară, reflectate și în proiectul de lege pe care-1 dezbatem, vor da un puternic impuls dinamizării întregii activități economice, vor asigura creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în stabilirea și realizarea planului, în gospodărirea judicioasă a bunurilor încredințate de societate.Actul normativ supus aprobării actualei sesiuni, privind retribuirea în acord global și acord direct a personalului muncitor, cu ale cărui prevederi mă declar întru totul de acord, constituie un nou și important pas în perfecționarea relațiilor de producție, proces consecvent, revoluționar pe care îl datorăm secretarului gene

sonalul muncitor să aibă asigurat lucrul, să își îndeplinească obligațiile stabilite și să realizeze retribuțiile corespunzătoare.în proiectul de lege se prevede că în situația în Care, timp de o lună, personalul muncitor nu realizează cel puțin 80 la sută din retribuția tarifară stabilită, organul ierarhic superior are obligația să analizeze cauzele acestor stări de lucruri și să stabilească măsuri astfel incit în perioadele următoare oamenii muncii să își poată realiza integral sarcinile și retribuția.în situațiile în' care nu se poate asigura lucrul pentru întregul personal, conducerea unității va lua măsuri de redimen- sionare a numărului de personal corespunzător condițiilor de îndeplinire a sarcinilor de plan, iar personalul devenit disponibil să fie redistribuit în alte activități productive.Tovarăși,Un loc distinct în proiectul de lege îl ocupă prevederile în legătură cu adîncirea democrației muncitorești?Formațiile de lucru se constituie în mod democratic, cu consultarea oamenilor muncii și își aleg șefii de formații dintre cei mai buni muncitori, maiștri, subingineri și ingineri, cu experiență în producție, capabili să organizeze și să conducă activitatea formației, astfel încît aceasta să realizeze si să depășească sarcinile contractate și să obțină venituri cit mai mari.Stimați tovarăși,Prin noile măsuri cuprinse în proiectul de lege aflat în dezbatere se asigură aplicarea mai fermă a principiului socialist de retribuire după cantitatea și calitatea muncii, stimularea inițiativei individuale și colective, creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii în transpunerea în viată a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru o mai bună gospodărire, eficiență a fondurilor materiale și bănești. utilizarea integrală a capacităților de producție și a forței de muncă, creșterea continuă a productivității muncii și sporirea mai accelerată a venitului național, bază sigură a progresului multilateral al patriei și de îmbunătățire a calității vieții întregului popor.Motivat de cele de mai sus, vă rog, stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși depu- tați, să învestiți cu putere de lege proiectul în forma prezentă.

ționale, contribuind la cointeresarea nersonalului muncitor în realizarea în condiții cît mai bune a sarcinilor de plan.Pornind de la necesitatea creșterii preocupării pentru promovarea neabătută a principiilor echității socialiste, care trebuie să stea la baza raporturilor dintre oamenii muncii și unitățile în care ei î.și desfășoară activitatea, comisiile își exprimă deplinul acord cu prevederile potrivit cărora veniturile personalului retribuit în acord global sînt neplafonate. ele crescînd nelimitat în raport de producția fizică realizată, de îmbunătățirea calității produselor, economisirea materiilor prime și materialelor, dună cum ele se diminuează în mod corespunzător. în situația neîn- denlinirii obligațiilor asumate.Convinse că prevederile proiectului de lege creează condițiile necesare valorificării superioare a muncii sociale, creșterii răspunderii colectivelor de oameni ai muncii. în stabilirea și realizarea planului. în gospodărirea judicioasă a bunurilor încredințate de societate, comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale avizează favorabil, in unanimitate, proiectul de lege supus dezbaterii și recomandă adoptarea lui de către Marea Adunare Națională.
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, a cărui gîndire prospectivă, științifică și profund realistă a pus bazele actualului mecanism economic. Astfel, prevederile noii legi, punind accentul pe realizarea producției fizice la fiecare loc de muncă, în secții, ateliere și pe ansamblul întreprinderii, precum și pe reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil și energie, sint de natură să asigure cointeresarea personalului muncitor la realizarea și depășirea producției destinate exportului, la valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, la creșterea ponderii produselor de calitate superioară, la folosirea mai bună a mașinilor și utilajelor, la îmbunătățirea organizării producției și a muncii. în acest sens, ni se pare important de subliniat că proiectul actului normativ pe care îl dezbatem aduce importante perfecționări față de reglementările anterioare și prin faptul că organizarea și retribuirea muncii în acord global vor ține seama de condițiile reale ale ac

tivității din diferite ramuri și sectoare, stabilind în acest sens criterii specifice, care vor permite aplicarea mai eficientă a acordului global, și deci sporirea caracterului stimulativ al acestuia. ■In acest context se cuvine relevat faptul că îmbunătățirea aplicării mecanismului acordului global se desfășoară în paralel cu înfăptuirea amplei acțiuni de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, care reprezintă o «nouă inițiativă, esențială, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea ridicării întregii noastre activități productive la nivel mondial. Aplicarea consecventă, neabătută a prevederilor noii legi ne va da posibilitatea să valorificăm superior. capacită
CUVÎNTUL deputatului 

ALEXANDRU NECULAMult stimate și iubite tovarășe Nieolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe si stimați tovarăși deputați,Lucrările actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale se desfășoară în atmosfera de măreață sărbătoare în care tara întreagă omagiază apropiata aniversare a 65 de ani de la crearea P.C.R.. centrul vital al societății noastre socialiste.Strălucita expunere a tovarășului Nicolae Ceausescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., orientările si sarcinile subliniate cu acest prilei sint de natură să mobilizeze amplu eforturile întregii națiuni pentru îndeplinirea riguroasă, neabătută a obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.In această privință doresc să subliniez că indicațiile si orientările De care ni le-ati dat dumneavoastră. tovarășe sdcretar general, si dumneavoastră, tovarășă Elena Ceausescu, cu ocazia analizelor aprofundate ne care le-ati efectuat în domeniul nostru de activitate, reprezintă temelia acțiunilor ne care le întreprindem pentru perfecționarea organizării si modernizarea producției, care au drept obiective esențiale creșterea accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor. în condițiile sporirii fiabilității acestora, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibilului si energiei, folosirea cu inalt randament a mașinilor și utilajelor, sporirea eficientei economice.Proiectul de lege supus dezbaterii privind retribuirea1 în acord global si acord direct, a personalului muncitor, a spus în continuare deputatul, se înscrie în acțiunile de Perfecționare a mecanismului economico-financiar. elaborat din inițiativa si sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, președintele Republicii. Proiectul de lege vizetiză îmbunătățirea sistemului de retribuire a muncii în toate unitățile economice si pentru toate categoriile de personal, determinînd legarea si mai strînsă a veniturilor individuale de realizările obținute în producție, de nivelul calitativ al acesteia, de eforturile depuse pentru creșterea exportului si a competitivității produselor, a sporirii eficienței întregii activități.
CUVÎNTUL deputatului 

VASILE BACALUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate și stimați tovarăși deputați,Proiectul legii privind retribuirea în acord global și acord direct a personalului muncitor reflectă concepția profund științifică. revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind strategia și direcțiile de dezvoltare economico-socială a României în noua etapă, calitativ superioară, prefigurată prin hotă- ririle Congresului al XIII-lea al P.C.R.Prevederile actului normativ pe care îl dezbatem urmăresc aplicarea întocmai și peste tot a principiului socialist de repartiție după cantitatea, calitatea și importanta socială a muncii, asigură legarea mai' strinsă a veniturilor individuale de îndeplinirea sarcinilor de plan, de realizarea producției fizice și a celei destinate exportului, de ridicarea calității produselor și economisirea materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, de sporirea: productivității muncii și a eficienței economice, în concordanță cu cerințele mecanismului economico-financiar. ale autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice. Iată de ce apreciez că noile reglementări vor conduce la creșterea răspunderii colective, dar și individuale pentru realizarea sarcinilor de plan, buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare, pentru ridicarea calității și eficienței întregii activități. Apreciez ca fiind deosebit de importantă introducerea în proiectul noii legi a unor criterii în raport cu care se majorează sau se diminuează sumele cuvenite drept retribuție pentru producția fizică sau pro- ducția-marfă realizată.Ca o expresie a democrației muncitorești, proiectul de lege 

țile de producție, resursele materiale și energetice de care dispunem, precum și forța de muncă, ceea ce ne va peimite să desfășurăm o activitate mai eficientă.Vă rOg să-mi permiteți, a subliniat in încheiere vorbitorul, să-mi exprim acordul deplin față de acest proiect de lege și să vă asigur, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii gălățeni că, ur- mind strălucitul dumneavoastră. exemplu de muncă și abnegație revoluționară, vom acționa cu fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor care ne revin din planul pe anul 1986, hotărîți să ne aducem o contribuție substanțială la dezvoltarea și înflorirea patriei socialiste.

în acest context, proiectul de lege definește cu claritate atribuțiile si răspunderile personalului de conducere si execuție din întreprinderi, centrale industriale si ministere în legătură cu asigurarea tuturor condițiilor necesare aplicării acordului global. înceoînd cu asigurarea contractelor la intern si export. a bazei tehnico-materiale pentru desfășurarea corespunzătoare a procesului de producție pînă la defalcarea si urmărirea zilnică a realizării producției fizice si a celorlalte sarcini de plan pînă la nivelul fiecărei fdr- matii de lucru.în contextul generalizării acordului global, potrivit prevederilor proiectului de lege, policalificarea muncitorilor este o măsură care poate asigura folosirea mai bună a timpului de lucru prin executarea, de către fiecare om al muncii, a cît mai multor operații sau lucrări si realizarea operativă de către aceștia a unor activități de întreținere si reparații ale mașinilor si utilajelor. Rezultate asemănătoare se vor obține, cu siguranță, prin aplicarea unei alte măsuri prevăzute, care are o importantă deosebită în industria electronică si de automatizări. si anume participarea nemijlocită în producție a maiștrilor. inginerilor si Subingine- rilor la executarea unor lucrări complexe, cu un înalt grad de tehnicitate.De asemenea, o serie de prevederi din proiectul de lege urmăresc sporirea răspunderii organelor de conducere colectivă. a tuturor oamenilor muncii pentru ridicarea indicelui de valorificare a materialelor si creșterea' ponderii producției de calitate superioară. Subliniez, totodată, importanta deosebită a prevederilor referitoare la stimularea si creșterea răspunderii personalului, de la muncitor pînă la ministru, pentru realizarea producției de export, sarcină economică prioritară.în numele oamenilor muncii din industria electrotehnică exprim. si cu acest prilej, profunda noastră recunoștință fată de secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru strălucita activitate consacrată făuririi celei mai rodnice epoci din istoria Patriei si îl asigurăm că. strîns uniți în jurul său. vom acționa fără preget, cu răspundere comunistă revoluționară pentru transpunerea neabătută în practică a politicii interne si externe a partidului.

prevede constituirea formațiilor de lucru în raport cu nevoile producției, prin consultarea oamenilor muncii, urmărindu-se dimensionarea personalului in strînsă concordantă cu cerințele îndeplinirii sarcinilor din contractul de acord global. în acest sens se prevede posibilitatea pentru colectivul de oameni ai muncii din cadrul formației de lucru de a hotărî ca, pe baza creșterii productivității muncii, să realizeze produsele'sau lucrările contractate cu un număr mai mic de personal decît cel normat. Totodată, se. prevede în mod expres că șefii formațiilor de lucru se aleg pe baze democratice de către colectivele de oameni ai muncii din rîndul acestora, dintre cei mai buni muncitori, maiștri, subingineri și ingineri.Permiteți-mi să exprim, in numele colectivului întreprinderii de vagoane . Drobeta-Turnu Severin, în mijlocul căruia muncesc, recunoștința profundă pentru grija permanentă a conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ce o purta ți pentru bunăstarea și fericirea poporului. Informez că muncind în acord global, am reușit. în perioada scurtă din acest an, să asigurăm o mai bună corelare între indicatorii producției fizice. producției-marfă. productivității muncii și nivelului retribuției.în încheiere, vorbitorul a spus : în spiritul indicațiilor și orientărilor de importanță fundamentală pe care ni le-ați dat, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., vom lua noi măsuri pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru introducerea u- nui înalt spirit de răspundere, ordine și disciplină în întreaga activitate, militînd perseverent pentru ea fiecare om al muncii din unitatea noastră să-și însușească sensul și finalitatea noilor măsuri, înțelegînd că spori

rea veniturilor și ridicarea nivelului de trai material și spiritual — țelul suprem al politicii partidului flosiru — jse realizează numai prin muncă, prin- tr-o strînsă concordantă eu dezvoltarea generală a forțelor de producție, cu sporirea producției, a eficienței economice și a
CUVÎNTUL
MARIAMult stimate tovarășeNicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubitătovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși deputati,In numele oamenilor muncii din industria ușoară, aduc si cu acest prilej un respectuos omagiu și exprim nemărginita noastră recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu. conducătorul stimat și prețuit ăl partidului și țării, care, prin adinca sa iubire de patrie, prin înalta responsabilitate față de înfăptuirea idealurilor națiunii noastre. a determinat si a asigurat — împreună cu poporul si pentru popor — cea mai dinamică ascensiune a vieții economice si sociale din întreaga istorie a României.Adresăm, de asemenea, vibrantele noastre mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. prim viceprim-mi nistru al guvernului, președinte al Consiliului Național al Științei si învătă- mîntului, personalitate care înmănunchează în chip strălucit calitățile omului politic cu cele ale omului de știință. pentru activitatea profund devotată cauzei poporului, operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Rezultat nemijlocit al gîndirii științifice, profund novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. amplul proces de dezvoltare a economiei a fost dinamizat in permanentă de conceptele, tezele si ideile de mare valoare teoretică și practică finalizate în documente și acte normative, prin care s-au creat cadrul si condițiile necesare pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar. întărirea ’autoconducerii și autogestiunii. exercitarea, din ce in ce mai activă, a prerogativelor democrației muncitorestj-revolutio- nare.Noua Lege privind retribuirea în acord global si acord direct a personalului muncitor, inițiată și elaborată sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. conduce la crearea, unui cadru juridic si organizatoric superior pentru întreaga activitate ■ productivă, asigurind repartiția veniturilor oamenilor muncii in raport cu munca depusă, o si mai strînsă

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NĂSTASE DIOMIDMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputati.Sesiunea Marii Adunări Naționale are loc intr-o perioadă de puternică angajare si mobilizare a întregului popor, strîns unit în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, la temelia cărora punem Îndeplinirea ritmică, în condiții de înaltă calitate si eficiență, a sarcinilor pe acest prim an al cincinalului 1986— 1990.Pentru județul Vaslui, cincinalul pe care l-am început înseamnă continuarea într-un ritm susținut a procesului de dezvoltare și modernizare a industriei și agriculturii, concomitent cu realizarea unor mutații calitative in viata și conștiința oamenilor. Toate acestea sînt rodul politicii înțelepte, profund umaniste promovate de dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului.’ privind repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării si dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei.Referindu-se la întreprinderea de rulmenți în care își desfășoară activitatea si unde, a- plicindu-se pe scară mai largă acordul global, au fost obținute rezultate bune în îndeplinirea și depășirea planului la producția fizică și la export, vorbitorul a spus : Apreciez că, aplicînd cu toată răspunderea principiile acordului global, de la nivelul formațiilor de lucru pînă la nivelul întreprinderilor, centralelor si ministerelor, vom reuși să înlăturăm unele deficiente existente în organizarea producției. în folosirea forței de muncă, a capacităților de- producție, în colaborare cu întreprinderile care participă la realizarea producției de export, în dimensionarea resurselor materiale și umane necesare realizării planului. în aprovizionarea tehnico-materială. în valorificarea materiilor prime și a materialelor.Sîntem constienti că vom obține rezultate bune în a- plicarea acordului global numai dacă vom acționa în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu de a înfăptui în prealabil o organizare exemplară a producției si a muncii, dacă vom delimita precis sarcinile si răspunderile fiecăruia. în acest sens, ne vom 

venitului național. Toți cei ce ' trăiesc și muncesc pe meleagurile mehedințene vor acționa eu energie și hotărire pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului în noua etapă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
DEPUTATEI 
FLUCSĂlegare a acestora de realizarea producției fizice. în special a celei destinate exportului. de valorificarea responsabilă a resurselor materiale. creșterea ponderii produselor de calitate stiperioară, reducerea consumurilor materiale' și energetice normate, sporirea mai accentuată ă productivității muncii, și a eficientei economice.Ne exprimăm convingerea deplină că noile prevederi înscrise în proiectul de lege vor determina si in industria ușoară creșterea cointeresării tuturor categoriilor de personal pentru obținerea unor producții tot mai mari din aceeași cantitate de materii prime. în acest fel, vom elimina unele deficiențe înregistrate în 1985. cînd nivelul cheltuielilor la 1 000 lei productie-marfă a fost influențai negativ de depășirea normelor de consum la unele materii prime.în continuare, vorbitoarea a snus : Pentru a realiza o creștere substanțială a productivității muncii.în următorii ani. pentru îndeplinirea în bune condiții a planului de producție si de export. în industria ușoară au fost fundamentate și elaborate programe de perfecționate a organizării si modernizare a proceselor de producție pentru toate subramurile noastre.Adresez si cu acest prilei secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu. caldele mulțumiri ale tuturor oamenilor muncii din industria ușoară pentru sprijinul prețios ea ne-a fost acordat în vederea modernizării întregii activități a ramurii noastre, pentru elaborarea amplului program da asimilare și fabricare de către construcția de mașini a unor utilaje și instalații de mare randament, competitive cu realizările de vîrf din acest domeniu existente pe plan mondial.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că industria ușoară va obține în a- cest cincinal o îmbunătățire substanțială a întregii activități, că vom acționa hotărît pentru ca toti oamenii muncii din ramura noastră să își însușească și să aplice întocmai prevederile legii supuse dezbaterii, care corespund întru totul stadiului■ actual al dezvoltării econorrțiCȚ)-, sociale a țării, principiilor de etică și echitate socialistă în patria noastră.

concentra atentia în prima etapă asupra secțiilor cu pondere in producția de export si sectoarele calde, creînd condiții cît mai bune de muncă. De asemenea. așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general, vom produce ma- șini-unelte speciale pentru fabricația de rulmenți în întregime electronizate si conduse prin microprocesor. asigurîn- du-le, în același, timp, performanțe superioare celor ne care le utilizăm în prezent.Reflectind concepția dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu privire la creșterea rolului si răspunderii tuturor oamenilor muncii — in calitatea lor de proprietari. producători și beneficiari — în conducerea activității economice, un loc distinct în proiectul de lege îl ocupă prevederile vizînd adîncirea democrației muncitorești în contextul aplicării generalizate a acordului global. Astfel, apreciez că aprobarea prevederilor contractului de acord global de către adunările oamenilor muncii din formații, ateliere și secții, ca și de către adunările generale ale oamenilor muncii la nivelul întreprinderilor este de natură să asigure un cadru optim pentru buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată de societate si dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, valorificarea deplină a tuturor rezervelor interne existente, pentru adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea realizării integrale a sarcinilor contractate. Apreciez în mod deosebit caracterul stimulativ al prevederii conținute în proiectul de lege de a se aplica în aceste situații retribuirea în acord direct. în acest fel, se va manifesta și mai puternic principiul legării directe a veniturilor muncitorilor de rezultatele obținute în producție, stimulîn- du-se pe această cale în mod deosebit creșterea productivității individuale a muncii. Considerăm ca fiind deosebit de importantă prevederea din proiectul de lege de a nu se plafona veniturile din muncă, prin care fiecărui lucrător i se creează posibilitatea de a cîștigșț proporțional cu activitatea desfășurată și cu rezultatele obținute in producție. Aplicarea a- cestor norme legale va duce, indiscutabil, la întărirea disciplinei. la crearea unei opinii de masă. responsabile, fată de soarta 'producției. în toate fazele executării ei. Organizarea muncii în acord global se va constitui într-o adevărată scoală a educației comuniste, re-
(Continuare în pag. a Vil-a)
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LEGEA
privind retribuirea în acord global și în acord direct

a personalului muncitor
A

CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. 1. — (1) Retribuirea întregului personal muncitor se face pe baza principiului socialist al repartiției după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii, în funcție de contribuția Ia dezvoltarea producției materiale și spirituale a întregii societăți, de rezultatele obținute în muncă.(2) Societatea noastră socialistă asigură dreptul la muncă și creează condițiile necesare ca fiecare să aibă un loc de muncă în domeniul producției materiale, al activităților tehnico-științifice și social-culturale, în raport cu aptitudinile și pregătirea sa și cu necesitățile dezvoltării societății.Art. 2. — (1) Sistemul de retribuire asigură cointeresarea materială a - celor ce muncesc la creșterea producției, a productivității muncii și a eficienței economice, precum și repartizarea echitabilă a veniturilor provenite din muncă, un raport corespunzător între veniturile individuale minime și cele maxime.(2) Oamenii muncii sînt retribuiți în raport cu munca prestată și rezultatele obținute.(3) In cazul depășirii producției planificate veniturile cresc în mod corespunzător și nu sint plafonate. In situația nerealizării producției sau a neîndeplinirii obligațiilor de la locul de muncă retribuția se diminuează în mod corespunzător, fără a se asigura venit garantat.(4) Producția fizică planificată se consideră îndeplinită numai în situația în care s-au realizat integral toate sortimentele prevăzute în plan. Nerealizarea unui sortiment nu poate fi compensată cu realizarea peste plan a altui sortiment.Art. 3. — (1) Retribuțiile trebuie să fie direct corelate cu creșterea productivității muncii individuale și pe intreaga unitate.(2) Creșterea productivității muncii trebuie să fie superioară creșterii veniturilor individuale și pe ansamblul unității, în toate ramurile și sectoarele economiei naționale, pentru a se asigura atît fondurile necesare sporirii veniturilor oamenilor muncii, cît și resursele pentru Acoperirea cheltuielilor generale ale statului.Art. 4. — în cadrul fiecărei unități economice, adunarea generală a oamenilor muncii dezbate și adoptă hotăriri cu privire la buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată de societate și dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, pentru folosirea integrală a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale, încadrarea* strictă in,-,normele de conspm de materii prime, materiale, combustibili și Anergle, utilizarea rațională a forței de muncă, ridicarea permanentă a pregătirii profesionale a personalului muncitor, aplicarea fermă a organizării și retribuirii muncii in acord global și în acord direct, mobilizarea întregului potențial teh- riîco-productiv al unității, în vederea obținerii unor producții sporite, de înaltă calitate, cu cheltuieli cît mai reduse, a creșterii eficienței întregii activități.Art. 5. — în întreaga activitate din industrie, agricultură, transporturi, comerț, turism și din celelalte sectoare economice se aplică forma organizare și retribuire a muncii acord global sau în acord direct.Art. 6. — Retribuirea muncii acord global constă în preluarea spre execuție de către un colectiv de oameni ai muncii a unor produse sau lucrări, care rezultă din planul național unic de dezvoltare economico-socială, exprimate în unități fizice — tone de cărbune, țiței, fontă, îngrășăminte chimice, ciment; bucăți de tractoare, vagoane, mașini-unelte. anvelope ; metri cubi de gaze naturale, masă lemnoasă ; metri pătrați de țesături, piei ; metri liniari de țevi, conductori electrici și altele asemenea — specifice activității sau locului de muncă, stabilite pe an, trimestru, lună și zi.

deînîn

Art. 7. — în cadrul organizării și retribuirii muncii în acord global se aplică retribuirea în acord direct la toate locurile de cantitatea de produse de lucrări, ce trebuie către o persoană sau unitatea de timp, sint stabilite pe baza normelor de timp sau de producție, asigurîndu-se pe această cale legătura directă între munca depusă și rezultatele obținute în producție.Art. 8. — (1) Colectivul de oameni ai muncii care lucrează în acord global primește o sumă globală stabilită pentru producția Sau lucrările contractate, pe baza normelor și normativelor de muncă fundamentate științific, corespunzător tehnologiilor stabilite, la nivelul capacității mașinilor, utilajelor și instalațiilor prevăzute în cartea tehnică, cu încadrarea strictă în sarcina de creștere a productivității muncii și în fondul de retribuire planificat.(2) Sumele stabilite în contractul de acord global pentru plata manoperei sint ferme și se plătesc integral după recepționarea producției sau a lucrărilor contractate, dacă s-au respectat criteriile și condițiile stabilite prin contract.(3) întregul colectiv poate obține venituri mai mari prin depășirea producției fizice contractate cu desfacere asigurată, prin scurtarea duratei de execuție a lucrărilor, valorificarea superioară a materiilor prime, realizarea unor produse de calitate superioară, reducerea consumurilor normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, precum și prin mai buna organizare a activității și realizarea sarcinilor cu un număr mal mic de personal. In cazul nerealizării sarcinilor de plan, al prelungirii duratei de execuție a lucrărilor sau folosirii unui număr mai mare de personal, veniturile scad în mod corespunzător.(4) Pentru economiile de materii prime, materiale, combustibili și energie realizate se acordă premii• și alte stimulente, potrivit legii.(5) Valoarea materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei consumate peste prevederile normelor, din vina personalului muncitor, se suportă de cei vinovați, potrivit legii.(6) Produsele sau lucrările a căror calitate nu corespunde standardelor sau normelor de calitate, din vina colectivului, se refac de către acesta, fără plata altei manopere și cu suportarea contravalorii materialelor .consumate suplimentar pentru remedieri.Art. 9. — Formația de lucru în acord global este obligată să asigure realizarea integrală a produselor și lucrărilor destinate exportului. Pentru realizarea și depășirea producției destinate exportului și a exportului se acordă, pe lîngă suma cuvenită pentru producția realizată, premii sau alte stimulente, potrivit legii.Art. 10. — Suma cuvenită pentru produsele^ și lucrările realizate se repartizează de către conducătorul formației. cu acordul membrilor acesteia, pe fiecare persoană, în raport cu contribuția fiecăruia la realizarea produselor și a lucrărilor, retribuția tarifară și timpul efectiv lucrat.Art. 11. — In scopul creșterii productivității muncii și concentrării eforturilor întregului colectiv al formației de lucru la realizarea produselor și lucrărilor contractate în acord global se va urmări dimensionarea personalului in strictă concordanță cu condițiile de îndeplinire a sarcinilor de plan, reducerea la strictul necesar a personalului indirect productiv și de administrație, prin simplificarea sistemului de evidență și a celorlalte documente privind activitatea formației de lucru.Art. 12. — In condițiile generalizării acordului global, maiștrii, ingine- nerii și subinginerii vor participa nemijlocit în producție la executarea unor lucrări mai complexe, cu un înalt grad de tehnicitate, pentru a contribui efectiv la realizarea integrală, de calitate și într-un timp cit mai scurt a sarcinilor contractate.

muncă unde sau volumul executate de o echipă în

c) asigură aprovizionarea tehnico- materială in structura și ritmurile necesare producției, gospodărirea eu eficiență maximă a mijloacelor fixe;d) urmăresc zilnic realizarea ducției contractate, ’ încadrarea consumurile normate de materii prime și materiale, controlează și măsuri pentru asigurarea produselor și lucrărilor i realizarea indicilor de valorificare și de scoatere, respectarea normelor de protecție a muncii, urmăresc realizarea indicatorilor tehnico-economici stabiliți prin plan ;e) acționează pentru îmbunătățirea permanentă a structurii organizatorice în vederea reducerii personalului indirect productiv și de administrație, pentru creșterea continuă a productivității muncii ;f) asigură calificarea și perfecționarea forței de muncă, corespunzător complexității lucrărilor cutat ;g) urmăresc aplicarea cu a principiului socialist de■ după cantitatea și calitatea muncii, astfel incit veniturile fiecăruia să fie în concordanță cu contribuția adusă la realizarea sarcinilor și cu rezultatele obținute în muncă.Art. 17. — (1) Ministerele, celelalte organe centrale și locale, precum și centralele industriale răspund de nominalizarea și acoperirea cu contracte a întregii producții fizice planificate, în condițiile relări între producția ția marfă și ceilalți plan, pentru toate subordine, acționează zionarea ritmică cu materii prime și materiale, realizarea programelor de cooperare între unități și urmăresc permanent folosirea deplină a capacităților de producție și a forței de muncă în fiecare unitate astfel incît

pro- îniau i calității executate,

de exe-fermitate repartiție

unei stricte co- fizică, produc- indicatori de unitățile din pentru aprovi-

personalul muncitor să aibă asigurat de lucru și să poată realiza retribuții corespunzătoare.(2) In situația în care, la unele unități economice, personalul muncitor realizează timp de o lună mai puțin de 80 la sută din retribuția tarifară, organele ierarhic superioare — centrală industrială, minister — sînt obligate să analizeze cauzele care au condus la această situație și să ia măsurile care se impun pentru ca oamenii muncii să-și realizeze integral retribuția în perioadele următoare.Art. 18. prinderile perire cu _____________________ _ _tregii capacități de care dispun și ca urmare nu pot asigura de lucru pentru întregul personal existent, organele de conducere colectivă ale acestora sînt obligate să ia măsuri de redimensionare a personalului, corespunzător condițiilor de îndeplinire a sarcinilor de plan, iar personalul devenit disponibil să fie redistribuit în alte activități productive, din aceeași întreprindere sau alte unități.(2) Ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele indus- l triale au obligația să acționeze, im- < preună cu unitățile economice, pentru redistribuirea personalului devenit disponibil către activitățile și unitățile la care sarcinile și capacitățile de producție permit utilizarea acestuia în cadrul indicatorilor de plan aprobați. In situația în care nu se găsesc posibilități de redistribuire a întregului personal devenit disponibil în cadrul unităților din subordi- nea aceleiași centrale industriale sau aceluiași minister, acesta va fi redistribuit, cu sprijinul Ministerului Muncii, în unități subordonate altor organe centrale sau locale.

Tarifele și cotele stabilite po- alin. (1) și (2) trebuie să asi- încadrarea în fondul de retri- planificat anual și în sarcina

CAPITOLUL II

izarea activității
pentru aplicarea acordului global

— (1) în cazul cînd între- nu au posibilități de aco- sarcini de producție a în-

CAPITOLUL III

Contractarea executării produselor
sau lucrărilor în acord global

și retribuirea personalului muncitorArt. 19. — (1) Formațiile de lucru încheie contracte de acord global cu conducerea subunităților de producție din care fac parte, iar acestea, ou conducerea întreprinderii. întreprinderile încheie contracte de acord global cu conducerea centralei de care aparțin.(2) Contractele de acord global se încheie anual, iar lunar se nominalizează întreaga producție, precum si nivelurile planificate privind criteriile și condițiile de realizare a acesteia.(3) Sarcinile de producție lunare și consumurile specifice normate de materii prime, materiale, combustibili și energie se defalcă pe zile, pînă la nivelul formațiilor de lucru, echipelor și al fiecărui muncitor, după caz.(4) Prevederile contractului de acord global se dezbat în adunările oamenilor muncii din formațiile de lucru, ateliere și secții, precum și în adunările generale ale oamenilor muncii din fabrici și întreprinderi, care adoptă măsurile necesare pentru realizarea integrală a tuturor sarcinilor contractate cu un număr de personal cît mai redus.
SECȚIUNEA 1

Contractarea executării 
produselor sau lucrărilor 
în acord global și în acord 

direct și retribuirea 
personalului muncitor 
la nivelul formațiilor 
de lucru, atelierelor 

și secțiilor de producție

■ Art. 13. — Forma de retribuire în acord global se aplică de la unitatea organizatorică de bază, stabilită potrivit specificului fiecărui sector de activitate — secție, atelier, sector de producție (minier, forestier), brigadă de producție (minieră, petrolieră), inștalație (chimică, petrochimică, siderurgică, de fabricare a cimentului, a sticlei), centrală energetic, formație mație complexă și toare pînă la nivel întreprindere și alte unități similare.' Art. 14. — (1) Formațiile de lucru se constituie, cu consultarea oamenilor muncii, în raport cu nevoile producției, asigurindu-se structura optimă pe meserii și nivelul de calificare corespunzător gradului de complexitate al lucrărilor contractate. cu respectarea sarcinii de creștere a productivității muncii și încadrarea în numărul maxim pe categorii de personal prevăzut în plan. Numărul de personal muncitor al formațiilor de lucru, atelierelor, țiilor și celorlalte subunități de ducție se stabilește pe bază de me și normative de muncă.(2) Colectivul de oameni ai muncii din formațiile de lucru poate hotărî ca. printr-o mai bună organizare a muncii, să realizeze produsele sau lucrările contractate cu un număr mai mic de personal decît cel normat.(3) Șefii formațiilor de lucru se aleg pe baze democratice de către colectivele de oameni ai muncii din cadrul acestora, dintre cei mai buni muncitori, maiștri, subingineri sau ingineri, cu experiență in producție, capabili să organizeze și să conducă activitatea formației, pentru ca aceasta să realizeze și să depășească sarcinile contractate și să obțină în acest fel venituri cit mai mari.(4) în cadrul secțiilor, atelierelor și formațiilor de lucru se va acționa

electrică, bloc de lucru sau for- altele asemănă- de fabrică, uzină,

sec- pro- nor-

pentru policalificarea muncitorilor, astfel incit aceștia să-și folosească integral timpul de lucru și să fie in măsură să execute cit mai multe operații sau lucrări.Art. 15. — (1) Personalul din secții, ateliere și formații de lucru răspunde de realizarea producției fizice și a lucrărilor contractate, a indicilor de valorificare a materiilor prime sau de scoatere a produselor, precum și a producției pe clasele de calitate planificate, de încadrarea in consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, de respectarea tehnologiilor de lucru aprobate și a normelor de tehnica securității muncii.(2) Secției, atelierului sau formației de lucru i se încredințează uneltele și utilajele necesare realizării producției ori lucrărilor și răspunde de întreținerea și repararea acestora, de folosirea lor rațională pe toată durata normată de utilizare.Art. 16. — Personalul din conducerea întreprinderilor, fabricilor și uzinelor, precum și personalul din compartimentele funcționale ale acestora răspund de realizarea integrală a tuturor sarcinilor de plan, de gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziție, de organizarea și retribuirea muncii în acord global. în care scop au următoarele obligații :a) defalcă sarcinile cantitative, calitative, de export și de consumuri normate de materii prime, materiale, combustibili, energie, din planul unității, pe secții, ateliere și fornjații de lucru și asigură contractarea în acord global a întregii producții planificate ;b) asigură elaborarea și aplicarea tehnologiilor de fabricație, elaborarea normelor de consum de materii prime, materiale, combustibili, energie, precum și aplicarea normelor și normativelor de muncă ;

Art. 20. — (1) Contractul de acord global, încheiat cu secția, atelierul sau formația de lucru, cuprinde în mod obligatoriu producția sau lucrările ce urmează a fi realizate, criteriile în raport cu care se majorează sau se diminuează retribuțiile, condițiile pentru neîndeplinirea cărora se diminuează retribuțiile, mărimea și structura formației de lucru și suma globală pentru producția sau lucrările contractate.(2) Prin contractul de acord global, secția, atelierul sau formația de lucru se obligă să realizeze în întregime producția sau lucrările care fac obiectul contractului, cu încadrarea in nivelurile planificate pentru criteriile și condițiile stabilite în contract, iar întreprinderea se obligă să asigure baza tehnico-materială necesară, asistența tehnică, de laborator și controlul li ta te.Art. 21. — Producția ce tractează în acord global este ducția fizică prevăzută în planul unității exprimată în unități fizice — tone, bucăți, metri cubi, metri pătrați și altele asemenea — specifice activității sau locului de muncă, din care producția destinată exportului, cum și lucrările ce se vor < Producția fizică pe produse, mente, subansamble, sau lucrări este cea planul național unic economico-socială și nominalizată de minister, sau întreprindere.Art. 22. — (1) Criteriile în raport cu care se majorează sau se diminuează sumele cuvenite pentru producția fizică realizată sînt :a) indicele planificat de valorificare a materiilor prime sau indicele planificat de scoatere a produselor, prin care se urmărește ca din aceeași cantitate de materie primă să se obțină o producție cu o valoare cît mai mare, respectiv o cantitate mai mare de produse finite ; consumurile specifice normate de materii prime, materiale. combustibili și energie, acolo unde nu se planifică indici de valorificare sau de scoatere ;b) ponderea planificată a producției de calitate superioară în cazul in care aceasta este stabilită pe clase de calitate.

lucrările de case con- pro-
pre- executa. , sorti- piese, repere defalcată din de dezvoltare producția fizică centrală

(2) Indicii de valorificare a materiilor prime sau de scoatere a produselor, precum și ponderea producției de calitate superioară se stabilesc prin planul național unic de dezvoltare economico-socială. Pentru producția fizică nominalizată de minister, centrală sau întreprindere, ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București stabilesc indicii de valorificare sau de scoatere, precum și ponderea producției de calitate superioară, potrivit specificului proceselor de producție.(3) Criteriile se stabilesc diferențiat pe niveluri organizatorice, și categorii de personal, finind seama de atribuțiile și răspunderile ce revin acestora in procesul de producție.Art. 23. — Suma cuvenită în raport cu producția fizică realizată si cu gradul de îndeplinire a criteriilor stabilite se acordă integral dacă se îndeplinesc următoarele condiții :. a) realizarea indicilor planificați de utilizare a mașinilor și instalațiilor ;b) încadrarea în consumurile specifice normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, în cazurile în care acestea nu constituie criteriu de majorare sau de diminuare a retribuțiilor.Art. 24. — Formația de lucru se dimensionează corespunzător produselor sau lucrărilor contractate, sta- bilindu-se numărul de personal ție meserii, funcții și niveluri de calificare, pe baza normelor și normativelor de muncă, cu încadrarea in sarcina de creștere a productivității muncii și cu un număr de personal cît mai redus față de cel planificat.Art. 25. — Suma cuvenită pentru realizarea producției contractate se stabilește după cum urmează :a) pentru muncitorii direct productivi — pe baza cantității de produse sau lucrări contractate și a tarifelor pe unitatea de produs sau lucrare. In activitățile cu producție omogenă în tariful pe unitatea de produs se cuprind retribuțiile întregului personal din subunitățile de producție, inclusiv ale conducătorului subunității, maiștrilor, inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor indirect productivi și ale celorlalte categorii de personal ;b) pentru conducătorii subunităților de producție, maiștri, ingineri, tehnicieni, muncitori indirect productivi și celelalte categorii de personal din cadrul acestor subunități, din activitățile cu producție diversificată — pe baza cantității de produse fizice sau lucrări contractate și a cotei stabilită la 100 lei manoperă directă corespunzătoare acestor produse sau lucrări.Art. 26. — (1) tatea de produs termină în mod de normative șipotrivit tehnologiilor de sarcinilor de plan aprobate. Tarifele pe unitatea de produs sau lucrare și cotele de către încît, la ducției prevăzute global, personalul să primească retribuția integrală. Acestea pot fi diferențiate pe trimestre — în cadrul tarifelor și cotelor medii anuale — corespunzător aplicării măsurilor de creștere a productivității muncii și dinamicii indicatorilor de plan.(2) In cazurile în care necesitățile producției conduc la variații ale manoperei directe de la o perioadă la alta, în funcție de schimbările intervenite în volumul sau structura producției fizice, de intrarea ori scoaterea din funcțiune a unor capacități de producție, de introducerea treptată a măsurilor de creștere a productivității muncii în activitatea direct sau indirect productivă, de alte nevoi ale economiei naționale, se pot stabili cote sau tarife pe perioade mai mici, care să corespundă schimbărilor intervenite în nivelul manoperei, cu încadrarea în cota sau tariful stabilit pe întregul an.

(3) trivit gure buire . de creștere a productivității muncii și se modifică numai în situația cînd prin aplicarea unor măsuri tehnice sau organizatorice se reduce consumul de muncă necesar ori cînd producția sau lucrările ce trebuie să se execute sînt diferite de cele avute în vedereArt. 27. sonalului raport cu zice sau cu volumul de lucrări realizate, fără a fi limitată atît în cazul depășirii cît și in cazul nerealizării sarcinilor de plan.(2) Muncitorii direct productivi, precum și conducătorii subunităților de producție, maiștrii, inginerii, tehnicienii, muncitorii indirect productivi și celelalte categorii de personal, din cadrul acestor subunități care au stabilită producție fizică pentru export, primesc în plus 1 la sută pentru fiecare procent de depășire a acestei producții. în cazul nerealizării producției pentru export, acest personal se penalizează cu 0,5 la sută pentru fiecare procent de nerealizare.(3) Producția fizică planificată se consideră îndeplinită numai în situația în care s-a realizat integral producția destinată exportului. Nerealizarea producției destinate exportului nu poate fi compensată cu realizarea de produse sau lucrări peste cele prevăzute în plan și în contractul de acord global, destinate beneficiarilor interni.(4) In situația în care nu se realizează producția fizică totală stabilită prin plan, dar se depășește producția pentru export, personalul prevăzut la alin. (1) primește 1 la sută pentru fiecare procent de depășire a acestei producții, cu con-1 diția respectării obligațiilor contrac-*,| tuale de livrare de materii prime,) materiale, piese, produse către beneficiarii Depășirea obținută la producția tru export se ia în calcul și la ducția fizică totală.Art. 28. — (1) Suma cuvenită tru producția fizică și pentru . ducția de export realizată se majorează cu 1 la sută pentru fiecare procent de depășire a criteriilor stabilite — indicii planificați de valorificare a materiilor prime sau de scoatere a produselor, precum și calitatea producției planificate — luate împreună.(2) în cazul nerealizării criteriilor stabilite, suma cuvenită potrivit art. 27 se diminuează cu 1 la sută pentru fiecare procent de nerealizare a acestora, luate împreună.(3) Majorarea sa’u diminuarea, în J raport cu gradul de îndeplinire al criteriilor, este de pînă la 10 la sută. |(4) în cazul nerealizării condițiilor ' prevăzute în contractul de acord global, suma determinată potrivit alin. (1) — (3) se diminuează cu 1 la 1 sută pentru fiecare procent de ne- > realizare a condițiilor, luate împreună, pînă la 10 la sută. La subunitățile care au stabilită producție fizică destinată exportului, diminuarea pentru nerealizareâ*>rcondițiilor pre- ,

SECȚIUNEA A 2-A

la încheierea contractului.— (1) Suma cuvenită per- muncitor se stabilește în cantitatea de produse fi

prime, ț subansamble și' interni.pen- pro-
• \

pen- pro-

văzute în contractul de acord global /i este de 0,5 la sută pentru fiecare "acestorprocent de neîndeplinire a condiții, luate împreună.(5) Suma determinată alin. (1) — (3) se acordă integral în cazul în care, pentru perioada contractată, unele dintre condițiile prevăzute nu au fost îndeplinite, însă au fost realizate cumulat de la începutul anului.Art. 29. — Repartizarea sumelor cuvenite formației de lucru între membrii acesteia se face în raport v cu contribuția rea sarcinilor, timpul lucrat.Art. 30. —
fiecăruia retribuțiaPentru

potrivit

la realiza- tarifară și

Manopera pe uni- sau lucrare se de- obligatoriu pe bază norme de muncă, lucru și
de retribuire se stabilesc întreprindere anual, astfel realizarea integrală a pro- și a volumului de lucrări în contractul de acord

muncitorii direct productivi și alte categorii de personal care în cadrul acordului global sînt retribuit! in acord direct sau alte forme de acord, sumele cuvenite pentru realizările cantitative se vor stabili pe baza rezultatelor muncii depuse de fiecare. Suma astfel determinată se majorează sau se diminuează în raport cu gradul de îndeplinire a criteriilor stabilite, iar în cazul nerealizării condițiilor prevăzute se diminuează cu procentul corespunzător, care se aplică la fondul cuvenit pe întreaga formație?'ArC3T.'— (1) Maiștrii, inginerii și subinginerii care participă nemijlocit în producție la executarea unor lucrări mai complexe, cu un înalt grad de tehnicitate, vor fi cuprinși în formația de lucru în acord global de la locurile de muncă unde au fost repartizați și vor fi retribuiți în raport cu retribuția lor tarifară și timpul lucrat, precum și cu nivelul de realizare a sarcinilor contractate în acord global de formația respectivă.(2) Lucrările de complexitate deosebită, cel puțin la nivelul celor prevăzute în indicatoarele tarifare de calificare la ultima categorie, executate în acord direct individual de către maiștri, ingineri și subingineri, în cadrul acordului global, vor fi tarifate cu retribuțiile prevăzute de lege pentru muncitorii specialiști.Art. 32. — (1) In activitățile de reparații capitale se contractează în* acord global lucrări de reparații și* revizii pe obiecte — mașină, instalație, utilaj, cuptor și altele asemenea.(2) Suma cuvenită personalului pentru realizarea lucrărilor contractate se stabilește pe obiect, în cadrul manoperei din deviz, pe bază de norme și normative de muncă.(3) Pe timpul ’executării lucrării, pînă la terminarea și recepționarea j; acesteia, se acordă 90 la sută din ș suma cuvenită, iar diferența de 10 ( la sută se acordă dacă în termen de 6 luni nu au avut loc defecțiuni în funcționarea mașinii, instalației, utilajului.Art. 33. — Produsele și lucrările destinate consumului propriu — piese de schimb, apă și abur industrial și altele asemenea — vor fi cuprinse* în producția fizică planificată corespunzător necesităților reale pentru realizarea producției marfă. Depășirea producției fizice destinate consumului propriu se poate lua în considerare cel mult in aceeași proporție în care s-a depășit, in condițiile legii, producția marfă planificată.

Contractarea executării 
produselor sau lucrărilor 

în acord global 
și retribuirea personalului 

muncitor la nivelul 
întreprinderiiArt. 34. — (1) Contractul de acord global care se încheie la nivelul întreprinderii cuprinde suma tuturor sarcinilor de producție și a celor- (lalți indicatori de plan care trebuie realizați de către fabricile, uzinele, secțiile, atelierele și formațiile de lucru din cadrul unității.(2) In contractul de acord global încheiat la nivelul întreprinderii se prevăd : r producția fizică pe sortimente și producția marfă planificate ^criteriile în raport cu care se majoreazaSîTTt se diminuează retribuțiile — indicii planificați de valorificare a materiilor prime sau de scoatere a produselor, precum și ponderea planificată a producției de calitate superioară ; condițiile cordare a sumelor cuvenite în global.* (3) La unitățile unde nu se fică indici de valorificare i scoatere, criteriul în raport cu care se majorează sau se diminuează retribuțiile va fi nivelul cheltuielilor materiale planificate la 1 000 lei producție sau volum de activitate.(4) întreprinderile au obligația să ^nominalizeze și să contracteze cu beneficiarii întreaga producție fizică planificată, corelat cu planul producției marfă, să. asigure normarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie pînă la nivelul fiecărei secții, atelier sau formație de lucru, iar acolo unde este posibil faină la nivelul fiecărui executant, precum și aplicarea de norme și normative de muncă prin care să se asigure încadrarea în sarcina de muncii și planificat.Art. 35. ..... ....... ......... ..............._■prinderii se cuprind în acord global 

l personalul din conducerea acesteia, personalul din compartimentelefuncționale, precum și personalul din alte activități care nu au plan propriu și deservesc prin lucrările lor activitatea curentă de producție a întregii unități.(2) Condițiile de acordare a sumelor cuvenite în acord global pentru personalul din conducerea întreprinderilor și din compartimentele funcționale sînt ; realizarea planului de export, realizarea planului producției nete, realizarea planului de producție marfă vîndută și încasată, realizarea indicilor planificați de utilizare a mașinilor și instalațiilor, productivitatea muncii planificată, producția marfă la 1 000 lei fonduri fixe, cheltuielile planificate la 1000 lei producție sau volum de activitate — în cazul în care cheltuielile materiale nu sînt prevăzute drept criteriu — sau alți indicatori stabiliți prin plan.' (3/ Pentru personalul din activitățile care nu au plan propriu și deservesc întreaga întreprindere se stabilesc condiții specifice activității respective.(4) Suma cuvenită pentru personalul cuprins în acord global Ia nivelul întreprinderii se determină în raport cu rezultatele obținute în întreaga activitate de către toate fabricile, uzinele, secțiile, atelierele și formațiile de lucru din cadrul unității, privind realizarea producției fizice, a criteriilor și condițiilor stabilite, a tuturor indicatorilor de plan, pe bază de cote la 1 000 lei producție marfă sau 1 000 lei volum de lucrări. Cotele se stabilesc anual de către organul ierarhic superior și se diferențiază pe trimestre, în aceleași condiții cu cele prevăzute pentru formațiile de lucru.< (5) Majorarea sau diminuarea sumei cuvenite In raport cu producția realizată, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor, precum și diminuarea sumei în funcție de realizarea condițiilor stabilite, se fac in același mod cu cel prevăzut pentru personalul din formațiile de lucru.Art. 36. — Repartizarea sumelor cuvenite personalului retribuit în acord global la nivelul întreprinderii se face în raport cu contribuția fiecăruia la realizarea sarcinilor, retribuția tarifară și timpul lucrat.Art. 37. — Personalul tehnic productiv din activitatea de proiectare uzinală, care execută proiectele și tehnologiile pentru produsele prevăzute în planul tehnic, pentru utilajele ce urmează a se realiza prin autoutilare, pentru scule, dispozitive, verificatoare, modele, este retribuit în acord global potrivit reglementărilor specifice activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare. Personalul din activitatea de proiectare uzinală care realizează alte lucrări, cum ar fi adaptarea concretă a documentației tehnice la necesitățile producției, acordarea de asistență tehnică și altele asemenea, este retribuit în acord global în raport cu rezultatele obținute pe ansamblul unității, ca și personalul din compartimentele funcționale ale acesteia.

rit-materiale precum și scule, dis- cu aparate toate uni- de muncă;

de a- acord! plani- sau de

creștere a productivității în fondul de retribuire— (1) La nivelul între-

SECȚIUNEA A 3-A
Retribuirea în acord 
global a personalului 
muncitor din centrale 
industriale, ministere, 

celelalte organe centrale 
și localeArt. 38. — Pentru a se asigura îndeplinirea integrală a tuturor indicatorilor -de plan, gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare, sporirea eficienței întregii activități și dezvoltarea continuă a proprietății obștești, aplicarea fermă a organizării retribuirii muncii în acord global și în acord direct, centralele industriale, ministerele, celelalte organe centrale și locale au următoarele atribuții principale : 4 a) stabilesc indicatorilor național unic, revin fiecărei

din timp, în cadrul aprobați prin planul sarcinile de plan ce unități și răspund de

nominalizarea și acoperirea cu contracte a întregii producții fizice planificate, în condițiile unei stricte corelări între producția fizică, producția marfă, sarcina de creștere a productivității muncii, - numărul de personal și fondul de retribuire ;b) iau măsuri pentru utilizarea deplină, în toate unitățile, a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și suprafețelor de producție existente prin încărcarea corespunzătoare în toate schimburile a liniilor și utilajelor tehnologice, instalațiilor și agregatelor;c) răspund de aprovizionarea mică cu materii, prime, semifabricate și energie, de asigurarea dotării cu pozitive și verificatoare, de măsură și control,’ în tățile și la toate locuriled) răspund de introducerea rapidă în producție a progresului tehnic, în vederea ridicării permanente a nivelului tehnic-calitativ al produselor. sporirii competitivității acestora, promovării și generalizării tehnologiilor avansate, reducerii consumurilor materiale și energetice;e) stabilesc, măsuri pentru organizarea rațională a activității în schimburi și răspund de repartizarea judicioasă a cadrelor tehnice pe schimburi, astfel încît să fie asigurată a- sistența tehnică necesară pentru toate locurile de muncă;f) acționează pentru organizarea corespunzătoare a locurilor de muncă, folosirea integrală a timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei în producție, în vederea creșterii e- ficienței activității;g) răspund de calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii, corespunzător complexității lucrărilor ce trebuie executate;h) urmăresc zilnic, de la conducerea ministerului pînă la nivelul fiecărei formații și loc de muncă, realizarea ritmică a producției în structura sortimentală stabilită prin plan și prin contractele economice încheiate cu beneficiarii și cu prioritate a producției destinate exportului; de asemenea, urmăresc zilnic realizarea indicilor de valorificare a materiilor prime și de scoatere a produselor, stabiliți prin plan. încadrarea strictă în consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili și energie si reducerea acestora sub cele planificate;i) răspund de elaborarea si aplicarea fermă a normelor de muncă în strînsă concordanță cu nivelul dotării tehnice, cu tehnologiile folosite, în condițiile unei organizări superioare a producției și a muncii, cu nivelurile si ritmurile planificate de creștere a productivității muncii;j) intervin în mod operativ ori de cite ori se produc dereglări în desfășurarea procesului de producție in unele unități și iau măsurile care se impun, pentru ca oamenii muncii din fiecare unitate și de. la toate locurile de muncă să aibă asigurate in permanență condițiile necesare realizării . integrale a ■ sarcinilor de plan și a retribuțiilor stabilite.Ari. 39. — (1) întregul personal de conducere și de execuție, tehnic, e- conomic și de altă specialitate din centralele industriale, ministere, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, inclusiv miniștrii și asimilații acestora, se retribute în acord global în funcție de realizarea producției planificate și a celorlalți indicatori de plan care reprezintă suma rezultatelor obținute de toate întreprinderile. fabricile, uzinele, secțiile, a- telierele și formațiile de lucru din subordine.(2) Retribuția personalului prevăzut la alin. (1) se majorează diminuează în mod nelimitat port cu gradul de realizare a torilor indicatori:a) planul .producției fizice industrială;b) indicii planificați de valorificare a materiilor prime sau de scoatere a produselor;c) ponderea producției pe clase de calitate stabilită prin plan;d) planul de export;e) productivitatea muncii planificate;f) planul punerilor în funcțiune a obiectivelor de investiții;g) cheltuielile maxime planificate la 1 000 lei producție marfă;h) valoarea producției marfă planificată la 1 000 lei fonduri fixe;i) încadrarea în normele și normativele de consum de materii prime. materiale, combustibili și energie;j) alți indicatori specifici activității.(3) Majorarea sau diminuarea retribuției se face cu 1 la sută pentru fiecare procent de depășire sau de nerealizare a indicatorilor stabiliți, luați împreună.Art. 40. — (1) Indicatorii în funcție de care se acordă retribuția personalului din ministere și celelalte organe centrale, din conducerea aparatul comitetelor executive consiliilor populare județene si municipiului București, precum cotele cu care se majorează sau se diminuează retribuția pentru fiecare indicator se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.(2) Pentru personalul din centralele industriale și unitățile asimilate acestora, indicatorii -și cotele de majorare sau de diminuare a retribuției se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, tinînd seama de indicatorii si cotele prevăzute pentru aceste organe potrivit alin. (1).

șau se in ra- urmă-marfă

SECȚIUNEA A 4-A

si ale alSi

Organizarea și retribuirea 
muncii în acord global 

și în acord direct 
pe ramuri și sectoare 

de activitateArt. 41.— Organizarea și retribuirea muncii în acord global și în acord direct în cadrul fiecărei unități se fac potrivit prevederilor prezentei legi și criteriilor specifice stabilite pe ramuri și sectoare de activitate.
(Continuare în pag. a Vil-a)
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LEGEA
privind retribuirea în acord global și în acord direct 

a personalului muncitor
(Urmare din pag. a Vl-a)Ari. 42. — Criteriile specifice privind organizarea și retribuirea muncii in acord global și în acord direct pe ramuri și sectoare de activitate

CAPITOLUL IV

Stimularea suplimentară și creșterea 
răspunderii personalului pentru 
realizarea producției de export 

și a exportuluiArt. 44. — (1) Personalul din conducerea unităților economice producătoare de mărfuri pentru export, a centralelor industriale, ministerelor, celorlalte organe centrale si consiliilor populare, șefii compartimentelor de producție, planificare, aprovizionare tehnico-materială și comerț exterior din aparatul functional al acestor unități, precum și personalul cu atribuții în realizarea producției pentru export și a exportului, din cadrul acestor compartimente, beneficiază lunar de o primă de 1,5 la sută din retribuție pentru fiecare procent de depășire a producției pen

se aprobă prin decret al Consiliului de Stat.Art, 43. — Criteriile specifice pe ramuri și activități se aplică in toate unitățile sau subunitățile din profilul ramurii respective, indiferent de subordonarea acestora.

tru export și a exportului prevăzute în plan.(2) Sumele necesare pentru plata primelor se suportă din rezultatele financiare ale unităților economice, respectiv din bugetul de venituri și, cheltuieli al organelor centrale si lo- jțcale, iar plata lor se face peste fon- / dul de retribuire planificat.Art. 45. — în situația nerealizării planului de producție pentru export și a exportului, personalul prevăzut la art. 44 se penalizează cu 2 la sută din retribuție pentru fiecare procent de nerealizare a exportului prevăzut in plan. în cazul in care se realizează integral producția planificată pcn- 

tru export, dar nu se realizează planul de export, penalizarea este de | 1 la sută din retribuție pentru fie- ii care procent de nereallzare a exportului planificat.Art. 46. — (1) Planul de producție pentru export și exportul se consideră îndeplinite în situația în care s-au realizat integral sarcinile planificate pe fiecare relație in parte.(2) In căzui in eare~”expor'ful planificat nu se realizează integral, dar se depășește planul de export pe relația devize convertibile, se acordă 
\f o primă de 0,5 la sută pentru fiecare procent de depășire.Art. 47. — (1) Primele sau penalizările prevăzute la art. 44, 45 și 46 se stabilesc lunar în raport cu gra- . dul de realizare, cumulat de la în- rceputul anului, a planului de pro- ductie pentru export și a planului de export, prin aplicarea procentului total de premiere sau de penalizare. corespunzător rezultatelor obținute la suma prevăzută în contractul de acord global pentru personalul respectiv, cumulate, de asemenea. de la începutul anului.(2) Primele pentru depășirea producției pentru export și a exportului se repartizează pe persoane în raport cu retribuția tarifară și timpul lucrat în luna în care se acordă a- ceste ptime. Prima acordată lunar unei persoane poate fi de pînă la 20 la sută din retribuția tarifară corespunzătoare timpului lucrat.(3) Penalizările pentru nerealiza- rea planului de producție pentru export și a exportului se repartizează, 

de asemenea, in raport cu retribuția tarifară și timpul lucrat în luna în care se aplică aceste penalizări. Penalizările pentru nerealizarea producției pentru export si a exportului, Împreună cu diminuările pentru nerealizarea criteriilor și a condițiilor prevăzute în contractul de acord global sînt de pînă la 30 la sută din suma cuvenită în raport cu producția fizică realizată.Art. 48. — (1) In situația recuperării parțiale sau integrale a nerea- lizărilor din perioadele anterioare, la sfîrșitul fiecărui trimestru și la sfîr- șitul anului se restituie in mod corespunzător penalizările aplicate.(2) Sumele ce urmează a fi restituite se repartizează în raport cu penalizările efectiv reținute de la fiecare persoană. Sumele reținute de la persoanele care au părăsit unitatea anterior lunii în.care a avut loc recuperarea nerealizârilor nu se restituie;(3) în cazul în care." în raport cu realizările cumulate de la începutul anului, nu se mai cuvin prime sau se cuvin prime mai mici decit cele acordate în perioadele anterioare, sumele plătite ca prime se recuperează, total sau parțial.Art. 49. — Personalului prevăzut la art. 44 care beneficiază de prime sau este penalizat în raport cu realizarea planului de producție pentru export si a planului de export nu i se aulică alte majorări sau diminuări ale retribuției în funcție de acești indicatori.Art. 50. — (1) Prevederile art. 

44—49 se aplică în mod corespunzător și miniștrilor, celorlalte cadre din conducerea ministerelor, a altor organe centrale și a consiliilor populare județene si al municipiului București — care au în subordine unități economice producătoare de mărfuri pentru export — precum si viceprim-miniștrilor care coordonează activitatea acestor organe.(2) De asemenea, prevederile art. 44—49 se aplică în mod corespunzător și miniștrilor, asimilatilor acestora, celorlalte cadre din conducere, precum și directorilor, directorilor adjuncti și șefilor de compartimente cu atribuții în realizarea producției pentru export și a exportului din Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale si' Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Finanțelor și Banca Română de Comerț Exterior, precum și viceprim-miniștrilor care le coordonează activitatea. Acestui personal nu i se aplică alte maiorări sau diminuări ale retribuției în funcție de realizarea planului de export sau a planului dej»încasări valutare.Art. 51. — La stabilirea primelor sau penalizărilor potrivit prevederilor art. 44—50 se ține seama. în mod corespunzător, și de sarcinile ce revin întreprinderilor prin plan cu privire la livrarea de materii prime, materiale, piese și subansamble care urmează a fi încorporate în producția pentru export.

Art. 52. — Personalul de execuție cu atribuții in realizarea producției pentru export și a exportului din cadrul întreprinderilor. centralelor industriale și ministerelor care urmează să beneficieze de prime sau să fie penalizat potrivit prevederilor art. 44—49 se stabilește în mod unitar de către consiliile de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale, precum și de comitetele executive ale consiliilor populare
CAPITOLUL V

Dispoziții finaleArt. 54. — în sectoarele de activitate la care producția se realizează in cadrul unor instalații cum sînt cele din industria chimică și petrochimică. din industria cimentului, a uleiului și zahărului, nu se acordă adaos la retribuție pentru depășirea sarcinilor de producție planificată dacă această depășire a fost obținută în cadrul capacității nominale a instalației respective.Art. 55. — Pe baza prevederilor prezentei legi, precum și a criteriilor specifice aprobate pe ramuri și sectoare de activitate, ministerele si celelalte organe centrale vor elabora, cu acordul Ministerului Muncit norme tehnice cu caracter metodologic pentru retribuirea în acord global 

județene și al municipiului București, cu acordul Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Art. 53. — Unitățile economice care nu realizează cel puțin 60 la sută din planul de producție pentru export vor fi supuse regimului special de supraveghere economico-fî- nanciară, instituit potrivit legii.

a personalului muncitor, care vot cuprinde, pe niveluri organizatorice pină la fiecare formație sau loc de muncă, modul de stabilire a producției fizice și lucrărilor ce se contractează în acord global,, criteriile și condițiile în care trebuie realizată producția pe locuri de muncă, procentele de majorare sau de diminua? re a retribuției pentru fiecare criteriu sau condiție, obligațiile și răspunderile ce revin colectivelor de oameni ai muncii. întreprinderilor; și centralelor pentru realizarea în cele mai bune condiții a produselor și lucrărilor contractate în acord global.Art. 56. — Prevederile prezentei legi se aplică începînd cu data de 1 mai 1986.
LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. a V-a) vavoluționare, o școală care promova inițiativa creatoare în muncă, va cultiva calități umane superioare, precum asumarea conștientă a răspunderii, capacitatea de autodepășire. competitivitatea.Vă rog să-mi permiteți să vă asigur că vom acționa cu toată

CUVÎNTUL
MARIA GHEORGHEMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputafi,Lucrările actualei sesiuni a Marii Adunări''NațibhtUe.șe desfășoară sub semnul înaltelor exigențe, formulate în excepționala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., care demonstrează încă o dată marea forță de analiză științifică și previziune ce-1 caracterizează pe mult stimatul nostru conducător, capacitatea sa de a pătrunde esența fenomenelor, de a deschide noi perspective dezvoltării vieții economice și sociale, perfecționării activității productive. Prezența în fruntea partidului și 

energia pentru transpunerea în viață a prevederilor Legii privind retribuirea în acord global și în acord direct, pentru realizarea integrală și în condiții de înaltă eficientă și calitate a sarcinilor ce ne revin, pentru a cinsti eu noi si importante succese în muncă cea de-a 65-a aniversare a gloriosului nostru partid comunist.
DEPUTATEI 

statului nostru a celui mai prețuit și stimat fiu al națiunii, puternica sa personalitate, gîn- direa sa cutezătoare, profund ,-rțjceptjvă față de i tot: ce este- a -:: nou și înaintat, constituie • gfi-' zuftifteȚb obțVrrtite în procjtfcție'. rănțla' ftifăp'tuirii- neabătute a: hotărirUor de însemnătate istorică ale Congresului ăl XIII-leă al partidului.,■ -Permiteți-mi să adresez tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președinte al Consiliului Național al Științei și învăță- mîntului, profunda noastră gratitudine pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară ca militant revoluționar de frunte al partidului și statului nostru, actionînd statornic în direcția asigurării unei dezvoltări dinamice, intensive a economiei naționale, pentru ridicarea conti-

nuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Proiectul de Lege privind retribuirea în acord global și direct a personalului muncitor, elaborat sub îndrumarea și cu participarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, are un rol deosebit de important pentru accelerarea dezvoltării patriei, pentru perfecționarea mecanismului eeonomico- financiar și întărirea autocon- ducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare. Prin prevederile sale, acest proiect de lege urmărește aplicarea, cu toată hotărîrea, a principiului socialist de repartiție după cantitatea, calitatea și importanta socială a muncii, legarea nemijlocită a venituri- ■ Tor <munpa depusă si de'rc- zultăteȚe obț.Ttrpt<' în producție'; , Experiențaunităților ecosoț-. mice din județul Neamț, a menționat vorbitoarea, arată că s-au obținut rezultate bune acolo• unde acordul global s-a aplicat corespunzător, acesta dovedin- du-și capacitatea de a stimula și mobiliza oamenii muncii în obținerea unor producții cît mai mari, cu o productivitate a muncii superioară.Desigur, trebuie să precizăm că nu toate unitățile economice din județ au obținut rezultate pozitive. De aceea, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general, ne vom intensifica preocupările pentru aplicarea cu eficiență 

superioară a acordului global, perfecționat prin legea pe care o dezbatem. Apreciez că noua lege va contribui în și mai mare măsură la creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în stabilirea și realizarea •planului, în gospodărirea judicioasă a bunurilor încredințate de societate, în mai buna organizare și desfășurare a producției și ă muncii, asigurînd astfel manifestarea plenară a triplai calități a oamenilor muncii, de proprietari, producători și beneficiari în societatea noastră socialistă. Reglementările referitoare la retribuirea în acord global și direct prevăzute în proiectul de lege sînt. de asemenea, de natură să asigure o mai mare cointeresare a personalului muncitor în îndeplinirea ?și depășirea tuturor prevederilor de plan. si in mod d<o- s'ebit a indicatorilor de eficiefi- ță și. a exportului, conducând astfel la înscrierea hotărîtă a economiei naționale pe coordonatele dezvoltării intensive moderne, de înaltă competitivitate, așa cum se prevede în Directivele Congresului al XIII- lea al partidului. De aceea, îmi exprim acordul deplin cu prevederile proiectului de lege, avînd convingerea că aplicarea sa va conduce la perfectionarea mecanismului economico-finan- ciar și ne va da posibilitatea să îndeplinim cu succes sarcinile de plan ce ne revin în acest an.în această perioadă, în care întregul nostru popor se pre

gătește să întîmpine aniversarea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist? Român, ne angajăm ca, folosind mai bine pîrghiile mecanismului econo- mico-financiar, in cadrul cărora un roi important revine acordului global și desfășurind o susținută activitate poîitico- organizatorică și educativă, să înlăturăm cu hotărîre neajun-
CUVÎNTUL deputatului 

TRAIAN MIHUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputafi,Vă rog să-mi îngăduiți, a spus vorbitorul, să apreciez și ou in-■■ .semnătatea deosebită â- actualei scșftuil a Marii. Adunări Naționale. care, prin problematica supusă dezbaterii și aprobării noastre, aduce o contribuție importantă? la îmbunătățirea activității economice, la perfecționarea mecanismului economico- financiar, la întărirea rolului autoconducerii și autogestiunii muncitorești în toate domeniile de activitate, asigurînd condiții pentru înfăptuirea exemplară a hotăririlor Congresului al XIII- lea al partidului.Subliniind importanța deosebită a proiectului de Lege privind retribuirea în acord global și acord direct a personalului muncitor, supus dezbaterii, se 

șurile care mai există în munca noastră, să asigurăm mobilizarea plenară a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor care na revin, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, pentru a ne aduce întreaga contribuție la progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.

cuvine relevat că acesta reglementează in mod unitar, științific, problemele privind organizarea muncii în unitățile socialiste, precum și întregul sistem privind normarea și retribuirea muncii in deplină concordanță cu rezultatele obținute. Acest . proiect de lege, elaborat cu .ccwv tribuțîâ ‘ dbfȘrmihantii. ‘a tfamț neavoastră, mult iubite, și stimate tovarășe Isdcolae Ceaușescu.; exprimă grija deosebită și atenția permanentă pe care o acordați progresului continuu al. economiei noastre, ridicării necontenite a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Personalitatea dumneavoastră de patriot înflăcărat, de ilustru conducător de partid și de stat, de • militant neobosit pentru cauza păcii si a înțelegerii între popoare, contribuția hotărîtoare pe care o aveți la făurirea grandioasei opere de edificare a României socialiste moderne se 

bucură de o inestimabilă apreciere in rîndul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Dîmbovița, ca de altfel a întregului popor român.Vă rog să-mi permiteți să adresez cele mai respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om de știință de prestigiu internațional. Dentru atenția deosebită acordată perfecționării organizării și modernizării producției în metalurgia județului Dîmbovița, prin urmărirea nemijlocită a activității de cercetare științifică și de îmbunătățire si înnoire a tehnologiilor de fabricație.în continuare, vorbitorul a raportat că oamenii muncii din cadrul Combinatului de oțeluri speciale — Tirgoviște, puternic însuflețiți de indicațiile și sarcinile trasate de secretarul general, al partidului, ac.țiqnează cu toată răspunderea ■?petitru' tndeJ- plinirea planului pe-aeest an, ptiftîhd un accent* dedsbbit pe' folosirea deplină a capacităților, de producție, creșterea continuă a productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime și materiale, întărirea ordinii și disciplinei în muncă. El a subliniat că măsurile -stabilite cu prilejul recentelor analize pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu le-au efectuat în legătură cu perfecționarea organizării producției si modernizarea proceselor de producție se află in proces de materializare, dînd garanția înfăptuirii planului pe acest an și a obiectivelor pe întregul cincinal.Referindu-se la proiectul de 

Lege privind retribuirea în acord global și acord direct a personalului muncitor, care va determina în mai mare măsură și în mod hotărîtor cointeresarea personalului muncitor, la realie; zarea și depășirea producției fizice planificate și a celei destinate exportului, folosirea corectă a mașinilor și utilajelor. îmbunătățirea organizării producției și a muncii, vorbitorul a spus : Desprindem din conținutul acestei legi sarcini multiple care stau în fata organelor de conducere colectivă a unităților, pe care le vom aplica, cu toată hotărîrea, convinși fiind că prin aceasta vom asigura legarea cît mai strînsă a veniturilor individuale de realizarea producției fizice și a productivității muncii și. pe această bază, înfăptuirea planului de stat.' Vbtîhd cu? deplină încredere proiectul de lAge supus '-ip/e dezbatere acestei sesiuni,' Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, de hotărîrea noastră fermă de a vă urma neabătut, cu abnegație și dăruire, în tot ceea ce gînditl și întreprindeți pentru prosperitatea țării și ne angajăm să depunem toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, să întîmpinăm> a 65-a aniversare a creării Partidului Comunist Român eu rezultate de prestigiu în producție.în încheiere, în legătură cu. proiectul de lege supus dezbaterii, vorbitorul a propus unele amendamente.
„Există condiții favorabile pentru amplificarea 

raporturilor economice americano -române*Zilele acestea ne-a vizitat țara un grup de oameni de afaceri din Statele Unite ale Americii, condus de George G. Gellert, președintele firmei „Atalanta Corporation", vicepreședinte al Consiliului economic ro- măho-american.înainte de plecare, membri ai grupului s-au întîlnit cu reprezentanți ai ziarelor centrale, Agenției române de presă „Agerpres" și Radiote- leviziunii române.In luările lor de cuvînt, oamenii de afaceri americani au dat o înaltă apreciere întilnirii cu președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că aceasta s-a constituit într-un prilej de importanță majoră pentru mai buna cunoaștere a României, a politicii sale de dezvoltare economică neîntreruptă, a eforturilor depuse de statul român pe plan internațional in favoarea păcii, înțelegerii și colaborării neîngrădite. „In timpul întrevederii acordate — a arătat Sharon Rosner — am aflat mai mult decit tot ceea ce știam înainte despre România, cuvîntul președintelui Ceaușescu reliefînd ceva care este deosebit de important, și anume necesitatea respectă
tv20,00 Telejurnal20,15 Actualitatea .în economie. Fapte de muncă de pe frontul producției materiale în cinstea aniversării partidului20,30 Imagini din R.P. Ungară
vremeaInstitutul de meteorologie și hidrologie comunică timpul probabil pentru intervalul 4 aprilie, ora 20 ■— 7aprilie, ora 20. în țară: vremea va fi predominant frumoasă in regiunile din sudul și sud-estul țării șl schimbătoare în rest. Cerul va fl variabil, mai mult noros în vestul și nordul țării, unde vor cădea ploi locale care vor a- vea și caracter de aversă. în rest, a

rii independenței fiecărui stat în raporturile de cooperare".Oamenii de afaceri americani au apreciat drept foarte util 'schimbul de vederi prilejuit de vizită, de natură să . faciliteze impulsionarea schimburilor comerciale bilaterale. Ei și-au exprimat convingerea că există premise pentru ca 1986 să fie cel mai bun an atît prin sporirea volumului, cît și prin îmbunătățirea performanțelor financiare în cadrul schimburilor româno-americane. „Cei care au relații cu România sînt incintați de poporul român și nu au decit cuvinte de laudă. România este un partener loial și nu pune probleme în ceea ce privește respectarea obligațiilor asumate", a declarat George Gellert, președintele firmei „Atalanta Corp.".în context, vorbitorii au arătat că firmele americane sînt vital interesate în încheierea de afaceri pe termen lung cu România, și de aceea ei sînt hotărîți „să facă tot ce le stă în putință pentru ca Congresul să înțeleagă importanța relațiilor comerciale cu România", subliniind necesitatea eliminării oricăror bariere din calea bunei desfășurări și amplificării raporturilor economice americano-române.
20,45 Partid biruitor, vitează , țară (Color). Emisiune de muzică și poezie.20,55 Lumeâ contemporană și confruntările de idei • în conflict cu istoria: anticomunismul21,15 Serial științific (color): „Civilizația metalului". Episodul 1221,35 La mărețul jubileu al partidului. Reportaj21,50 Telejurnal22,00 închiderea programului 
verse Izolate. Vînt moderat cu intensificări trecătoare în zona de munte și estuL țării. Temperaturile minime vor oscila între 2 și 12 grade, izolat mai coborîte în depresiuni, iar cele maxime vor înregistra o ușoară scădere și vor fi.cuprinse -.între 14 și 24 grade, ideal mai ridicate la început în sud. în București: vremea vă fi predominant frumoasă, cu cerul variabil, favorabil aversei de ploaie la sfîrșitul intervalului. Vînt moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, Iar maximele înțre 20 și 23 grade.

Pentru ordine deplină in desfășurarea 
campionatului de fotbalIn legătură cu anunțul Federației române de fotbal dat publicității in 1.04.1986, privind reprogramarea etapelor din campionatul diviziei „A", am primit din partea consiliului de conducere al Clubului sportiv al armatei „Steaua"-Bucu- rești, cu solicitarea de a face cunoscut punctul său de vedere, scrisoarea de mai jos :„1. Programul campionatului sub forma anterioară anunțului respectiv a fost stabilit numai de federația de specialitate, în funcție de programul echipei naționale și neținîndu-se seama de datele de disputare a semifinalei „Cupei campionilor europeni" (2 și 16 aprilie), ceea ce a impus re- programări.în situația creată, clubul Steaua" a solicitat ca jocul cu Dinamo ce urma să aibă loc în 30 martie să fie devansat în 28 martie, pentru a-și putea pregăti jocul cu Anderlecht.în mod justificat, clubul Dinamo nu a acceptat, dat fiind faptul că majoritatea componenților echipei sale au fost convocați în pregătirile loturilor naționale.Clubul „Petrolul", căruia dorim să-i mulțumim public, a înțeles necesitatea de pregătire a echipei noastre pentru „Cupa campionilor" și a acceptat să joace cu anticipație partida de campionat.Meciul Steaua — A.S.A. Tg. Mureș urma să se desfășoare, de comun acord, în 6 aprilie, cind campionatul era întrerupt conform programului inițial.2. Anularea turneului echipei naționale in Mexic, din motive necunoscute, nu a fost efectuată la cererea clubului „Steaua" și a impus o nouă reprogramare efectuată fără a fi consultate cluburile și a se ține cont (din nou !) de prezența unei echipe românești intr-o cupă europeană.Astfel, am fost puși în situația de a disputa 5 jocuri in 17 zile, dintre care 2 internaționale.Mai mult, in urma acestei repro- gramări, echipa Steaua ar rămine cu 

2 restanțe, ceea ce va perturba desfășurarea normală a campionatului, cu posibile influențe în configurația finală a clasamentului.3. Deși tentativa echipei Steaua de a se califica in finala C.C.E. pare a fi obiectivul major al fotbalului românesc în această primăvară, clubul nostru nu a solicitat modificări de fond ale calendarului intern, ci doar posibilitatea de ă-i avea în pregătire centralizată pe toți componenta echipei sale.Pentru ordonarea obiectivă a calendarului intern, propunem aducerea la zi a campionatului prin disputarea restanțelor existente peNOTA REDACȚIEI. Intr-adevăr, 
după cum reiese din scrisoarea pe 
care o publicăm, dar- și după cum 
au putut constata numeroșii ama
tori de fotbal din țara noastră, in 
returul campionatului diviziei A se 
manifestă, in privința programării 
și reprogramării etapelor, ca și a 
unor meciuri restante, o lipsă de or
dine total neobișnuită. La 1 aprilie, 
F.R.F., revenind asupra unor repro- 
gramări mai vechi, a dat publicității 
o nouă... reprogramare a etapelor, ale 
cărei rațiuni sint pur și simplu de 
neînțeles. In această situație, echi
pele din divizia A au avut de su
portat și vor avea de suportat pe 
mai departe consecințele negative 
ale dereglării timpului de pregătire, 
creîndu-se în general o atmosferă 
puțin propice performanței, ca și 
desfășurării echitabile a întrecerii.

Este un adevăr larg recunoscut că 
întrecerile pe plan național con
stituie temelia performanței fotba
listice și totodată a reprezentării cu 
cinste în marile întreceri interna
ționale. Din păcate, manifestind lip
să de răspundere și ușurință, facto
rii de decizie din C.N.E.F.S. și 
F.R.F. au adoptat fără discernămînt 
modificări nejustificate în programul 
competiționai, determinînd perturba
rea gravă a competiției și a pre
gătirii echipelor, situație care tre
buie curmată neîntîrziat.

Se impune de aceea ca la nivelul 
C.N.E.F.S. și al Federației de fotbal 

6 aprilie și desfășurarea in continuare a etapelor în mod cronologic, în acest sens, considerăm oportună întrunirea Biroului federal și a reprezentanților tuturor cluburilor divizionare „A" pentru stabilirea definitivă a programului competiționai (campionat și „Cupa Republicii Socialiste România"), care să fie dat publicității.Clubul „Steaua" asigură cu această ocazie pe toți activiștii și iubitorii fotbalului că va milita în continuare pentru obiectivitate, calitate și etică sportivă, dublîndu-și eforturile pentru reprezentarea cu cinste și demnitate a fotbalului românesc".să se adopte de îndată măsuri care 
să ducă la reintronarea disciplinei, 
a regularității depline a desfășurării 
campionatului diviziei A, la intro
ducerea ordinii în întregul sistem 
competiționai fotbalistic. Etapele 
care vor avea loc să fie programate 
astfel cum au fost anunțate la înce
putul returului, iar meciurile res
tante să se joace în ordinea sta
bilită inițial. Să se respecte re
gula ca toate meciurile să se dispu
te in aceeași zi și la aceeași oră. 
In același timp, este, necesar să se 
analizeze cu maximum de răspun
dere cauzele și factorii care au dus 
la nerespectarea programului com
petiționai, să se ia măsuri hotărite 
față de. toți cei chre se fac vinovați 
de această situație cu repercusiuni 
negative asupra desfășurării întrece
rii și, legat de aceasta, asupra evo
luției fotbalului nostru, a mișcării 
sportive in general.

De altfel, ziarul nostru își propune 
să întreprindă o analiză complexă, 
aprofundată in legătură cu modul 
cum este organizată și condusă miș
carea sportivă din țara noastră, 
cum acționează federațiile de spe
cialitate pentru ridicarea ramurilor 
sportive respective la un nivel supe
rior. in așa fel incit rezultatele, 
performanțele sportului românesc 
să corespundă condițiilor optime 
asigurate de stat, de societatea noas
tră, să pună in valoare marile re
surse de talente de care dispune.

DUPĂ MECIUL BUN FĂCUT LA BRUXELLES

Steaua București poate realiza 
o mare performanță fotbalisticăOlandezul Arie Haan, antrenorul echipei Anderlecht din Bruxelles, a fost cît se poate de inspirat cind a avertizat publicul belgian — prin presa apărută în ziua meciului — că partenera de joc din semifinalele „Cupei Campionilor Europeni" este capabilă să pună serioase probleme jucătorilor lui: „Foarte bine organizată'și dotată tehnic. Steaua Bucu
rești posedă acea doză de caracter și agresivitate care justifică prezenta sa în acest stadiu al competiție). Totul, la ea. ne îndeamnă la vigilentă!" („Le Soir"). După cum. inspirați au fost și cei care au alcătuit programul partidei de miercuri Seara, așezînd deasupra textului de prezentare a echipei .noastre campioane un titlu care, de asemenea, avertiza: „Steaua București — o stea care urcă!".S-au dovedit inspirate asemenea aprecieri pentru că după meci — după ce Anderlecht nu si-a putut impune jocul, repurtînd doar o victorie norocoasă cu 1—0 printr-un gol inscris abia cu zece minute înainte de final — antrenorul si jucătorii săi au putut să se justifice: „Am spus înainte de meci că Steaua este p formație valoroasă și desfășurarea partidei mi-a confirmat părerea" (declarație făcută de Haan Agenției „France Presse").Pe teren, fotbaliștii steliști au demonstrat că frumoasele aprecieri cu care i-au creditat adversarii și presa belgiană au fost si obiective. Adică îndreptățite. Cei ce eram de fată, urmărind desfășurarea fazelor din tribunele stadionului „Constant Van- den". încercam satisfacția lesne de înțeles de a vedea evoluînd o bună echipă românească, pregătită să controleze jocul, impunindu-se prin bună organizare și așezare in teren, prin evidente virtuți tehnico-tactice, luciditate și dorință aprigă de a apăra cu onoare culorile sportive ale prestigiosului său club. Privind reacțiile confraților belgieni de la masa presei, ale spectatorilor bru- xellezi din tribune, am putut observa cum jucătorii noștri cucereau simpatii și elogii de la o fază la alta. Toți, dar mai ales Du- cadam, Boloni, Stoica. Belodedici, Bumbescu, Iovan, Lăcătuș. Unii dintre corespondenții de presă au făcut și publice, bunele lor aprecieri: „Belgienii s-au luptat să străpungă apărarea bine organizată a forma

ției Steaua. Dar fotbaliștii români nu s-au limitat la un joc strict defensiv. acțiunile lor ofensive dovedind că sint capabili să practice un fotbal comparabil cu cel al unei echipe cu numeroase vedete internaționale, cum este Anderlecht. Ei au fost de multe ori pe punctul de a înscrie un gol — ceea ce. tinînd cont de desfășurarea partidei, ar fi fost foarte posibil". (Agenția „Reuter"). Sau: „Fotbaliștii români au jucat bine, cedînd o singură dată, in final. Avantajul minim de 1—0 al lui Anderlecht s-ar putea dovedi insuficient peste două săptămîni la București, unde se va decide califi* carea" (Agenția „Associated Press").-Rezultatul de 1—0 a mulțumit pe gazde, care ne spuneau cu sinceritate că la un moment dat se temeaif să nu fie invers. Singurii nemultu- miți din întreg stadionul eram noi, cei din delegația română. De ce? Pentru că o greșeală (o singură greșeală, dar colectivă), coroborată cu îngăduința unor arbitri, care mai greșiseră și alteori în defavoarea steliștilor, a condus la un rezultat nemeritat.0—1 este, totuși, o înfrîngere. Iată de ce, este necesar ca meciul revanșă, de la 16 aprilie, să fie pregătit și tratat cu toată seriozitatea și încrederea. Jucătorii noștri au capacitatea să remonteze handicapul și să învingă la un scor calificata 1. Au mai probat-o și cu Honved. Ei știu, totodată, că Anderlecht poate juca mai bine in deplasare. De aceea, este de așteptat ca antrenorii și jucătorii să abordeze manșa 
a doua cu maturitate, să facă totul pentru o pregătire temeinică din toate punctele de vedere.Foarte importantă va fi starea de spirit a campionilor noștri la 16 aprilie, stare ce va decurge, desigur, din realitatea că, dacă la ora aceasta sint calificați fotbaliștii belgieni, stă în puterile și talentul lor ca la sfîrșitul meciului-retur, calificați să fie ei. steliștii.în meciul de la Bruxelles, Steaua' a arătat că poate fi o echipă competitivă. In meciul de la București,1 ea va trebui să convingă prin calificare că este o echipă competitivă' pe plan european, indiferent de' forța și faima adversarului.

Gheorqhe MITROI
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ȘARBATO ARE A NAȚIONALA 
A POPORULUI UNGAR PRIETEN ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SENEGAL

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungareîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român si al nostru personal. vâ adresăm dumneavoastră si poporului ungar calde felicitări cu prileiul celei de-a 41-a aniversări a eliberării Ungariei, la care, alături de armata sovietică. Mimata română a adus o însemnată contribuție, dînd '1ertfe.de neuitat.jj-Ne ’exprimăm deplina convingere că. prin eforturi co- fljîune. relațiile de bună vecinătate, prietenie si colabo-

BUDAPESTArare dintre România si Ungaria, bazate pe principiile socialismului, ale deplinei egalități în drepturi, respectului independentei, suveranității naționale, neamestecului in treburile interne si avantajului reciproc se vor dezvolta și în viitor, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei socialismului, înțelegerii și păcii în lume.Dorim poporului ungar noi succese în edificarea socialismului. în dezvoltarea multilaterală a Republicii Populare Ungare.
NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului ABDOU D1OUF
Președintele Republicii Senegal DAKAR

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a XXVI-a’ aniversări a proclamării independenței Republicii Senegal imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări si cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de progres si prosperitate pentru poporul senegalez prieten.Exprim convingerea că raporturile de prietenie si colaborare dintre România Si Senegal se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor noastre, al păcii si înțelegerii în lume. ,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

w Poporul ungar sărbătorește la m 4 aprilie implinirea a 41 de jt» ani de la eliberarea de sub domina- 5 ția fascistă, eveniment care a dess' chis o etapă istorică nouă pentru aț destinele țării, etapa reconstrucției Ș democratice, a făuririi socialis- mulul'.In perioada care a trecut de » atunci, oamenii muncii, sub.condu- cerea Partidului Muncitoresc So- ciâlist Ungar, au desfășurat o am- * plă activitate constructivă, obținind succese de seamă in toate dome- niile. Realizările dobindite sînt puse in evidență de faptul că. față de v’. 1950. venitul național a sporit de w peste cinei ori. iar volumul pro- ducției industriale de peste zece ori. Au luat ființă noi, ramuri industriale, s-au înălțat întreprinderi moderne, s-au dezvoltat agricultura, știința, cultura și învățămintul. a crescut nivelul de trai, material■ , și spiritual, al poporului.în acest an, poporul ungar in- ; t.impină sărbătoarea sa națională cu noi realizări pe linia înfăptuirii hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, depUnînd eforturi

susținute pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru perfecționarea relațiilor sociale.In România sint urmărite cu interes realizările obținute de oamenii muncii din R.P. Ungară. Rememorarea evenimentelor de acum41 de ani prilejuiește evocarea participării armatei române, alături de armata sovietică, la eliberarea Ungariei de sub dominația fascistă. Așa cum se știe, trupele române, cu un efectiv de 210 000 oameni, dînd grele jertfe de sînge și dovedind un nepieritor eroism, au eliberat 1 237 de localități, dintre care 14 orașe, cîștigîndu-și recunoștința ponorului ungar. Mărturie nepieritoare a eroismului și jertfei a fost si rămine sîngele vărsat de cei42 000 de militari români în luptele pentru eliberarea Ungariei.Prietenia și colaborarea dintre țările noastre au căpătat un conținut superior în anii construirii socialismului. pe temelia comunității de orinduire și de țeluri. în spiritul principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în trebu

rile interne și avantajului reciproc, consemnate în Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală, relațiile românomngare au cunoscut un curs pozitiv.Factorul hotărîtor al extinderii relațiilor româno-ungare îl constituie legăturile de prietenie dintre forțele politice conducătoare din cele două țări — Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar — in acest cadru un rol deosebit avînd întîl- nirile și convorbirile la nivelul cel mai înalt, care au elaborat liniile directoare ale intensificării conlucrării bilaterale.La împlinirea a 41 de ani de la eliberarea poporului ungar de-sub dominația fascistă, poporul român îi adresează urarea de a obține noi succese, exprimîndu-și, totodată, convingerea că valorificarea plenară a posibilităților existente pentru dezvoltarea și întărirea colaborării noastre în făurirea noii orînduiri corespunde intereselor poporului român și poporului ungar, cauzei generale a socialismului și păcii.

Poporul senegalez sărbătorește astăzi implinirea a <26 de ani de la proclamarea independenței naționale. Aflat in imensul arc descris de fluviul cu același nume, Senegalul cuprinde o întinsă cîmpie și are circa 5,5 milioane de locuitori, ce se ocupă, în principal, cu agricultura. Se cultivă mei, orez, bumbac, manioc și, mai ales, ara- hide.; cu o producție anuală de 1,1 milioane tone de arahide, tî- năra republică este primul producător african și .al 'patrulea de pe glob.în anii care au trecut de la proclamarea independentei. poporul senegalez a depus eforturi susținute pentru a lichida starea de înapoiere moștenită din trecut și a-și făuri o industrie proprie. Pe harta țării au apărut o rafinărie de petrol, fabrici de ciment, de fibre sintetice, întreprinderi metalurgice. Cea mai elocventă dovadă a progreselor înregistrate o oferă noua înfățișare a capitalei țării, orașul Dakar. în aproximativ un sfert de veac, acesta a devenit una dintre principalele porți maritime ale Africii. Traficul navelor oceanice a sporit an de an ; pe lîngă tradiționalele arahide, din Senegal se exportă tot mai multe minereuri și produse industriale,

acestea din urmă fiind realizate, în bună parte, chiar la Dakar. în zona adiacentă a capitalei s-au înălțat complexe industriale, întreprinderi mecanice și șantiere navale.Paralel cu dezvoltarea industriei, s-au'obținut importante realizări pe calea lichidării situației de monocultură din agricultură. Pe fluviile Gambia și Senegal au fost construite un șir de baraje, care au contribuit la extinderea suprafețelor irigate și la creșterea producției de cereale.Prieten apropiat al popoarelor africane, poporul român urmărește cu simpatie succesele obținute de poporul senegalez pe calea dezvoltării economico-sociale. și a consolidării independenței. între Republica Socialistă România și Republica Senegal s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc o evoluție ascendentă. Un rol hotărîtor în această direcție au avut întîlnirile la cel mai înalt nivel de la București și Dakar, care, prin înțelegerile convenite, au deschis noi perspective conlucrării româno-senegaleze, în avantajul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii internaționale.

SOFIA 3 (Agerpres). — Constantin Ionescu transmite : Joi, în cea de-a doua zi a celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar au continuat dezbaterile asupra documentelor aflate pe ordinea de zi.Rînd pe rînd, de la tribuna forumului comuniștilor bulgari, delegații care au luat cuvîntul — muncitori și țărani, activiști de partid și de stat, tehnicieni și ingineri, oameni de știință și cultură, conducători ai diverselor compartimente ale economiei naționale— au dat o înaltă apreciere cuvintării- de deschidere, rostită de tovarășul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C.B., și-au exprimat adeziunea la analizele cuprinse în raportul de activitate a Comitetului Central și în tezele Congresului al XIII-lea cu privire la evoluția, stadiul actual' și direcțiile de dezvoltare a societății bulgare în următorii cinci ani și, în perspectivă, pînă in anul 2000.Vorbitorii au subliniat marea importanță a noii linii strategice pe care congresul este chemat s-o adopte și care are ca scop să așeze cele mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei la temelia intregii activități, in vederea reînnorii bazei tehnico-materiale a țării, dezvoltării accelerate a economiei, extinderii continue a democrației socialiste, creșterii nivelului dc trai material și spiritual al poporului. Ei au arătat că această nouă orientare întrunește cea mai largă aprobare în rindurile oamenilor muncii și au dat glas hotărîrii de a acționa pentru traducerea sa in viață. Totodată, au fost abordate probleme concrete din diferite domenii de activitate și au fost formulate propuneri menite să ducă la depășirea unor neajunsuri, la pu

nerea in valoare, în condiții cît mai bune, a potențialului material și a resurselor de creativitate existente.în luările de cuvint s-a exprimat, dc asemenea, adeziunea la orientările in domeniul politicii externe, in vederea înlăturării primejdiei unei catastrofe nucleare, promovării țelurilor păcii, destinderii și cooperării internaționale.După-amiază, lucrările congresului s-au desfășurat pe secțiuni.Lucrările continuă.
★în aceeași zi, delegațiile participante la Congresul al XIII-lea al P.C.B. au depus coroane de flori la .mausoleul lui Gheorghi Dimitrov și la monumentul lui V. I. Lenin din Sofia.A fost prezentă delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
+în cursul după-amiezii de joi. 'delegația Partidului Comunist Român a făcut o vizită in județul Pernik. în convorbirea purtată la sediul Comitetului județean Pernik al P.C.B. au fost evocate relațiile dc prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două partide, țări și popoare, subli- niindu-se rolul esențial pe care întîlnirile tradiționale dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov l-au avut și il au în dezvoltarea continuă a acestor relații. In continuare, a fost vizitat „Complexul memorial Gheorghi Dimitrov și al luptelor revoluționare ale minerilor din Pernik", din orașul cu același nume, precum și Combinatul economic pentru construcția de mașini grele din orașul Radomir.

TELEGRAMECu prilejul celei de-a 41-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă. președintele Marii Adunări Naționale. Consiliul National al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Comitetul Central a! Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Consiliul Național al Femeilor, alte organizații de masă, ministere și instituții centrale au transmis telegrame de felicitare organizațiilor și instituțiilor similare din Republica Populară Ungară.

Depunerea unei coroane de floriCu prileiul celei de-a 41-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă. ambasadorul R. P. Ungare la București. Szuts Păi, a depus, joi dimineață, o coroană de flori la Monumentul eroilor lubtei pentru libertatea poporului si a patriei, pentru socialism, nrecum si la Monumentul eroilor sovietici.

In memoria ostașilor români căzuți 
pentru eliberarea UngarieiBUDAPESTA 3 (Agerpres). — Cu prilejul ■ celei de-a 41-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, la Cimitirul eroilor români „Rakoșliget" din .Budapesta' a fost depusă o coroană de florj din partea ambasadei țării noastre în R.P. Ungară.

Monumentul și mormintele de la Rakoșliget stau mărturie eroismului nepieritor dovedit de armata română în luptele pentrfi eliberarea capitalei ungare, jertfei supreme a celor peste 11 000 de ostași și ofițeri români care au căzut în bătălia pentru eliberarea Budapestei.

Masă rotundă consacrată problemelor 
realizării unei noi ordini internaționale 

în domeniul informațiilorCOPENHAGA 3 (Agerpres) — L.i Copenhaga au început dezbaterile din cadrul unei mese rotunde, organizate sub auspiciile UNESCO, consacrate examinării modalităților și mijloacelor de realizare a unei noi ordini internaționale în domeniul informațiilor și comunicațiilor. La reuniune iau parte specialiști în comunicații, reprezentanți ai mass-me- dia din mai multe țări, precum și personalități politice, menționează agenția Associated Press.Luînd cuvîntul în dezbateri, Ay- sashi Akashi, secretar general adjunct al O.N.U. pentru problemele

informațiilor, a arătat, între altele, că eforturile depuse pină acum pentru realizarea unei noi ordini in domeniul informațiilor și comunicațiilor nu s-au soldat cu rezultate concrete. El a cerut participanților să elaboreze propuneri în direcția unor măsuri concrete, de care să beno ficieze în primul rînd țările in curs de dezvoltare.Participanții vor elabora un raport ce va fi .prezentat viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Reuniunea este a doua de acest fel. prima avînd loc la lgls (Austria), in septembrie 1983.

TrepteFiecare călătorie *pnp Ungaria1 dezvăluie vizitatorului clin Români nia repere noi, specifice, dar și ", preocupări Similare cu cele ale po- > porului nostru. Vizitind una din if cele mai mari și prestigioase cita- .; dele muncitorești ungare — plat- ■, forma industrială Csepel, intrată in cel de-al 95-lea an de existență — constați că una' din preocupările majore vizează ridicarea eficienței și calității intregii game de produse metalurgice, constructoare 1. . de mașini și bunuri de larg consum realizate aici. Și este de înțeles, țs deoarece tocmai de aici se livrează economiei naționale mai mult de U 10 la sută din producția construc- toare de mașini. însemnate cantități de oțel, produse ale industriei de metale neferoase și»alte produse. Și aici, ca și la alte mari uzine, , cum sînt uzinele Gânz sau Ikarus — embleme de virf ale industriei ungare — la Combinatul siderurgie de la Dunaujvăros, ori in unitățile aluminiului de la Ajka, Sze- kesfehervâr sau înota, și în cele ale industriei chimice, preocupările specialiștilor, ale oamenilor muncii se înscriu in efortul general îndreptat spre îndeplinirea sarcinilor ce decurg din hotăririle celui de-al* XIII-lea Congres al P.M.S.U. privind dezvoltarea economico-socială s- a tării in această nouă etapă.în acest context, bunăoară. Adam Antal, director tehnic la Uzinele producătoare de aparate medicale ■ ,.Medicor“, evocînd ~ realizările însemnate obținute in anii socialismului, ne mărturisea că „în- : : treorinderea nu poate să nu tină seama de numeroase dificultăți provocate de actuala situație economică internațională". Gînduri si preocupări asemănătoare a expri- ■ mat și dr. Grossmann .Tozsef. se- cretar al Comitetului de partid al sectorului XIII din Budapesta, sector în care se află peste 140 unități economice productive, între / care si uzinele „Medicor". .,în ac- tua’e'e condiții — ne sounea — cea mai importantă sarcină a noastră i este înviorarea creșterii economi- 1 ce. întărirea echilibrului economic I prin fabricarea de produse moder- ! ne, competitive, nrin transformarea producției nerentabile în producție rentabilă. Desigur, toate acestea trebuie, să aibă la bază tehnologii moderne, cu consumuri de energie și materii prime tot mai reduse".De altfel, ridicarea gradului de eficiență, economisirea energiei, asigurarea competitivității sint [ teme ce revin frecvent în discuție i cu factori din economie, cu specialiști din țara vecină. Și acest lucru este cu atit mai important cu cit producția industrială a Ungariei a sporit de peste 15 ori față de perioada antebelică, realizind, totodată, aproape jumătate din venitul național al țării. Pe de altă parte, sporirea eficienței economice este de cea mai mare însemnătate pentru o țară ca Ungaria, care importă anual însemnate cantități de produse energetice și materii prime.în acest efort, o largă reevaluare cunoaște folosirea cărbunelui. Gazdele evidențiază eforturile colectivelor de mineri din Komlo, Tata- bănya, Pecs și din celelalte centre miniere ale tării concentrate șpre creșterea susținută a producției de cărbune, in ultimii ani au fost materializate importante investiții in această ramură. Astfel, nu de mult, la Tatabânya

ale modernizăriia fost pusă în funcțiune, o mare și modernă instalație de flotare a cărbunelui,. cu o capacitate de 500 tone cărbune pe oră. precum și o fabrică de brichete de cărbune, iar alte două asemenea instalații au început să funcționeze la Nagymâ- nyok și Vârpalota. între cele mai mari investiții în domeniul energetic se înscriu, de asemenea, deschiderea de noi mine de cărbune la muntele Mârkus și Nagyegyhâ- za, aceasta din urmă fiind cea mai mare și importantă exploatare de • cărbune brun și bauxită din Ungaria.Pentru asigurarea din resurse proprii a unei părți tot mai mari de materii prime energetice, la întreprinderea de industrializare a petrolului din Szăzhalombatta a fost construită prima uzină de cracare catalitică din țară, care prelucrează anual un milion tone de păcură. Prin acest modern . procedeu se obține o cantitate de benzină de calitate superioară, echivalentă cu cea obținută din prelucra-
CORESPONDENȚĂ
DIN BUDAPESTA

rea, prin procedeele clasice, a 2,5 milioane tone de petrol brut.Specialiștii din Ungaria, ca de altfel din numeroase alte tari, privesc totodată cu îndreptățită speranță la purtătorul nr. 1 dc energie neconvențională, și anume : atomul. De altfel, una din cele mai remarcabile realizări, din ultimii ani, pe planii] energeticii, o constituie, fără îndoială, Centrala ato- moelectrică de la Paks. Aici' a fost pus de curind in funcțiune cel de-al doilea reactor nuclear de 440 MW, din cele patru cîte va avea această unitate energetică în prima sa fază de construcție.Tabloul energetic al Ungariei — „statul major" al oricărei economii— este întregit de eforturile ce se depun pentru utilizarea cu maximă eficiență a energiei inseși. Programe stabilite prevăd astfel în acest domeniu scăderea ponderii ramurilor economice mari consumatoare de energie și materii prime. O serie de institute de cercetări și inginerie tehnologică au fost transformate, în ultimii ani, în întreprinderi de cercetare și dezvoltare tehnologică, specializate în realizarea de proiecte, tehnologii noi, de instalații de recuperare și valorificare a unor energii și produse secundare. Inginerul Papp Istvân, directorul întreprinderii de gospodărire a energiei din Budapesta, ne-a înfățișat un amplu tablou al preocupărilor în direcția utilizării mai judicioase a energiei, a depistării și punerii în valoare a unor importante surse energetice secundare. Astfel — arăta interlocutorul— ca urmare a proiectării și realizării unor instalații și echipamente în unități ale industriei metalurgice, chimice, de prelucrare a sticlei și cimentului, se recuperează și se refolosește anual o cantitate de energie electrică și termică echivalentă cu peste un milion tone de petrol. Sînt căutate stăruitor și alte surse de energie ieftină și eficientă. în acest sens, sînt de menționat și preocupările de a pune in valoare potențialul energetic al

apelor termale din centrul capitalei ungare pentru încălzirea unor ansambluri de locuințe din zonă, precum și a unor amenajări legumicole, economisindu-se astfel, anual, după opinia specialiștilor, o cantitate, de energie echivalentă cu aceea a unui sfert de milion tone de țiței. Paralel, un program guvernamental complementar vizează economisirea energiei' de către populație. în acest sens se acționează pentru dezvoltarea rețelei de întreținere, sporirea randamentului instalațiilor de încălzire, mai buna izolare termică a locuințelor, ceea ce va duce, speră specialiștii, la economisirea unei cantități, de energie electrică echivalentă cu circa 50 000 tone de păcură.în discuțiile pe care le-am avut în R. P. Ungară au revenit adesea aspecte ale colaborării româno-ungare. Și este plăcut să constați că instalațiile petroliere românești au un renume fo.arte bun în țara vecină, ca și realizarea în comun a unor instalații și dotări tehnico- medicale, prepararea de produse farmaceutice, la realizarea cărora participă unități economice din ambele țări. Pe cînd mă aflam in- tr-un taxi „Dacia", în inima Budapestei, am reținut cu plăcere aprecierile șoferului : „Dacia este o limuzină foarte bună, rapidă, ușoară la comenzi, silențioasă, ușor de întreținut și, bineînțeles, economicoasă, aspect deloc neglijabil în condițiile actuale. O am de doi ani și am rulat cu ea peste 120 000 km. Nu am avut nici un fel de probleme. Acum cîteva zile l-am convins și pe tatăl meu să se înscrie la o asemenea mașină".într-adevăr, și numărul tot mai mare de autoturisme „Dacia" pe. șoselele Ungariei constituie un semn vizibil al colaborării economice dintre cele două țări, schimburi care vor cunoaște o creștere considerabilă în actualul cincinal. De remarcat că de-a lungul anilor s-au produs importante schimbări calitative în cadrul acestor relații', în prezent ponderea produselor din sfera industriei constructoare de mașini constituind jumătate din volumul total al schimburilor.Evocarea drumului ascendent al colaborării româno-ungare, acum, la cea de-a 41-a aniversare a eliberării Ungariei, cît și perspectivele lor tot mai largi aduc în amintirea noastră, ca și a locuitorilor țării vecine, faptele de. eroism săvîrșite de poporul român în lupta pentru înfrîngerea finală a hitle.riștilor și aliaților lor horthysto-szâllasiști, contribuția de seamă a armatei române, alături de armata sovietică, la eliberarea întregului teritoriu al Ungariei. Acea iarnă a anului 1944—1945, în care pusta ungară a înghițit zeci de mii .de suflete românești — soldați și ofițeri ai celei „de-a 4-a puteri a coaliției antihitleriste" — jertfă imortalizată în monumente ridicate in zeci de localități ale Ungariei, rămase nemuritoare în inimile urmașilor, ale noastre, ale tuturor, constituie încă un liant al prieteniei si colaborării dintre poporul român și poporul ungar, conferindu-le în anii socialismului — prin dezvoltarea continuă a relațiilor pe diverse planuri, prin lupta comună a popoarelor țărilor noastre pentru triumful idealurilor socialiste — noi sensuri și dimensiuni.
Aurel URZICA
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Chemări la oprirea experiențelor cu arma nuclearăNEW YORK. — Copreședintele i mișcării internaționale .. „Medicii ’ lumii pânfru preintimpinarea unui (război nuolear!-‘>- pț'ofc- „Bernard -Lown, a adresat un mesaj secret Ji-) rului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail ‘ Gorbaciov, dînd o înaltă apreciere moratoriului sovietic asupra experiențelor nucleare, transmite agenția T.A.S.S. Totodată, este salutată .chemarea adresată președintelui Reagan de a se. în- tîlni în vederea realizării unui tratat obligatoriu y verificabil privind interzicerea deplină a experiențelor cu arma nucleară.Mișcarea „Medicii lumii pentru preîntîmpinarea unui război nuclear" își exprimă convingerea — se spune în mesaj — că interzicerea experiențelor cu arma nucleară va crea o barieră în calea extin-

• Noi ciocniri in Liban • Retragerea contingentului irancez 
de observatori de la Beirut

I
I
Iorganizația l i „încerca- /

BEIRUT 3 (Agerpres). — La Beirut situația s-a menținut încordată joi datprită continuării ciocnirilor dintre■ combatanții paicsttnteni și" milifiiTe■ rivale din zonă. IPuternice lupte cu arme automate și aruncătoare de rachete antitanc au fost înregistrate în sectorul . taberei de refugiați palestinieni Shatila, situată în sudul capitalei libaneze, in pofida unui acord de încetare a focului intervenit miercuri seara, informează agenția A.P. în apropierea taberei Bourj El-Barajneh, relevă a- genția KUNA, au avut loc, de asemenea, schimburi de focuri. în cursul ciocnirilor, combatanții palestinieni au atacat forțele milițiilor din zona taberelor Sabra și Shatila pe trei fronturi, recucerind trei poziții,
★Contingentul francez format din 45 de militari- — membri ai corpului de observatori pentru menținerea încetării focului la Beirut, — a părăsit, joi, Libanul, la bordul unor elicoptere și nave militare, informează agenția France Presse.

După cum s-a anunțat, hotărirea de. a se, I¥tîft£e.|CSKB}}| 4fl,ftbservatori din Beirut ă'fostluafa datorită „evo- Tuți'df situației la fața locului, care nu-i mai permite să-și îndeplinească în mod corespunzător misiunea".
★Trupele israeliene de ocupație din sudul Libanului, staționate la 30 kilometri est de Saida, au bombardat satele libaneze Juba, Jarboa și Arab Saleem, informează agenția KUNA. Forțele libaneze de rezistență, au ripostat, atacînd o concentrare de vehicule militare ale Israelului și așa- zisei Armate a Sudului Libanului.PARIS 3 (Agerpres). — Hotărîrea Franței de a-și retrage de la Beirut membrii corpului de observatori pentru supravegherea incetării focului nu înseamnă în nici un . caz o schimbare a politicii franceze fată de Liban — a declarat, la Paris, purtătorul de cuvînt al guvernului, Alain Juppe.

derii pe mai departe a arsenalelor, mai mult.decît suficiente pentru a distruge tot ce este viu pe Pămint. O asemenea interdicție vă îheetirii procesul de creare de noi tipuri de arme.Pe de altă parte, < ' "antirăzboiuică americană ,•rea voinței, americane de pace" a \ trimis mai multor organizații de / militanți pentru pace și dezarmare ' din S.U.A. mesaje în care se pro- l nunță pentru adoptarea. în fiecare stat federal,, de legi vizînd prohi- ț birea experiențelor nucleare, reia- i tează agenția T.A.S.S. Partizanii ’ păcii sint chemați să participe la l o manifestație de protest în zona ? poligonului experimental nuclear ' din Nevada în perioada 31 mai — ț 2 iunie.
N.A.T.O. din Europa occidentală, i transmite agenția France Presse. 1 Totodată, a fost efectuat un schimb de experiență cu privire la rezultatele și modul de desfășurare a acțiunilor de pînă acum ce au avut loc la Comiso (în Sicilia), Greenham Common (lîngă Londra), Florennes (Belgia), Mutlangen (R.F.G.) și Woensdrecht (Olanda) - locuri de amplasare a rachetelor americane.

Spre amplificarea mișcării pacifisteHAGA. - Participanții la reuniu-, nea reprezenlțanților grupărilor de luptă pentru pace din Olanda, S.U.A., Canada, Marea Britanie, R.F.G. și Italia, reuniți în localitatea olandeză Bergen-op-Zoom, au hotărît să-și coordoneze în mai mare măsură acțiunile desfășurate în semn de protest față de amplasarea rachetelor americane cu încărcături nucleare de tip „Per- shing-2" sau „Cruișe" în țări aleI
I
I 
ț ____________________i test împotriva planurilor de înfi- ’ ințare în zona Goose Bay, pe- ț ninsula Labrador, a unei mari baze . — a n.A.T.O. Participanții, — ------„.a acțiune antirăzboinică

Protest împotriva înființării unei baze militare 
a N.A.T.O. în CanadaOTTAWA. — La Montreal desfășurat o demonstrație de

. militare a ț la această
s-a pro- purtau pancarte prin care chemau locuitorii țării să-și ridice glasul împotriva creării instalațiilor mili- 'tate de la Goose Bay. prima bază permanentă a N.A.T.O. in America de Nord.

A

PRIMIRE LA MOSCOVA. Andrei Gromiko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S;, a primit delegația Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, condusă de Yang Ilyong Sop. președintele Comitetului permanent al adunării. A fost exprimată satisfacția față de dezvoltarea relațiilor dintre U.R.S.S. și R.P.D. ' Coreeană, relevîndu-se rezultatele obținute în extinderea colaborării în domeniile economic și cultural, cit și in probleme ale politicii internaționale.COMUNICATUL COMUN SO- VIETO-MOZAMBICAN DAT PUBLICITĂȚII LA MOSCOVA în legătură cu vizita de prietenie efectuată (n U.R.S.S. de președintele Partidului FRELIMO, președintele R. P. Mozambic, Samora Moises Machel, relevă că în cadrul convorbirilor au fost discutate diferite aspecte ale relațiilor bilaterale și posibilitățile dezvoltării lor in continuare. A avut loc. de asemenea, un schimb de păreri în probleme ale actualității internaționale, cu accent pe situația din

sudul Africii. Părțile au relevat posibilitatea întăririi cooperării tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace în lupta pentru preîntîmpinarea unei catastrofe termonucleare, întărirea securității internaționale, asigurarea drepturilor popoarelor la independență și progres social.CONVORBIRI CHINO-IUGOSLA- VE. Președintele R.P. Chineze, Li Xiannian, și președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Radovan Vlaikovici, aflat în vizită oficială la Beijing, au exprimat dorința comună de a extinde cooperarea prietenească chino-iugoslavă în folosul ambelor țări și popoare. Dis- cutînd aspecte ale situației internaționale actuale, cei doi interlocutori au constatat existenta unor puncte de vedere similare într-o arie largă de probleme abordate — informează agenția China Nouă.ȘEDINȚA C.A.E.R. La Moscova a avut loc a 46-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru probleme valutat-financiare. la care au participat delegații ale țărilor membre. Au fost examinate

CONFLICTUL IRANIANO-IRAKIANTEHERAN 3 (Agerpres). — în numeroase sectoare ale frontului s-au produs schimburi sporadice de tiruri de artilerie între forțele iraniene și cele irakiene, informează agenția IRNA, citind un comunicat militar difuzat la Teheran. O puternică ciocnire, soldată cu importante pierderi din rîndul forțelor irakiene, a avut loc în noaptea de marți spre miercuri in peninsula Fao, adaugă postul de radio Teheran.in strîmtoarea Ormuz, forțele navale iraniene au interceptat un cargou „suspectat a transporta mărfuri destinate Irakului", informează agenția IRNA.Pe de altă parte, agenția iraniană transmite că artileria grea irakiană a bombardat orașul Abadan, provo-, cînd pagube.

BAGDAD 3 (Agerpres). — Forțele irakiene au zădărnicit un atac al trupelor iraniene asupra pozițiilor lor din sectorul de nord al frontului, informează agenția 1NA. Totodată, avioanele de luptă irakiene au atacat pozițiile iraniene și liniile lor de aprovizionare în adîncimea teritoriului Iranului, precum și un mare obiectiv naval in largul coastelor Iranului.Un comunicat militar difuzat la Bagdad precizează, pe de altă parte, că două avioane iraniene au atacat o localitate irakiană din vecinătatea orașului Rawandiz. provo- cind victime, iar artileria grea iraniană a bombardat orașele Kha- naquin și Kharmal din nordul Irakului,
probleme privind finanțarea acțiunilor de colaborare convenite pentru realizarea Programului complex al progresului tehnico-știlntific al țărilor membre ale C.A.E.R.REUNIUNEA DIRECȚIUNII PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN a avut loc la. Roma. Au fost examinate principalele capitole ale Raportului pe care secretarul general al partidului, Alessandro Nalta, îl va prezenta la cel de-al Xyil-lea Congres al P.C. Italian, ce-și va începe lucrările la 9 aprilie, lâ Florența. Totodată, au fost analizate o serie de probleme ridicate în cadrul dezbaterilor din preajma congresului, la care au luat parte peste 300 000 de membri ai partidului comunist.SESIUNE. La Paris s-a întrunit, în prima sa sesiune din noua legislatură, Adunarea Națională a Franței. aleasă la 16 martie. Noul organ legislativ francez are în componenta sa 577 deputați, cu 86 mai rrtulți decît precedenta Adunare Națională. în prima sa ședință, forul legislativ francez l-a ales, cu o majoritate de patru voturi, pe Jacques Chaban-Delmas, primar al orașului Bordeaux, președinte al Adunării Naționale.LA VARȘOVIA a avut loc o ședință comună a Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. și Prezidiului Comitetului Director al Partidului Țărănesc Unit în legătură cu problema dezvoltării satelor și agricultu

rii și autoaprovizionării țării cu alimente.I’LF.NARA C.C. AL PARTIDULUI PROGRESIST AL OAMENILOR MUNCH DIN CIPRU (A.K.ElL.), întrunită la Nicosia, a examinat ranortul Biroului Politic al C.C. în legătură cu alegerile municipale care urmează să aibă loc la 25 mai. Asemenea alegeri au loc în Cipru pentru prima oară. întru- cit pînă iu prezent membrii consiliilor municiuale erau numiți de autorități.CAMPANIA ANTIDICTATORIA- LA DIN COREEA DE SUD. Un grup de 70 de profesori de la cele mai mari universități su<l-coreene au dat publicității o declarație prin care cer revizuirea imediată a actualei „constituții". Reprezentanți de frunte. ai cercurilor științifice se alătură astfel campaniei declanșate recent în Coreea de Sud de forțele de opoziție pentru lichidarea bazelor juridice ale dictaturii. Organizatorii campaniei, intenționează să obțină, pină in toamnă, zece milioane de semnături pe. petiția în favoarea modificării „constituției" sud-eoreene.INFLAȚIE. în perioada februarie 1985 — februarie 1986 rata anuală a inflației a fost in Grecia de 24.4 la sută, potrivit cifrelor publicate de Oficiul statistic elen. în anul precedent, creșterea prețurilor fusese de 18,3 la sută.
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