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INPREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAECEAUȘESCU
secretar general al partidului,
președintele Republicii Socialiste România,
ieri au fost reluate în plen

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntilnit

cu tovarășul Aristides Maria Pereira
și tovarășa Carlina Fortes Pereira
In prezența tovarățului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, joi, 26 iunie, au fost reluate lucrările în
plen ale sesiunii a treia a celei de-a noua legislaturi a Marii
Adunări Naționale.
La sosirea în Sala Palatului
Marii Adunări Naționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întîmpinați cu
deosebită căldură de deputați și
invitați. S-a aplaudat îndelung
pentru secretarul general al parti
dului.
președintele
Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, revo
luționar încercat și patriot înflăcă
rat, care conduce cu strălucire
țara și poporul pe culmile civili
zației socialiste și comuniste.
împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în lojile ofi
ciale au luat loc tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășii Constantin
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu,
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu,
Nicolae Constantin, Ion Dincă,
Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas,
Alexandrina Găinușe, Paul Niculescu. Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion
P&țan, Dumitru Popescu, Gheorghe
Rădulescu.
în sală se aflau, alături de deputați. membri ai C.C. al P.C.R.
și ai guvernului, conducători ai
unor instituții centrale, organizații
de masă și obștești, reprezentanți
ai vieții științifice și culturale,
oameni ai muncii din întreprin
deri bucureștene.

Erau prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara
noastră, precum și corespondenți
ai presei străine.
Lucrările au fost deschise de
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
care a arătat că la ordinea de zi se
află înscrise următoarele :
1. — Proiectul Legii Planu
lui național unic de dezvol
tare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe
perioada 1986—1990.
2. — Proiectul Legii Planu
lui de dezvoltare a agriculturii
și industriei alimentare in pe
rioada 1986—1990.
3. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cuprinzînd norme cu putere de
lege emise de Consiliul de
Stat după sesiunea a doua a
Marii Adunări Naționale.
Tovarășul Constantin Dăscăles
cu. prim-ministru al guvernului, a
prezentat Expunerea asupra pro
iectului Legii Planului național
unic de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste Româ
nia pe perioada 1986—1990.
în continuare, tovarășul Ion
Dincă, prim viceprim-ministru al

Expunere la proiectul Legii Planului național unic
de dezvoltare economico-socială a Republicii So
cialiste România pe perioada 1986—199Q

Expunere la proiectul Legii Planului de dezvoltare
a agriculturii și industriei alimentare pe perioada
1986-1990
Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României la proiectele de legi pri

guvernului, a prezentat Expunerea
asupra proiectului Legii Planului
de dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare în perioada
1986—1990.
Coraportul Consiliului Suprem
al Dezvoltării Ecpnomice și Socia
le a României asupra celor două
proiecte de legi a fost prezentat
de tovarășul Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului Suprem.
Raportul comun al Comisiilor
permanente ale Marii Adunări Na
ționale a fost prezentat de tovară
șa Elena Pugna, vicepreședinte al
Comisiei pentru industrie si acti
vitatea economico-financiară.
în cursul după-arriiezii
au
început dezbaterile generale asupra
proiectului Legii Planului național
unic de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste Româ
nia și proiectului Legii Planului de
dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare în perioada 1986—
1990. Au luat cuvîntul deputății
Ion Radu, Ștefan Bîrlea, Ion San
du. Diamanta Laudoniu, Ion Bog
dan Băluță, Pantelimon Lngureanu, Gheorghe David, Dumitru Necșoiu, Damian Munteanu, loan Simion, Elena Ciocan, Gheorghe Dimoiu. Ana Maria Gyarmathy, Pe
tre Preoteasa, Gherghe Bîrlea.
în lumina orientărilor și sarci
nilor cuprinse în cuvântările rostite
de secretarul general al partidului
la plenara C.C. al P.C.R. și la
plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și a Consiliului

Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale, deputății au dezbătut,
cu exigentă si deplină responsabi
litate. proiectele de legi aflate la
ordinea de zi. subliniind însemnă
tatea lor deosebită pentru progre
sul multilateral al tării, pentru ri
dicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului po
por. . S-a dat glas voinței unanime
de a acționa pentru realizarea
neabătută a obiectivelor actualului
cincinal, etapă de cea mai mare
importantă pentru înfăptuirea ho
tărârilor Congresului al XIII-lea al
P.C.R., a Programului de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate .și înaintare, a României
spre comunism.
Marea Adunare Națională a dat
expresie înaltului omagiu pe care
toți cetățenii tării îl aduc tova
rășului Nicolae Ceaușescu la îm
plinirea a 65 de ani de glorioasă
existentă a Partidului Comunist
Român și a 50 de ani de la procesul
luptătorilor comuniști si antifas
ciști de Ia Brașov, regfirrpînd vi
brant sentimentele de profundă
prețuire și recunoștință fată de
conducătorul iubit și stimat al
partidului și statului, pentru înde
lungata si eroica sa activitate re
voluționară consacrată binelui si
fericirii poporului. înfloririi necon
tenite a patriei noastre socialiste,
împlinirii năzuințelor de pace. Ii
bertate. independentă și progres ale
tuturor națiunilor.
Lucrările sesiunii M.A.N. con
tinuă.
(Agerpres)

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. 61 , tovarășa
Elena Ceaușescu s-au reîntilnit. în
cursul dimineții de ioi. cu tovarășul
Aristides Maria Pereira, secretar ge
neral al Partidului African al Inde
pendentei din Capul Verde. pre
ședintele Republicii Capului Verde,
și tovarășa Carlina Fortes Pereira.
în cadrul noii runde de convorbiri,
tovarășii Nicolae Ceausescu si Aris
tides Maria Pereira au continuat
schimbul de păreri privind dezvol
tarea colaborării bilaterale, precum
si in legătură cu evoluția situației
internaționale.

Cei doi conducători de partid si de
stat si-au manifestat satisfacția fată
de rezultatele vizitei, ale convorbi
rilor purtate.
pentru înțelegerile
convenite cu acest prilei. S-a apre
ciat că există largi posibilități pen
tru amplificarea cooperării dintre
cele două țări, ne temeiul deplinei
egalități in drepturi, stimei si res
pectului reciproc.
Abordindu-se o serie de aspecte
ale
situației
politice
mondiale,
schimbul de vederi a pus în eviden
tă dorința comună de a conlucra ac
tiv. ne Plan international.
pentru
dezarmare si apărarea păcii, pentru
crearea unui climat de destindere si
largă colaborare intre națiuni.

Tovarășul Aristides Maria Pereira
a adresat. în numele său si al to
varășei Carlina Fortes Pereira, calde
mulțumiri pentru ospitalitatea de
care s-a bucurat în timpul vizitei în
țara'noastră, pentru prilejul oferit
de a cunoaște realizările poporului
român in opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă prietenească, sub semnul
stimei și respectului reciproc.
Rezultatele vizitei au fost con
semnate intr-un comunicat, care se
dă publicității.

CEREMONIA PLECĂRII OFICIALE
Joi, 26 iunie, s-a încheiat vizita
oficială de prietenie efectuată în țara
noastră, ia invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
de tovarășul Aristides Maria Pereira,
secretar general al Partidului African
al Independenței din Capul Verde,
președintele Republicii Capului Ver
de, și tovarășa Carlina Fortes Pe
reira.
Ceremonia plecării oficiale a con
ducătorului partidului și statului din
Republica Capului Verde a avut loc
pe platoul din fața Palatului Repu
blicii, unde erau arborate drapelele
de stat ale României și Republicii
Capului Verde.

Erau prezenți membri și membri
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai
Comitetului Central al partidului,
membri ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, generali, alte persoane
oficiale.
O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat
ale Republicii Capului Verde și Re
publicii Socialiste România.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Aristides Maria Pereira au trecut in
Tevistă garda de onoare.
In continuare, înalții oaspeți din
Republica Capului Verde și-au luat
rămas bun de la persoanele oficiale
române.
, Un grup de pionieri a oferit
buchete de flori tovarășului

Nicolae Ceaușescu și tovarășului
Aristides Maria . Pereira, tovarășei
Elena Ceaușescu și tovarășei Carlina
Fortes Pereira.
La despărțire, cei doi conducători
de partid și de stat și-au strîns mîinile cu prietenie, s-au îmbrățișat
cu multă căldură. Tovarășa Elena
Ceaușescu și tovarășa Carlina Fortes
Pereira s-au salutat cu aceeași
cordialitate.
Prin rezultatele sale, vizita înaltu
lui oaspete din Republica Capului
Verde a deschis noi perspective
colaborării multilaterale dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, în
interesul reciproc, în folosul cauzei
destinderii, păcii, înțelegerii și coope
rării intre națiuni.

M U N I C A T

vind Planul național unic de dezvoltare economicosocială, Planul de dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare pe perioada 1986—1990

• Raportul comisiilor permanente ale
Naționale

asupra proiectelor de

Marii Adunări

legi aflate

în

dezbatere
• Din cuvîntul participanților la dezbateri
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a primit pe ministrul industriei aeronautice din U.R.S.S.

al Dezvoltării Economice și Sociale
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Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, joi, pe
A. S. Sisțov. ministrul industriei ae
ronautice al U.R.S.S.. aflat in vizită
in tara noastră.
Oaspetele a mulțumit pentru între
vederea acordată, pentru posibilita
tea de a vizita România, de a cu
noaște realizările industriei aeronau
tice românești.
în timpul primirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au fost subliniate bunele

relații de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare, care,
in spiritul înțelegerilor convenite la
cel mai înalt nivel, cunosc o conti
nuă dezvoltare. Reliefîndu-se posibi
litățile existente pentru extinderea
în continuare a colaborării econo
mice bilaterale, inclusiv in industria
aeronautică, s-a relevat însemnăta
tea conlucrării româno-sovietice în
acest domeniu, ca de altfel in toate
sectoarele, pe baze de intelegeri și
acorduri de lungă durată, care să le
asigure stabilitate și perspectivă.
S-a apreciat că dezvoltarea colabo

rării dintre România și U.R.S.S. pe
plan economic, tehnico-științific și
în alte sectoare de activitate este în
interesul și spre binele ambelor țări
și popoare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii in lume.
La primire au participat tovarășii
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului. Nicolae Con
stantin. viceprim-ministru al guver
nului. Marin Nedelcu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini.
A fost de față E.M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
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HOTĂRÎREA-CHEM ARE
a Plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii
din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe
și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale
Sub președințio tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, președintele
Consiliului Național al Oamenilor Muncii,
în zilele de 24—25 iunie o.c. a avut loc
Plenara comună a Consiliului Național ol
Oamenilor Muncii din industrie, construcții,
transporturi, circulația mărfurilor și finanțe
și Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, care, in spiritul prevede
rilor Congresului al Xlll-lea, a dezbătut și
aprobat : Programul privind înfăptuirea
obiectivelor stabilite
de Congresul
al
Xlll-lea al Partidului Comunist Român pen
tru dezvoltarea intensivă a economiei na
ționale în perioada 1986-1990 ; Programul
privind perfecționarea sistemului de finan
țare și creditare a activităților economice
și a normativelor economico-financiare ;
proiectul Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii Socia
liste România în cincinalul
1986-1990 ;
proiectul Planului de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare în perioada
1986-1990 ; proiectul Decretului pentru
modificarea unor prevederi din Legea pri
vind participarea, cu părți sociale, a oa
menilor muncii din unitățile economice de
stat la constituirea fondului de dezvoltare
economică ; proiectul
Decretului pentru
modificarea unor prevederi din Legea pri
vind pensiile de asigurări sociale de stat
și asistență socială ; proiectul hotărîrii
privind convocarea Congresului al lil-lea
al oamenilor muncii din industrie și cele
lalte unități economice neagricole.
Lucrările acestor organisme reprezenta
tive ale democrației muncitorești, revolu
ționare s-au desfășurat în atmosfera de
puternică însuflețire și angajare comunis
tă generată de tezele și orientările cu
prinse în magistrala cuvîntare a secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al
P.C.R. din 23-24 iunie a.c.
Consiliul Național al Oamenilor Muncii
și Consiliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale dau o înaltă apreciere
cuvîntării rostite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara comună, mo
dului magistral, profund științific în care
sînt definite căile de acțiune pentru trans
punerea în viață a tuturor planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economico-socială
a patriei.
Plenara comună adoptă aceste cuvîntări
— documente de o excepțională însemnă
tate — ca mobilizatoare programe de acti
vitate ale tuturor oamenilor muncii, ale în
tregului nostru popor pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest
an și pe întregul cincinal, a hotărîrilor Con
gresului al Xlll-lea.
Plenara comună hotărăște ca aceste do
cumente să constituie baza activității pro
ductive de fiecare zi în toate ramurile și
unitățile economiei naționale și cheamă
toate colectivele de oameni ai muncii să
acționeze cu fermitate și răspundere pen
tru înfăptuirea neabătută a orientări
lor și
sarcinilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, astfel încît ele să se
regăsească încă din 1986 în dinamica in
dicatorilor economici pentru actualul cin
cinal.
Participanții au dat glas cu profundă sa
tisfacție și înalt patriotism sentimentelor de
admirație și mîndrie, de aleasă dragoste
și recunoștință față de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
marele conducător al națiunii noastre, care,
în urmă cu 50 de ani, în cadrul istoricu
lui proces de la Brașov al militanților co
muniști și antifasciști, a înscris, prin inaltul curaj și pilduitoarea sa conduită re
voluționară, prin neînfricarea, dăruirea și
maturitatea politică de care a dat dova
dă, o pagină memorabilă în cronica de
aur a luptelor eroice duse de partidul nos
tru comunist pentru apărarea intereselor
maselor populare, a integrității și suvera
nității țării.
In numele oamenilor muncii de pe în
treg cuprinsul țării, plenara a adus un cald
omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Erou între eroii neamului, eminent condu
cător al partidului și statului, înflăcărat
patriot și militant revoluționar, ale cărui
viață, activitate și luptă exemplare s-au
Identificat, încă din anii tinereții, cu glo
rioasa existență de peste șase decenii și
jumătate a Partidului Comunist Român, cu
interesele supreme ale patriei, ale poporu
lui român, slujind fără preget aspirațiile
vitale ale națiunii noastre, cauza nobilă a
socialismului, a păcii și colaborării în
lume.
In unanimitate, participanții la plenară
ou dat o înaltă apreciere rolului decisiv
ol tovarășului Nicolae Ceaușescu in defi
nirea și înfăptuirea obiectivelor strategice
ale dezvoltării României în cel de-al 8-lea
cincinal, viziunii sale profund științifice, re
voluționare, capacității de a pătrunde și
descifra esența fenomenelor economico-sociale și a indica cele mai potrivite direcții
de acțiune pentru rezolvarea problemelor
hotărîtoare ale înaintării patriei pe calea
socialismului și comunismului.
In numele milioanelor de oameni ai
muncii din patria noastră, plenara a dat
o vie expresie sentimentelor de fierbinte
recunoștință față de secretarul general al
partidului, pentru contribuția sa hotărîtoa
re, de excepțională însemnătate la dezvol
tarea șl dinamizarea întregii, economii na
ționale pe bqza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, accentuării laturilor intensiv-calitative în industrie și agricultură,
în celelalte ramuri, a organizării întregii
activități pe principiile autoconducerii mun
citorești, autogestiunii economice și finan
ciare.
Plenara a exprimat un cald omagiu, îm
preună cu cele mai vii mulțumiri tovarășei
Elena Ceaușescu, eminent om politic, sa
vant de largă recunoaștere internațională,
pentru contribuția de mare însemnătate pe
care a adus-o și o aduce la elaborareo
și înfăptuirea programelor de dezvoltare
<
________________

economico-socială a patriei, la înflorirea
fără precedent a științei, invățămintului și
culturii românești.

Plenara comună cheamă con
siliile de conducere ale ministe
relor, consiliile oamenilor mun
cii din întreprinderi, centrale și
județe să ia măsuri energice în
vederea creșterii mai accentuate
a producției și dublării produc
tivității muncii pîncf în 1990, pro
movării pe scară largă a progre
sului tehnic, reducerii substan
țiale a costurilor de producție, și
în primul rind a celor materiale
și energetice, ridicării gradului
de valorificare a tuturor resurse
lor, sporirii eficienței fondurilor
fixe, pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al
Xlll-lea al partidului și trecerea
țării noastre intr-o etapă nouă,
superioară de dezvoltare.
Plenara apreciază, că programele de per
fecționare a organizării și modernizare a
proceselor de producție, elaborate pe baza
indicațiilor secretarului general al partidu
lui, asigură accentuarea caracterului inten
siv al creșterii economice, mobilizarea mai
puternică a resurselor existente, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al produselor,
realizarea unei înalte eficiențe în toate ra
murile economiei naționale.

Plenara adresează oamenilor
muncii, consiliilor de conducere
ale ministerelor, consiliilor oa
menilor muncii din centrale și
unități economice vibranta che
mare de a acționa cu maximă
responsabilitate pentru apli
carea măsurilor cuprinse în pro
gramele privind perfecționarea
organizării producției și a mun
cii în scopul îndeplinirii și de
pășirii producției fizice planifi
cate, și în mod deosebit a celei
destinate exportului, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al pro
ducției, reducerii mai accentua
te a consumurilor de materiale,
combustibil și energie, prin pro
movarea în continuare a unor
noi tehnologii de fabricație, ex
tinderea tipizării, îmbunătățirea
organizării fluxurilor de fabrica
ție, a folosirii mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor din dotare,
aplicarea și generalizarea acor
dului global și direct.
Plenara comună adresează
muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor, tuturor oamenilor muncii
chemarea de a acționa cu
abnegație și spirit creator pen
tru accentuarea laturilor calita
tive ale activității, modernizarea
structurilor producției, înnoirea
produselor și ridicarea continuă
a parametrilor tehnico-funcționali ai acestora, creșterea ex
portului, valorificarea superioară
a resurselor materiale și ener
getice.
Plenara cheamă, totodată, pe
toți oamenii muncii din dome
niul cercetării să acționeze cu
hotărîre pentru introducerea, în
cel mai scurt timp, în producție
a noilor cuceriri ale științei și
tehnicii, în vederea ridicării ca
lității și nivelului tehnic al tutu
ror produselor, dezvoltării și lăr
girii bazei de materii prime și
energetice, realizării de materia
le noi cu performanțe calitativ
superioare, asimilării de tehno
logii noi, de mare productivitate,
extinderii electronicii, microelec
tronicii, a mijloacelor de auto
matizare și robotizare a pro
ducției.
Dezbâtînd cu înaltă răspundere și adoptînd în unanimitate Raportul privind'per
fecționarea sistemului de finanțare și cre
ditare a activităților economice și a nor
mativelor economico-financiare, plenara
și-a exprimat convingerea că noile mă
suri stabilite cu acest prilej vor aduce o
contribuție majoră la accentuarea proce
sului de dezvoltare intensivă a industriei,
agriculturii, a tuturor ramurilor economiei
naționale, la întărirea autogestiunii econo
mico-financiare, la apărarea integrității și
dezvoltarea în ritm mai înalt a proprietă
ții socialiste, bază sigură a creșterii necon
tenite a avuției naționale, a bunăstării po
porului.
Plenara comună a dat o înaltă apre
ciere contribuției esențiale, decisive, a to
varășului Nicolae Ceaușescu la inițierea
și orientarea amplei acțiuni de organizare
și de modernizare a procesului de produc
ție, de perfecționare a sistemului de fi
nanțare și creditare a activităților econo
mice și a normativelor economico-financia
re. Plenara a subliniat că aceste măsuri re
prezintă puternice pîrghii pentru gospodări

rea cu răspundere și eficiență economică
ridicată a tuturor resurselor materiale, de
muncp și bănești, pentru obținerea de re
zultate cît mai bune și beneficii cit mai
mari, care să asigure atît creșterea contri
buției unităților productive la constituirea
fondurilor generale ale societății, cît și re
sursele necesare autofinanțării.

Plenara comună adresează
muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor, cercetătorilor științifici și
proiectanților, tuturor oamenilor
muncii chemarea de a acționa
cu abnegație, cu energie și spirit
creator pentru folosirea deplină
a capacităților de producție,
normarea riguroasă a stocurilor
de materii prime, materiale și
combustibil, a celor de produc
ție neterminată și de produse
finite, creșterea gradului de va
lorificare superioară a tuturor
resurselor materiale, implicarea
tot mai puternică a activității de
cercetare științifică în soluționa
rea problemelor esențiale ale
economiei, sporirea productivită
ții muncii, a rentabilității și a
beneficiului, reducerea costurilor
și a cheltuielilor de producție, fi
nanțarea totală sau in cea mai
mare parte din venituri proprii,
reducerea in mod radical a cre
ditelor bancare.
Plenara cere oamenilor mun
cii să depună toate eforturile
pentru respectarea normative
lor privind valoarea producțieimarfă in raport cu fondurile fixe
utilizate, îmbunătățirea substan
țială a randamentului de utili
zare a* capacităților de produc
ție, economisirea strictă a inves
tițiilor și a celorlalte resurse
alocate.
Plenara comună hotărăște ca ministerele
și celelalte instituții centrale, cu sprijinul
organelor cfe planificare, financiar-bancare
și de aprovizionare, să elaboreze și să defi
nitiveze normativele pe centralele și între
prinderile din subordine, asigurîndu-se înca
drarea în nivelurile aprobate. Ministerele,
centralele și unitățile economice, cu sprijinul
organelor de planificare, cercetare, finan
ciar-bancare și de aprovizionare, vor lua mă
surile de realizare a programelor care con
diționează încadrarea în normativele stabi
lite a unităților din industrie, investiții și
construcții-montaj, din transporturi, din do
meniul comerțului și din celelalte ramuri
ale economiei naționale.

Oameni ai muncii din indus
trie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe I Ac
ționați cu toată energia pentru
reducerea costurilor unitare ale
tuturor produselor și serviciilor,
realizarea prevederilor la cheltu
ielile totale și materiale la 1 000
lei producție-marfă și sporirea pe
această bază a beneficiului și
rentabilității, a gradului de auto
finanțare I
Participanții ' la plenara comună au
dezbătut și adoptat în unanimitate proiec
tul Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a. României în cincinalul
1986-1990, care corespunde pe deplin
obiectivului strategic fundamental și orien
tărilor pe diferite domenii de activitate sta
bilite de Congresul al Xlll-lea, indicațiilor
și sarcinilor conducerii de partid și de stat
privind trecerea cu hotărîre. la o creștere
economică de tip intensiv, mărirea eficien
ței întregii munci sociale, ridicarea nivelu
lui de trai.
Exprimînd profunda recunoștință pentru
contribuția
nemijlocită
a
secretaru
lui
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la stabilirea direcțiilor
și obiectivelor dezvoltării economico-sociale, plenara a relevat caracterul științific,
realist al planului, faptul că la fundamen
tarea acestuia au fost avute în vedere re
zultatele acțiunilor desfășurate în prima
parte a anului în întreprinderi, centrale,
ministere și județe pentru perfecționarea
organizării și modernizarea proceselor de
producție, a programelor speciale din do
meniul industriei și agriculturii, al cercetării
științifice
și extinderii progresului tehnic.
Creșterile cantitative și schimbările calitati
ve prevăzute vor asigura dezvoltarea și mo
dernizarea producției materiale, sporirea
produsului social și a venitului național in
ritmuri superioare celor inScrise în Directi
vele Congresului al Xlll-lea, creîndu-se
astfel condiții pentru aplicarea măsurilor
privind ridicarea continuă a nivelului de
trai al poporului, țelul suprem al politicii
partidului și statului nostru.

Plenara comună cheamă mun
citorii, tehnicienii, inginerii, pe
ceilalți specialiști, pe toți oame
nii muncii să acționeze cu în
treaga energie pentru realizarea
ritmică a producției fizice finite
la toate sortimentele din plan,

dezvoltarea bazei energetice și
de materii prime, în condițiile
utilizării maxime și valorificării
superioare a resurselor din țară,
ridicarea substanțială a nivelu
lui tehnic și calitativ al produse
lor, asigurarea competitivității
lor pe piețele externe, obținerea
de producții agricole vegetale și
animale superioare, îndeplinirea
în condiții exemplare și la termen
a sarcinilor de export, diminua
rea substanțială a costurilor de
producție, în vederea reducerii
in continuare a ponderii cheltu
ielilor materiale în produsul so
cial și creșterii, pe această bază,
a venitului național, înfăptuirea
măsurilor prevăzute pentru ridi
carea nivelului de trai în peri
oada 1986-1990.
Pornind de la aceste linii directoare ale
activității din întreaga economie națională,
s-a subliniat că există toate condițiile pen
tru desfășurarea activității de înfăptuire a
celui de-al 8-lea cincinal la nivelul înalte
lor exigențe ce se desprind din sarcinile,
indicațiile și orientările formulate de
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntările progra
matice rostite la plenara C.C. al P.C.R. și
la plenara comună a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii și a Consiliului Su
prem ai Dezvoltării Economice și Sociale.
Participanții au dezbătut și aprobat în
unanimitate planul cincinal 1986-1990 de
dezvoltare a agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi apelor,
elaborat pe baza programului național pri
vind realizarea unor recolte sigure și sta
bile, a programului de autoconducere și
autoaprovizionare teritorială, a celorlalte
programe de sporire a producției de ce
reale și plante tehnice, din legumicultura,
viticultură și pomicultură, de creștere a
animalelor, de dezvoltare a bazei furajere,
sericiculturii, apiculturii și g creșterii iepu
rilor de casă.
AducîrrdjUn înalt omagiu conducătorului
partidului și statului nostru pentru contri
buția hotărîtoare la elaborarea și înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții agrare, la
înflorirea continuă a satului românesc,
participanții la plenară au relevat că
planul cincinal asigură dezvoltarea susți
nută a agriculturii și industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor, sporirea
contribuției acestor ramuri la creșterea economică generală a țării, la înfăptuirea
hotărîrilor stabilite de Congresul
al
Xlll-lea.

Participanții la plenară adre
sează tuturor oamenilor muncii
de la sate chemarea de a-și con
centra toate energiile, de a
acționa cu abnegație și înalt
spirit creator, revoluționar, pen
tru realizarea integrală a sarci
nilor de plan, pentru creșterea
contribuției agriculturii la dez
voltarea continuă a economiei
naționale.
Plenara cere organelor agri
cole să desfășoare o amplă și
sistematică activitate de îndru
mare și control menită să asigure
îmbunătățirea activității din zoo
tehnie, întărirea spiritului de
ordine și disciplină în fiecare
fermă, la fiecare loc de muncă,
îngrijitorii și crescătorii de ani
male, cadrele tehnice și de con
ducere din unități trebuie să ac
ționeze cu toafă hotărirea pen
tru sporirea și ameliorarea efec
tivelor, creșterea producției de
lapte, carne, lină și ouă. Este
necesar să se ia toate măsurile

pentru generalizarea în între
prinderile agricole de stat, coo
perativele agricole și asociațiile
economice, ca și în gospodăriile
crescătorilor de animale din zo
nele necooperativizate a tehno
logiilor înaintate, astfel incit să
se asigure realizarea integrală a
planului de stat, a programelor
de autoaprovizionare teritorială.
Plenara adresează tuturor fac
torilor responsabili din agricul
tură apelul de a acționa cu ho
tărîre în direcția aplicării meca
nismului economico-financiar, a
principiilor autoconducerii și
autogestiunii, pentru sporirea
răspunderii materiale față de
proprietatea socialistă, de stat și
cooperatistă — temelia de granit
a noii orinduiri sociale, pentru
temeinica organizare a produc
ției și a muncii, încadrarea rigu
roasă în normativele economicofinanciare în costurile medii
normate pe fiecare produs.
însușindu-și în întregime propunerile de
modificare și completare a Legii nr. 3/1982
privind participarea, cu părți sociale, a
oamenilor muncii din unitățile economice
de stat la constituirea fondului de dezvol
tare economică, plenara apreciază im
portanța deosebită a acestor modificări
pentru întărirea autoconducerii muncitorești
și autogestiunii economico-financiare, spo
rirea răspunderii fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii în gospodărirea rațională
și dezvoltarea părții din avuția națională ce
i-a fost încredințată, folosirea cît mai efi
cientă a patrimoniului fiecărei unități.
Participanții la plenară au aprobat în
unanimitate proiectul de Decret pentru mo
dificarea unor prevederi ale Legii nr. 3/1977
privind pensiile de asigurări sociale de stat
și asistență socială, subliniind că noile pre
vederi asigură îmbunătățirea condițiilor de
formare a pensiei suplimentare, atît în ra
port cu retribuția tarifară, cît și cu sporul
de vechime neîntreruptă în aceeași uni
tate.
Plenara comună a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația mărfurilor și fi
nanțe și a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, pe baza ana
lizei aprofundate a rezultatelor obținute, a
stadiului de realizare a obiectivelor stabi
lite de Congresul al Xlll-lea al partidului
pentru dezvoltarea intensivă a economiei
naționale în actualul cincinal, a sarcinilor
din programele prioritare, precum și din
programele de măsuri privind perfecțio
narea organizării producției, a întregii ac
tivități, apreciază că există toate condiții
le pentru înfăptuirea exemplară a planu
lui cincinal 1986-1990, pentru realizarea
unei noi calități a moncii și vieții între
gului popor.

Plenara cheamă conducerile
ministerelor, centralelor și între
prinderilor, pe toți oamenii mun
cii să acționeze cu hotărîre și
înaltă exigență comunistă pen
tru creșterea în ritm susținut a
producției, pentru ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produ
selor, sporirea mai accentuată a
productivității, realizarea la ter
men a tuturor obiectivelor de in
vestiții, micșorarea consumurilor
și creșterea gradului de valo
rificare a resurselor materia
le și energetice, pentru ridi
carea continuă a eficienței eco
nomice, desfășurarea întregii
activități în spiritul cerințelor
noului mecanism economico-fi
nanciar, ale autoconducerii și
autogestiunii muncitorești.

OAMENI Al MUNCII !

’

Hotăririle Congresului al Xllllea, ale recentei plenare a Comiletului Central al partidului,
programele pe care le-am dis
cutat și aprobat în cele mai
largi forumuri ale democrației
noastre muncitorești-revoluționare, in plenara comună exprimă
gîndirea și voința unanimă a
oamenilor muncii, în calitatea lor
de proprietari, producători și
beneficiari, cerințele reale de
progres ale țării, marile posibi
lități de care dispune economia
națională.
Să acționăm permanent pen
tru apărarea, dezvoltarea și con
solidarea proprietății socialiste,
a avuției naționale, în direcția
perfecționării conducerii și pla
nificării tuturor sectoarelor, să
îmbinăm in mod armonios acti
vitatea organelor de stat cu
autoconducerea și autogestiunea, să asigurăm participarea
maselor de oameni ai muncii, în
cadrul larg și unitar al democra
ției muncitorești, revoluționare
din patria noastră, la înfăptuirea
politicii interne și externe a
partidului și statului.
Să desfășurăm o intensă mun
că politico-educativă de formare
a omului nou, cu o conștiință
înaintată, cu o temeinică pregă
tire profesională și de speciali
tate, pentru întărirea continuă a
ordinii și disciplinei, a spiritului
de răspundere la fiecare loc de
muncă I
Strins uniți in jurul partidului,
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să
facem totul, să nu precupețim
nici un efort, să acționăm cu
energii sporite, cu înalt spirit re
voluționar pentru transpunerea
exemplară în viață a planurilor
și programelor de dezvoltare a
țării pe acest an și pe cincinalul
1986—1990, pentru realizarea
unei noi calități în toate dome
niile vieții economico-sociale și
creșterea necontenită a nivelu
lui de trai material și spiritual ai
întregului nostru popor, con
structor conștient și devotat al
socialismului și comunismului pe
pămîntul patriei I

Punînd în centrul întregii activități reali
zarea minunatelor planuri și programe de
dezvoltare, pe care le putem realiza nu
mai în condiții de pace, partidul și sta
tul nostru acționează cu consecvență pen
tru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd
a dezarmării nucleare, pentru apărarea pă
cii, a dreptului vital al oamenilor la exis
tență, la viață, la libertate și indepen
dență.
•

In spiritul înflăcăratelor
*
che
mări, al acțiunilor și inițiativelor
de larg răsunet internațional ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
strălucit conducător de partid și
de țară, luptător neînfricat pen
tru împlinirea marilor idealuri
ale omenirii, să ne aducem în
treaga contribuție la înfăptuirea
celor mai arzătoare aspirații ale
popoarelor, de a trăi într-o
lume a păcii și înțelegerii, fără
arme și fără războaie I

OAMENI Al MUNCII!
Urmînd neabătut strălucitul exemplu de muncă și viață,

de gindire și acțiune revoluționară al marelui nostru
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu
întreaga abnegație și dăruire, cu înaltă răspundere, cu
fermitate și exigență pentru înfăptuirea neabătută a cuteză
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI ARISTIDES MARIA PEREIRA
ȘI A TOVARĂȘEI CARLINA FORTES PEREIRA

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica
Socialistă România a secretarului general al Partidului
African al Independenței din Capul Verde, președintele
Republicii Capului Verde, Aristides Maria Pereira
La Invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar genera]
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
tovarășul Aristides Maria Pereira,
secretar general al Partidului Afri
can al Independenței din Capul Ver
de, președintele Republicii Capului
Verde, împreună cu tovarășa Carlina
Fortes Pereira, a efectuat, in fruntea
unei delegații de partid și de stat, o
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, în perioa
da 23—26 iunie 1986.
Secretarul general al Partidului
African al Independenței din Capul
Verde, președintele Republicii Capu
lui Verde, și persoanele care l-au
însoțit au vizitat obiective economice
și spcial-culturale din municipiul
București și din județele Brașov și
Prahova.
înaltul oaspete s-a bucurat de o
primire călduroasă, expresie a senti
mentelor de prietenie și de solida
ritate care animă popoarele celor
două țări.
.
., , .
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Partidului African al Inde
pendenței din Capul Verde, pre
ședintele Republicii Capului Verde,
tovarășul Aristides Maria Pereira, au
purtat convorbiri oficiale desfășura
te într-o atmosferă de prietenie și
Înțelegere reciprocă.
în cadrul convorbirilor, cei doi pre
ședinți s*
au
informat asupra situa
ției și preocupărilor actuale ale dez
voltării din țările lor și au procedat
la o analiză aprofundată a căilor si
mijloacelor de dezvoltare a relațiilor
de prietenie și cooperare între cele
două partide și state, precum și la
un schimb de opinii asupra princi
palelor probleme ale vieții interna
ționali.

Relevind importanta deosebită a
relațiilor economice pentru dezvol
tarea de ansamblu a raporturilor din
tre cele două țări și popoare și ținînd
seama de posibilitățile de care dis
pun economiile lor naționale, de
prioritățile programelor lor de dez
voltare economică și socială, cei doi
președinți au fost de acord să se ac
ționeze pentru creșterea schimburilor
comerciale și dezvoltarea cooperării
economice în domeniile industriei,
agriculturii, pescuitului, precum și în
alte sectoare de interes reciproc.
Cu prilejul vizitei a fost semnat
Acordul general pe termen lung de
cooperare intre Guvernul Republicii
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Capului Verde.
Secretarul general al Partidului Co
munist Român și secretarul general
al Partidului African al Independen
ței din Capul Verde au apreciat co
laborarea dintre cele două partide și
au subliniat necesitatea dezvoltării
acestei colaborări pentru întărirea
raporturilor de prietenie și solidari
tate dintre cele două țări și popoare.
S-a relevat, totodată, însemnăta
tea intensificării legăturilor pe linia
organizațiilor de sindicat,
tineret,
femei și alte organizații de masă, a
rolului acestora pentru schimbul de
experiență și apropiere între cele
două popoare.
Secretarul general al Partidului
African al Independenței din Capul
Verde a folosit prilejul vizitei pentru
a sublinia importanța ajutorului
acordat permanent de către Partidul
Comunist Român cauzei eliberării
popoarelor africane și și-a manifes
tat profunda sa recunoștință pentru
sprijinul hotărîtor dat luptei poporu
lui din Capul Verde pentru obține
rea independenței naționale.
în timpul vizitei a fost semnat un
Acord de colaborare între Partidul
Comunist Român și Partidul African
al Independenței din Capul Verde.

I

II

Analizînd stadiul de dezvoltare a
relațiilor dintre Republica Socialistă
România și Republica Capului Verde,
cei doi președinți au convenit să fie
întărite tot mai mult legăturile de
prietenie, solidaritate și colaborare
dintre țările și popoarele lor, reafirmind hotărîrea de a acționa pentru
realizarea unei cooperări bilaterale
mai strînse in domeniile politic, eco
nomic, cultural, tehnic și științific.

Examinînd situația politică și eco
nomică internațională, președintele
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Capului Verde
au constatat cu satisfacție identita
tea punctelor de vedere asupra prin
cipalelor probleme cu care se con
fruntă omenirea.
Cei doi conducători au subliniat
convingerea lor că, pentru a asigura
o pace trainică, securitate, înțelegere

MEHEDINȚI :
200 milioane kWh energie
electrică peste plan
Colectivul întreprinderii electrocentrale Porțile de Fier — unitate
distinsă cu înaltul titlu de Erou al
Muncii Socialiste — se situează în
continuare pe primul loc pe țară
în cadrul întrecerii socialiste, ur
mare a sporurilor tot mai mari de
producție ce se obțin lună de lună,
concomitent cu realizarea unor im
portante economii la consumul pro
priu. Numai in perioada care a
trecut din acest an, hidrocentrala
Porțile de Fier I a pulsat supli
mentar in sistemul energetic na
țional 200 milioane kWh energie
electrică. La consumul propriu s-a
totalizat pină in prezent o econo
mie de peste 650 000 kWh. La baza
acestor succese se află menținerea
in perfectă stare de funcționare și
exploatarea la întreaga capacitate a
hidroagregatelor, reducerea perioa

delor de revizie planificate și creș
terea tot mai accentuată a produc
tivității muncii. (Virgiliu Tătaru).

PRAHOVA : Livrări
suplimentare la export
In Prahova — județ cu o însem
nată pondere în exportul țării —
colectivele unităților
industriale
sînt mobilizate în cel mai înalt
grad pentru a onora exemplar toa
te contractele încheiate cu parte
nerii externi. Organizîndu-și supe
rior fluxurile de producție, introducînd noi și modernizate tehno
logii de fabricație, întărind ordi
nea și disciplina in secții și ate
liere. 12 mari unități exportatoare
din Prahova, între care întreprin
derea de mecanică fină din Sinaia,
Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Valea Călugărească, în
treprinderea de rulmenți grei din
Ploiești și altele, și-au realizat sar
cinile la producția de export pe
primul semestru al anului înainte

și colaborare în lumea contempora
nă, relațiile dintre state trebuie să
fie bazate pe respectarea strictă a
principiilor independenței și suvera
nității naționale, deplinei egalități în
drepturi, neamestecului în treburile
interne, cooperării reciproc avanta
joase, reglementării prin mijloace
pașnice, prin negocieri, a litigiilor
dintre state,
pe dreptul fiecărui
popor de a-și decide de sine stătător
destinele, în conformitate cu propri
ile aspirații.
Cei doi președinți au exprimat
profunda îngrijorare față de situa
ția deosebit de gravă existentă în
lume, ca urmare a cursei înarmări
lor. îndeosebi a celei nucleare, a
proliferării focarelor de tensiune In
diverse regiuni ale globului, precum
și a persistenței crizei economice
mondiale și a deteriorării fără pre
cedent a situației economice a țări
lor în curs de dezvoltare.
Președinții României și Capului
Verde și-au manifestat preocuparea
față de intensificarea cursei înarmă
rilor și afectarea unor imense re
surse umane, materiale și financiare
în scopuri militare, ceea ce consti
tuie o grea povară pentru popoare,
o permanentă primejdie care ame
nință pacea și securitatea interna
țională. Cei doi conducători au sub
liniat că starea actuală de confrun
tare face să planeze asupra umani
tății pericolul unui nou război
mondial, care s-ar transforma ine
vitabil într-o catastrofă nucleară și
ar amenința însăși existența vieții
pe planeta noastră.
Pornind de la această situație, cei
doi președinți au apreciat că pro
blema fundamentală a epocii noastre
o constituie oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la măsuri concrete de
dezarmare, de lichidare a armelor
nucleare, apărarea dreptului suprem
al popoarelor la existență, la pace,
la o viață liberă și demnă.
în acest context, cei doi președinți
și-au exprimat convingerea că pacea
și securitatea internațională nu pot
fi asigurate decît printr-o abordare
complexă a măsurilor de dezarmare
generală, care să cuprindă dezarma
rea nucleară, reducerea substanțială
a armelor clasice, a efectivelor și
cheltuielilor militare, precum și alte
măsuri de natură să deschidă calea
înfăptuirii dezarmării.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Aristides Maria Pereira
au apreciat că oprirea totală a ex

periențelor . nucleare ar reprezenta,
în condițiile actuale ale vieții inter
naționale, un pas important pe calea
dezarmării.
Cei doi președinți consideră că
puterile nucleare trebuie să-și In
tensifice eforturile în cadrul nego
cierilor în curs pentru a ajunge la
acorduri reciproc acceptabile asupra
dezarmării, a lichidării totale a ar
senalelor nucleare și a prevenirii
instalării de arme nucleare în spa
țiul cosmic.
Cei doi conducători consideră că
trebuie să se acționeze
pentru
oprirea amplasării de noi rachete cu
rază medie de acțiune în Europa și
pentru eliminarea celor existente.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Capuiui Verde, s-au pronunțat pen
tru crearea de zone denuclearizate în
diferite părți ale lumii ca o măsură
eficace pentru favorizarea destin
derii, întăririi încrederii și securită
ții internaționale. în acest context,
cei doi președinți
au
exprimat
sprijinul față de inițiativele privind
crearea unei astfel de zone în Bal
cani, precum și față de crearea unei
zone libere de arme chimice în
această regiune.
Cei doi șefi de stat s-au pronun
țat ferm pentru libertatea de navi
gație în apele internaționale ale
mărilor și oceanelor și au relevat pe
ricolul pe care îl comportă mane
vrele militare în aceste ape.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele Aristides Maria Pereira
au subliniat că trebuie acționat mai
insistent pentru intensificarea lucră
rilor Conferinței pentru dezarmare
de la Geneva, pentru realizarea de
înțelegeri concrete în cadrul nego
cierilor de la Viena și al Conferin
ței de la Stockholm, pentru adop
tarea de măsuri eficiente privind în
tărirea
încrederii și securității,
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța pe continentul euro
pean.
Salutînd proclamarea anului 1986
de către Adunarea Generală a O.N.U.
ca An Internațional al Păcii, cei doi
președinți consideră că această ini
țiativă trebuie să marcheze o schim
bare substanțială în viața interna
țională, prin obținerea de rezultate
concrete pe calea dezarmării și pă
cii, a soluționării prin tratative a
conflictelor, a nerecurgerii la forță
sau la amenințarea cu forța. Cei doi
președinți s-au pronunțat pehtru

unirea tuturor eforturilor șl promo
varea unei colaborări active între
toate țările în vederea înfăptuirii
aspirațiilor de pace și progres ale
popoarelor.
Analizînd situația din Africa, cei
doi conducători au reafirmat spri
jinul lor deplin față de lupta po
poarelor africane pentru libertate și
independență națională și au exprimat
preocuparea în legătură cu înrăută
țirea situației economice și sociale,
cu persistenta focarelor de tensiune
și a actelor agresive de destabili
zare ale forțelor imperialiste împo
triva popoarelor de pe acest con
tinent.
Referindu-se la situația din Africa
australă, cei doi președinți au apre
ciat că sistemul anacronic de apart
heid constituie sursa de violență și
tensiune, principalul obstacol în ca
lea asigurării păcii, progresului și
dreptății sociale pentru popoarele
din această regiune. Cei doi șefi de
stat au condamnat .ferm acțiunile
agresive ale Africii de Sudași forțe
lor Ostile Africii împotriva suvera
nității, ..' independenței și integrității
teritoriale ale țărilor vecine și, mai
ales, 'împotriva Republicii Populare
Angola și Republicii Populare Mozambic.
Președinții Republicii Socialiste
România și Republicii Capului Ver
de au reafirmat solidaritatea
și
sprijinul țărilor lor față de lupta
dreaptă a poporului namibian, sub
conducerea S.W.A.P.O., pentru inde
pendenta națională' și s-au pronun
țat în favoarea aplicării neîntîrziate
a rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate al O.N.U.
Cei doi șefi de stat și-au reafirmat
solidaritatea cu lupta dusă de po
porul din Africa de Sud împotriva
discriminării rasiale, pentru edifica
rea unei societăți democratice care
să garanteze participarea efectivă și
în deplină egalitate a tuturor cetă
țenilor la viața acestei țări.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele Aristides Maria Pereira
au subliniat, totodată, rolul impor
tant ce revine Organizației Unității
Africane în unirea eforturilor țări
lor africane pentru soluționarea po
litică a diferendelor și stărilor de
tensiune de pe continent, pentru pro
movarea cooperării economice între
statele respective și pentru respin
gerea manevrelor și actelor agresive
ale forțelor imperialiste, colonialiste,
neocolonialiste și rasiste împotriva
popoarelor africane.
Examinînd situația tot mai com
plexă din Orientul Mijlociu, cei doi
președinți și-au manifestat preocu
parea deosebită față de persistența
încordării în această regiune. A fost
exprimată convingerea că o pace
justă și trainică în această zonă nu
poate fi realizată decît prin retrage
rea Israelului din teritoriile arabe
ocupate în 1967, soluționarea proble
mei poporului palestinian prin asigu
rarea dreptului său la dezvoltare li
beră, la crearea unui stat propriu și
independent, precum și prin asigu
rarea existenței, integrității terito
riale, suveranității naționale și coo
perării tuturor statelor din zonă. In
acest spirit, președinții României și
Capului Verde s-au pronunțat pen
tru organizarea, sub egida O.N.U., a
unei conferințe internaționale in
problemele Orientului Mijlociu, la
care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv Organizația pentru
Eliberarea Palestinei, ca singurul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian, precum și alte state care

Realizări de prestigiu din întreaga ■ țară
de vreme. Avansul de timp ciștîgat le permite ca pînă la finele lu
nii iunie să producă și să expedie
ze peste hotare cantități suplimen
tare de produse. (Constantin Căpraru).

DOLJ : Producție fizică
suplimentară
Prin accentuarea procesului de
organizare și modernizare a pro
ducției, aplicarea unor tehnologii
moderne și depășirea productivi
tății muncii cu 12 718 lei pe per
soană, colectivele muncitorești din
industria județului Dolj au livrat
economiei naționale, peste sarcini
le de plan la zi, 175 milioane kWh
energie electrică, 1 820 tone îngră
șăminte cu fosfor, 6 326 mii metri

cubi de gaze asociate utilizabile,
tractoare, confecții textile, prefa
bricate din beton, țesături din
bumbac și altele. Cele mai bune
rezultate au fost obținute de colec
tivele întreprinderilor de tractoare
și mașini agricole, de confecții și
de prefabricate din beton. (Nicolae
Băbălău).

IAȘI : Economii de metal,
combustibil și energie
De la începutul anului și pînă în
prezent, în întreprinderile din ju
dețul Iași s-au economisit peste
1 400 tone laminate pline finite din
oțel, aproape 7 800 tone combusti
bil convențional și peste 15 milioa
ne kWh energie electrică și altele.
Economiile s-au obținut ca urma

re a modernizării fluxurilor de fa
bricație, introducerii și generaliză
rii unor soluții tehnologice noi de
mare eficiență prin promovarea
creației tehnico-științifice. Cu cele
mai mari economii de metal, ener
gie și combustibil se înscriu Com
binatul de utilaj greu, întreprinde
rile metalurgică. ..Tehnoton". de
mașini agregat si masini-unelte
speciale din Iași, precum si între
prinderile de material rulant, de
traductoare si regulatoare directe si
de scule și accesorii speciale din
Pașcani. (Manole Corcaci).

CLUJ : O nouă capacitate
de producție
In municipiul Dei. județul Cluj,
a fost dată în exploatare o nouă

pot sprijini reglementarea acestei
probleme.
Referindu-se la războiul dintre
Irak și Iran, cei doi conducători s-au
pronunțat pentru trecerea neîntîrziață la negocieri între cele două
țări în vederea soluționării pașnice
a problemelor și asigurării dezvoltă
rii lor în condiții de pace și bună
vecinătate.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Aristides Maria Pereira au exprimai
sprijinul și solidaritatea țărilor . lor
cu lupta popoarelor din Africa, America Latină și Asia pentru apăra
rea și consolidarea
independenței
naționale, pentru dezvoltarea liberă,
de sine stătătoare pe calea progre
sului economic și social.
Exprimînd preocuparea față de si
tuația economică extrem de gravă a
țărilor în curs de dezvoltare, față de
creșterea permanentă a datoriilor lor
externe și înrăutățirea condițiilor de
schimb. în raporturile
economice
internaționale,
președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Aristides Maria Pereira au fost' de
acord cu necesitatea organizării în
cadrul O.N.U. a unei conferințe in
ternaționale pentru negocieri globale
între țările în curs de dezvoltare și
țările dezvoltate, în vederea găsirii
de căi și mijloace menite să dimi
nueze decalajul tot mai mare care le
separă și să pună bazele edificării
unei noi ordini economice interna
ționale.
Cei doi șefi de stat consideră că
sînt necesare măsuri corespunzătoa
re, ferme pentru soluționarea globa
lă a datoriei externe a țărilor în
curs de dezvoltare, îndeosebi a celor
mai puțin dezvoltate. Trebuie conve
nite, în acest scop, modalități prac
tice vizînd mai ales reducerea și
stabilizarea dobînzilor la niveluri re
zonabile și asigurarea accesului acestor țări la creditele internațio
nale în condiții preferențiale.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Aristides Maria Pereira
au reliefat, totodată, ca fiind deose
bit de importante extinderea si
adîncirea cooperării economice dintre
țările în curs de dezvoltare, întări
rea solidarității și unității lor de ac
țiune în eforturile pentru dezvolta
rea și instaurarea unor relații de
egalitate și echitate în economia
mondială.
Evocînd recenta sesiune specială a
Adunării Generale a O.N.U. asupra
situației economice critice in Afri
ca, cei doi președinți au subliniat
necesitatea unui sprijin solidar al
comunității internaționale față de
eforturile depuse de țările africane
în lupta lor împotriva subdezvoltă
rii, îndeosebi împotriva efectelor de
zastruoase ale secetei îndelungate, a
fenomenelor de deșertificare și a
altor calamități naturale.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Capului Verde apreciază că soluțio
narea problemelor complexe ale
lumii contemporane impune partici
parea activă la viața internațională,
în deplină egalitate, a tuturor sta
telor.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Aristides Maria Pereira au relevat
importanța mișcării țărilor nealinia
te, contribuția pe care aceasta o
aduce la menținerea și consolidarea
păcii in lume, la lupta antiimperialistă, la lichidarea colonialismului
și discriminării rasiale, la dezvolta
rea cooperării economice internațio
nale. S-a subliniat necesitatea spo

capacitate pentru producerea de
făinuri proteice folosite la prepara
rea furajelor concentrate. Ea asi
gură o creștere substanțială a pro
ducției fată de nivelul realizat de
fabrica de aici pînă acum. Toate
utilajele si instalațiile noii capaci
tăți sînt de concepție românească,
ele avînd un înalt grad de mecani
zare si automatizare. Chiar din pri
mele zile, aici s-a realizat si de
pășit producția planificată, ceea ce
a făcut câ fabrica să-și îndeplineas
că planul pe primul semestru îna
inte de termen. (Marin Oprea).

BIHOR : Ample acțiuni
de organizare
și modernizare
a proceselor de producție
Acționînd în spiritul sarcinilor
formulate de secretarul general al
partidului privind îndeplinirea e

ririi capacității de acțiune a mișcă
rii țărilor nealiniate pe arena inter
națională, ca factor pozitiv în evo
luția procesului istoric actual.
S-a convenit ca cele două țări să
conlucreze strîns la apropiata con
ferință la nivel înalt a țărilor ne
aliniate de la Harare, pentru ca aceasta să constituie o contribuție im
portantă la soluționarea problemelor
din Africa australă, a celor privind
situația economică din Africa, a pro
blemelor lumii contemporane.
Președinții României și Capului
Verde consideră că Organizația Na
țiunilor Unite este forul internațional
cel mai potrivit pentru discutarea
democratică a problemelor majore
politice, economice și sociale ale
contemporaneității și stabilirea de
soluții adecvate, în interesul tuturor
națiunilor. Cei doi președinți apre
ciază că este necesar să se acțio
neze în direcția întăririi rolului
O.N.U. șl sporirii eficacității sale tn
consolidarea: păcii și securității, re
zolvarea pașnică a diferendelor din
tre state,. în sprijinirea dezvoltării
economico-sociale și a cooperării in
ternaționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu ți
președintele Aristides Maria Pereira
au hotărît să intensifice colaborarea
dintre Republica Socialistă România
și Republica Capului Verde pe arena
internațională, în cadrul O.N.U. și al
instituțiilor sale specializate, al „Gru
pului celor 77“ și al mișcării țări
lor nealiniate, în scopul sporirii con
tribuției lor la reglementarea pro
blemelor majore ale lumii contempo
rane, pentru promovarea păcii, secu
rității și cooperării internaționale.

III.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Capului Verde și-au exprimat deplina
satisfacție pentru modul cum s-au
desfășurat convorbirile și pentru În
țelegerile la care s-a ajuns în tim
pul vizitei, fiind încredințați că acesteă reprezintă o nouă și valoroasă
contribuție la aprofundarea raportu
rilor de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre cele două țări, in
interesul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei păcii, progresului și
cooperării internaționale.
Președintele Aristides Maria Pe
reira a exprimat, în numele tova
rășei Carlina Fortes Pereira, al
său personal și al delegației care
l-a
însoțit,
vii
mulțumiri
și
profunda
lor
recunoștință tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Sâcialiste România,
și tovarășei Elena Ceaușescu, pre
cum și poporului român pentru pri
mirea caldă și ospitalitatea de care
s-au bucurat în timpul vizitei, ex
presie a sentimentelor de prietenie,
stimă și solidaritate ce există între
cele două partide, țări și popoare.
Tovarășul Aristides Maria Pereira,
secretarul general al Partidului
African al Independenței din Capul
Verde, președintele Republicii Capu
lui Verde, și tovarășa Carlina Fortes
Pereira
au
adresat
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu
invitația de a efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica
Capului Verde. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită ulterior, pe căi
diplomatice.

xemplară a planului în acest prim
an al actualului cincinal, colective
le din industria bihoreana acordă
o atenție deosebită înfăptuirii in
tegrale a programelor de organiza
re și modernizare a proceselor de
producție. In perioada care a tre
cut din acest an au fost aplicate
numeroase măsuri cuprinse în pro
gramele amintite, asigurînd pe această cale un spor anual de peste
250 milioane lei la producția-marfă, o creștere de 5 000 lei pe lucră
tor la productivitatea muncii și o
diminuare a costurilor totale cu aproape 90 milioane lei, îndeosebi
pe seama reducerii cheltuielilor
materiale. Semnificativ este faptul
că aplicarea acestor măsuri se sol
dează cu economisirea a 1543
MWh energie electrică, 2 730 tone
combustibil convențional, 55 tone
metal. 1 420 metri cubi materia]
lemnos, rezultate care sînt între
gite de un spor de 92 milioane lei
la beneficii. (loan Laza).
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII APUNĂRI NAȚIONALE
Expunere la proiectul Legii Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1980-1990
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului
Comunist Român,
Președinte al Republicii Socialiste
România,
Mult
stimată
tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimati tovarăși
deputați.

Vă rog să-mi permiteți ca, in
numele guvernului, să prezint Ma
rii Adunări Naționale proiectul Le
gii Planului național unic de dez
voltare economico-socială- ă Repu
blicii Socialiste România în perioa
da 1986—1990. Proiectul de lege, su
pus dezbaterii și aprobării înaltului
forum legislativ al tării, reflectă pu
ternic obiectivele și sarcinile pri
vind dezvoltarea intensivă a econo
miei românești in actualul cincinal,
subliniate în magistralele expuneri
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, la
recenta plenară a Comitetului Cen
tral și la plenara comună a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii
și a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, care re
prezintă documente de excepțională
însemnătate teoretică și practică, cu
prind un vast program revoluționar
de acțiune, in vederea înfăptuirii.
neabătute a hotăririlor Congresului
al XlII-lea al Partidului Comunist
Român.
Vibrantul omagiu de aleasă stimă,
prețuire și profundă recunoștință,
împreună cu cele mai calde urări
de deplină sănătate, de viață înde
lungată și multă putere de muncă,
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu
de Comitetul Central al Partidului
Comunist Român cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la procesul
luptătorilor comuniști și antifasciști
de la Brașov, exprimă dragostea și
încrederea deplină a întregului partid
și popor fată de ctitorul României
moderne, voința unanimă a întregii
noastre națiuni de a înfăptui neabă
tut politica internă și externă a
partidului și statului, de a transpu
ne in viată marile obiective stabi
lite de Congresul al XlII-lea de ri
dicare a patriei noastre socialiste,
libere și independente, pe noi culmi
de progres și civilizație.
Constituie pentru noi toți o înal
tă mindrie patriotică de a avea in
fruntea partidului si a tării pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. con
ducător încercat și iubit al poporu
lui român, cafe și-a consacrat în
treaga viață slujirii idealurilor de
libertate și dreptate socială, călit din
anii tinereții in luptele revoluționa
re, exemplu strălucit de dăruire si
responsabilitate comunistă față de
interesele țării,
personalitate pro
eminentă a lumii politice contem
porane.
făuritorul unei epoci noi
care a intrat, pentru totdeau
na, in istoria națională, înscri
să cu litere de aur, drept „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Stimați tovarăși,

Proiectul de plan privind dezvol
tarea economică și socială a țării in
cel de-al 8-lea cincinal — elaborat
și fundamentat pe directivele, orien
tările și sarcinile stabilite de con
gres. sub directa conducere și
îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii — deschide o etapă nouă,
hotărîtoare. in înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.
Proiectul noului plan cincinal, al
cărui obiectiv strategic fundamental
îl constituie intrarea României in
tr-un stadiu superior — trecerea de
la tară in curs de dezvoltare la
țară cu un nivel mediu de dez
voltare — poartă pregnant ampren
ta gindirii revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. reliefează ro
lul determinant al secretarului gene
ral in elaborarea si înfăptuirea stra
tegiei politice a partidului și sta
tului. bazată pe aplicarea principii
lor și adevărurilor general valabile
ale socialismului științific la condi
țiile concrete din România.
Cu excepționala sa capacitate de
analiză științifică, de descifrare a
proceselor complexe politice, econo
mice și sociale din lumea de azi,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
drumat și orientat întreaga activitate
de elaborare și fundamentare a dez
voltării economice și sociale în pe
rioada 1986—1990. Au fost stabilite
direcțiile care asigură soluționarea
problemelor hotăritoare ale creșterii
economice, in ritmuri susținute, echi
librate, a tuturor sectoarelor din
economia societății noastre, a indicat
prioritățile și țelurile care trebuie în
făptuite, precum și modalitățile de
acțiune pentru valorificarea la un
nivel superior a întregului poten
țial productiv de care dispune țara
noastră, pentru"" utilizarea cu ma
ximum de eficientă a resurselor ma
teriale și sporirea intr-un ritm mai
rapid a productivității muncii so
ciale.
în concordanță deplină cu largul
sistem democratic ce caracterizează
întreaga viață economică și socială
a tării, prevederile de plan au fost
elaborate într-o strînsă conlucrare
cu organele de conducere colectivă
din intreprinderi și centrale, cu con
siliile populare, ministerele și cele
lalte organe centrale, au fost dezbă
tute în adunările generale ale oame
nilor muncii din unitățile economice
și sociale, la nivelul comunelor, ora
șelor, municipiilor și județelor, la
Congresul consiliilor populare. Con
gresul țărănimii, Congresul Uniunii
Generale a Sindicatelor, precum și
la Congresul științei și invățămîntului, au fost examinate și aprobate in
unanimitate de recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, de plenara Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii, a
Consiliului
Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale. Prin partici
parea directă a maselor de oameni
ai muncii la stabilirea măsurilor care
să asigure dezvoltarea in viitor a so
cietății românești, planul cincinal
întrunește astfel atributul incontes
tabil de creație colectivă a tuturor
celor însărcinați să aducă la înde
plinire toate prevederile sale.

prezentată de tovarășul

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU,

prim-ministru al guvernului
Tovarășe și tovarăși deputați,
Proiectai de
plan pe
perioada
1986—1990 are la bază marile înfăp
tuiri obținute în cincinalul trecut de
poporul nostru,
sub conducerea
Partidului Comunist Român. în cin
cinalul 1981—1985, prin măsurile care
s-au luat de conducerea partidului
și statului, s-a
asigurat creșterea
in continuare a forței economice a
tării, s-au consolidat realizările ob
ținute în edificarea noii orînduiri, in
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.
Prioritățile fundamentale ale pla
nului cincinal 1986—1990 constau in
dezvoltarea puternică, în continuare,
a forțelor de producție și a bazei
tehnico-materiale, accentuarea creș
terii intensive, afirmarea cu putere
a noii revoluții științifice și tehnice
și a noii revoluții agrare, continuarea
cu fermitate a procesului de trans
formare revoluționară a societății,
realizarea unei calități superioare a
muncii și vieții; ridicarea pe o treap
tă mai înaltă a gradului de bunăsta
re și civilizație a întregului popor,
întărirea independentei și suverani
tății României socialiste.
Sarcinile cuprinse în proiectul ce
lui de-al 8-lea cincinal sint puternic
susținute de acțiunile de largă cu
prindere și perspectivă inițiate de
conducerea de partid și de stat pri
vind dezvoltarea intensivă a econo
miei prin perfecționarea organizării
științifice și modernizarea proceselor
de producție, creșterea eficienței în
toate ramurile și sectoarele de ac
tivitate.
Concepută în strînsă legătură cu
cerințele aplicării pe scară largă a
celor mai noi realizări ale revoluției
tehnlco-științifice contemporane, ale
desfășurării pe baze intensive a pro
ceselor de fabricație, producția in-,
dustrială va crește în perioada 1986—
1990 cu un ritm mediu anual de
7,5—8,3 la sută, superior prevederi
lor din Directivele Congresului a)
XlII-lea, pe baza adincirii procesu
lui de modernizare a structurilor de
producție, ridicării permanente a ni
velului tehnic și calitativ, a compe
titivității produselor românești de ex
port. în acest cadru, un loc impor
tant îl are accentuarea preocupări
lor pentru dezvoltarea bazei de ma
terii prime din țară prin descope
rirea și punerea in valoare de noi
rezerve de materii prime minerale
și energetice, care să satisfacă în
tr-o măsură tot mai mare nevoile
economiei naționale și să conducă ia
o reducere substanțială a importului.
în industria extractivă, prin intra
rea in funcțiune a noilor capacități
si extinderea pe scară largă a meto
delor moderne de extracție și pre
parare de mare productivitate, ur
mează ca, in anul 1990, la cărbune
net să se realizeze o producție de
117,3 milioane tone. Sporuri^ impor
tante de producție se prevăd și in
sectorul minereurilor neferoase, cu
deosebire la cele cuprifere, precum
și la substanțele utile nemetalifere.
Pentru economisirea resurselor va
lutare s-au asigurat condiții pentru
dublarea producției de huilă desti
nată fabricării cocsului. în extracția
țițeiului, pe baza îmbunătățirii și
modernizării tehnologiilor, factorul
final de recuperare a rezervelor din
zăcăminte urmează să crească în
mod substanțial față de situația din
prezent.
în domeniul energetic, nivelul de
101,7 miliarde kWh are în vedere, in
primul rînd, dublarea energiei pe
cărbune, bazată pe măsurile stabilite
pentru creșterea fiabilității agrega
telor energetice și intrarea in func
țiune de noi capacități cu o putere
instalată de circa 3 300 MW, precum
și creșterea producției de energie
hidroelectrică, care, în anul 1990, va
avea o pondere de 18 la sută in to
talul energiei produse. în cursul acestui cincinal, puterea instalată «in
funcțiune în centrale nucleare va ajunge la 5 200 MW, iar producția de
energie din surse noi și recuperabile
prin tehnologii noi va fi de 7,5 ori
mai mare decît in 1985. Pentru a se
realiza echilibrul prevăzut al balan
ței energetice este necesar să se ac
ționeze, in continuare, cu mai multă
fermitate pentru accentuarea regi
mului de economisire a energiei in
toate sectoarele, încadrarea strictă
în normele și normativele de con
sum stabilite prin plan.
Potrivit Directivelor Congresului
al XlII-lea, in industria prelucrătoa
re, în cadrul căreia se prevede creș
terea cu prioritate a construcțiilor de
mașini și chimiei, planul pune accent
pe acțiunile de modernizare a struc
turilor producției prin sporirea în
ritmuri accelerate a ramurilor și
subramurilor de înaltă tehnicitate,
care valorifică cu maximă eficiență
materiile prime, resursele energetice
și munca socială. în cincinalul
1986—1990, in conformitate cu măsu
rile prevăzute în programele apro
bate, se va acționa pentru realizarea
de produse cu nivel tehnic și calita
tiv ridicat, adaptate cerințelor con
sumului intern și cu un grad sporit
de. competitivitate pe piețele ex
terne.
în industria siderurgică, pentru asigurarea necesarului de metal al
economiei se prevede un nivel al
producției de oțel, în anul 1990, de
20—20,5 milioane tone, într-o struc
tură care să conducă la diminuarea
substanțială a consumurilor energe
tice, la îmbunătățirea calității și fia
bilității produselor prin dezvoltarea
prioritară a sortimentelor cu grad
ridicat de prelucrare metalurgică ; in
1990, ponderea oțelurilor de calitate
necesare pentru susținerea progra
melor speciale din domeniile de virf
ale tehnicii va fi de peste 70 la sută.
Industria construcțiilor de mașini,
ramură de bază , a industriei noastre,
se va dezvolta cu un ritm mediu
anual de 10,3 la sută, în concordanță
cu cerințele programului de inves
tiții, creșterea volumului și eficien
ței exportului, intensificindu-se ac
țiunile de modernizare, reproiectare
și asimilare de noi produse și echi

pamente de înaltă tehnicitate și ran
dament, competitive pe plan interna
țional, cu consumuri reduse de me
tal, energie și manoperă de fabri
cație. Planul cincinal prevede creș
terea in ritmuri superioare a elec
tronicii și microelectronicii, mijloa
celor de automatizare și de condu
cere a proceselor de fabricație,, a
producției mecanicii fine, echipa
mentelor hidraulice și pneumatice,
mașinilor-unelte de înaltă tehnicita
te și productivitate.
în industria chimică și de prelu
crare a țițeiului, a cărei producție
va crește intr-un ritm mediu anual
de 10,2 Ia sută, accentul va fi pus
pe extinderea valorificării superioa
re a țițeiului, sporirea gradului de
chimizare a gazului metan, crește
rea randamentelor de extracție a
metalelor conținute in minereurile
și concentratele neferoase, precum și
din materiale recuperabile.
în cincinalul 1986—1990 se va dubla
producția chimiei de sinteză fină și
de mic tonaj — medicamente, cos
metice. antidăunători, reactivi și ca
talizatori chimici ș.a. —, prin pre
lucrarea în măsură sporită a mate
riilor prime indigene. Totodată, in
dustria chimică urmează să producă
o
gamă diversificată de materii
prime și materiale noi, în vederea
susținerii realizării programelor din
domenii de virf ale industriei. Vor
fi introduse tehnologii modernizate
pentru fabricarea de noi sortimente
de cauciuc sintetic și produse macromoleculare de bază.
Sarcinile de plan pentru industria
materialelor de construcții vor asigu
ra înfăptuirea programului de inves
tiții și satisfacerea cerințelor popu
lației, în condițiile limitării la stric
tul necesar a fabricației produselor
cu consumuri energetice ridicate.
Industria lemnului se prevede să
se dezvolte, în principal, pe seama
sporirii gradului de valorificare a
masei lemnoase, diversificării pro
ducției de mobilă și alte produse
finite din- lemn, cît și la sortimen
tele de celuloză și hîrtie.
Potrivit orientărilor stabilite în
Directivele Congresului al XlII-lea,
în cincinalul 1986—1990 va crește și
se va diversifica producția bunuri
lor de consum,
prin valorificarea
superioară a materiilor prime, lărgi
rea gamei sortimentale și ridicarea
calității produselor industriei ușoare
și industriei alimentare.
Volumul producției în industria
mică corespunde sarcinilor din pro
gramul de dezvoltare a acestui sec
tor adoptat pentru perioada 1986—
1990, urmînd să înregistreze un’ritm
mediu anual de creștere pe cincinal
de 11,4 la sută pe baza prelucrării
resurselor locale de materii prime,
a materialelor recuperabile și refolosibile, a unor resurse agricole și
subproduse industriale in bunuri de
consum, materiale de construcții,
unelte pentru grădinărit și agricul
tură, conserve și semiconserve de
legume și fructe și altele.

Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
O prioritate de bază a celui de-al
8-lea cincinal privește dezvoltarea
intensivă a agriculturii, cea de-a
doua ramură de bază a economiei
naționale. Proiectul de plan reflectă
orientările secretarului general ai
partidului cu privire la înfăptuirea
noii revoluții agrare și asigurarea
unui echilibru corespunzător intre
dezvoltarea industriei și a agricul
turii.
Creșterea producției globale
agricole cu un ritm mediu anual de
6.1—6.7 la sută este susținută de un
volum însemnat de investiții, care
însumează 190 miliarde lei și are în
vedere organizarea superioară a
activității potrivit prevederilor din
programul național privind realiza
rea unor recolte sigure și stabile. în
sectorul producției vegetale, in con
dițiile realizării unor randamente
superioare, producția de cereale
urmează să ajungă la aproape 32,5
milioane tone, respectiv peste 1300
kg pe locuitor ; se vor obține can
tități mult sporite de plante tehnice,
legume și fructe. în sectorul zooteh
nic. a cărui pondere în totalul pro
ducției agricole se prevede să repre
zinte 46—48 la sută în 1990, accentul
se va pune pe aplicarea cu fermi
tate a sarcinilor rezultate din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Congresul al IÎI-lea al țărănimii
cu privire la sporirea efectivelor de
animale și a producției de carne,
lapte, lînă și alte produse anima
liere.
în vederea transpunerii în viață a
obiectivelor stabilite prin plan pri
vind agricultura, va trebui să se ia
toate măsurile pentru folosirea cit
mai deplină a fondului funciar și a
bazei tehnico-materiale de care dis
pune economia, să se realizeze, la
termenele planificate, lucrările de
irigații, desecări și de combatere a
eroziunii solului, să se aplice pe sca
ră largă, în toate sectoarele produc
ției vegetale și animaliere, cuceririle
științei și tehnologiile moderne agri
cole.
Sarcinile privind dezvoltarea silvi
culturii au în vedere mai buna gos
podărire a fondului forestier, prevăzind menținerea integrității acestuia,
conservarea pădurilor prin limitarea
tăierilor de masă lemnoasă și creș
terea în continuare a suprafețelor
împădurite.
în domeniul gospodăririi apelor, în
plan sînt prevăzute amenajarea in
continuare a bazinelor hidrografice,
asigurarea cerințelor crescînde de
apă pentru industrie, agricultură,
populație și pentru nevoi publice. în
perioada 1986—1990 vor fi date în
funcțiune noi lacuri de acumulare
cu folosință complexă, care însumea
ză o capacitate totală de 1.5 miliarde
mc apă. precum și un volum impor
tant de canale magistrale prin care
se vor asigura sursele de apă nece
sare irigării suprafețelor agricole amenajate. în acest sector, ministere
le. consiliile populare, toate unitățile
economice trebuie să ia măsuri pen
tru o gospodărire cît mai rațională a
apei, asigurarea necesarului de apă

industrială. în principal din recirculări și surse din incinta unităților.
Activitatea de transport este di
mensionată corelat cu necesitățile
economiei. în condițiile modernizării
tehnologiilor de transport, reparti
zării optime a mărfurilor pe mijloace
și zone de transport, creșterii însem
nate a indicilor de utilizare a capaci
tăților. economisirii stricte a combus
tibililor și energiei electrice, sporirii
productivității muncii și reducerii,
costurilor de exploatare. Transportul
feroviar va reprezenta in continuare
principalul mijloc de transport, iar
volumul traficului fluvial și maritim
de mărfuri urmeză să se dubleze
pină la sfîrșitul actualului cincinal;
in 1990 capacitatea medie a flotei
maritime va depăși 7 milioane tdw.

Tovarăși deputați,
Proiectul planului cincinal 1986—
1990 prevede înfăptuirea. în această
perioadă, a unui vast program de
investiții, care însumează 1 400 mi
liarde lei. La dimensionarea inves
tițiilor strict necesare accelerării
dezvoltării forțelor de producție și
creșterii potențialului productiv na
țional s-a luat în considerare dimi
nuarea investiției specifice pe seama
reducerii ponderii lucrărilor de con
strucții. reutilării suprafețelor exis
tente cu utilaje de mare productivi
tate. reorganizării și modernizării
fluxurilor de fabricație.
în industrie, căreia i-au fost alo
cate fonduri de peste 840 miliarde
lei, investițiile au fost repartizate cu
prioritate pentru dezvoltarea energe
ticii și industriei extractive. Inves
tițiile din industria prelucrătoare, po
trivit indicațiilor conducerii parti
dului, sint orientate cu priori
tate pentru terminarea obiecti
velor
începute
în
cincinalul
1981—1985 și pentru executarea
lucrărilor de modernizare și dezvol
tare a capacităților, care trebuie să
susțină programele aprobate privind:
.îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor; reducerea con
sumului de materii prime, materiale
și energie ; valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor;
creșterea
productivității
muncii ;
sporirea competitivității produselor
românești pe piața externă.
în profil teritorial, investițiile pre
văzute asigură continuarea politicii
partidului de dezvoltare armonioasă
și echilibrată a tuturor județelor și
localităților țării. Obiectivul major
al planului cincinal, in profil terito
rial, ii constituie realizarea în 1990,
in fiecare județ, a unui volum total
de activitate economică — din do
meniile industrial, agricol, din con
strucții, transporturi, servicii și alte
ramuri — de cel puțin 80 000 lei pe
locuitor, din care 50 000 lei produc
ție industrială.

Stimați tovarăși,

întreg ansamblul de opțiuni și
priorități in dezvoltarea economică
și socială a României în perioada
1986—1990 are in vedere creșterea
substanțială a contribuției științei și
tehnologiei la progresul societății
noastre
socialiste,
transformarea
științei în puternică forță nemijloci
tă de producție.
Programul de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic, elaborat
sub conducerea directă a tovarășei
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele Consiliului
Național al Științei și învățămintului, orientează întreaga activitate și
toate energiile creatoare din acest
. domeniu spre dezvoltarea în conti‘ nuare, intr-un ritm mai rapid, a po
tențialului național al rezervelor de
materii prime și resurse energetice,
utilizarea largă a noilor surse de
energie, introducerea de tehnologii
moderne, creșterea substanțială a
gradului de valorificare a resurse
lor materiale, realizarea unor pro
duse cu parametri tehnico-calitativi
la nivel mondial și intr-o proporție
de 2—5 Ia sută peste acest nivel. O
contribuție deosebit de importantă
la înfăptuirea programului stabilit
au, în același timp, aplicarea fermă
a măsurilor prevăzute in plan pen
tru tipizarea materialelor, a produ
selor, mașinilor, instalațiilor și teh
nologiilor, precum și acțiunile de
standardizare și normare tehnică
pentru calitatea produselor, redu
cerea consumurilor de materii prime,
materiale și energie, folosirea tot
mai eficientă a mijloacelor produc
tive, creșterea substanțială a pro
ductivității muncii sociale.

Tovarăși deputați,
Una din trăsăturile esențiale ale
actualului cincinal o reprezintă par
ticiparea tot mai activă și eficientă
a României la circuitul economic
mondial. Prevederile planului au în
vedere amplificarea in continuare a
schimburilor comerciale și a coope
rării cu toate țările socialiste, adincirea colaborării economice și tehnico-științifice în cadrul C.A.E.R.,
lărgirea relațiilor economice cu țări
le in curs de dezvoltare, promovarea
colaborării economice și tehnicoștiințifice cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate țările lumii, fără
deosebire de orînduire socială.
în cincinalul 1986—1990 se prevede
ca volumul comerțului exterior să
crească cu 52.7 la sută față de pe
rioada 1981—1985 ; exportul urmează
să sporească cu peste 75 Ia sută,
deci cu mult mai repede decît veni
tul național și producția industrială.
In structura exportului intervin mo
dificări importante prin creșterea
aportului produselor cu prelucrare
superioară, ponderea construcțiilor
de mașini urmînd să ajungă la peste
32 la sută în 1990. Creșterea în ritm
susținut a exporturilor și a eficienței
acestora, dimensionarea la strictul
necesar a importurilor, corelate cu
nivelurile de producție propuse și
programul de investiții, susțin dez
voltarea economică prevăzută, asi
gură lichidarea, in cel mai scurt
timp, a datoriei externe.
în centrul relațiilor economice ex
terne se află schimburile și coope
rarea cu țările socialiste, care in 1990
vor deține 50 la sută din volumul
comerțului exterior. Au fost înche

iate lucrările de coordonare a planu
rilor cu țările membre ale C.A.E.R..
care prevăd sporirea volumului de
schimburi ; s-au stabilit, de aseme
nea. măsuri pentru identificarea în
continuare a noi posibilități de ma
jorare a livrărilor reciproce, peste
nivelurile convenite, mai ales prin
acțiuni de cooperare. O atenție deo
sebită se va acorda cooperării in
producție, extinderii acordurilor de
lungă durată încheiate, precum și
perfectării de înțelegeri și contracte
pe termen lung, care să asigure po
sibilități de desfacere a produselor
românești pe piețele externe și ga
ranția continuității in aprovizionarea
cu materii prime din import.
Promovăm, totodată, in mod activ,
relațiile cu țările in curs de dezvol
tare. in care întreprinderile noastre
participă, in condiții de avantaj re
ciproc, cu proiecte, mașini, utilaje și
specialiști, la înfăptuirea unor în
semnate obiective economice, impor
tante pentru dezvoltarea acestor țări.
Extindem, totodată. în spiritul prin
cipiilor politicii externe a statului
nostru, comerțul și colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică cu țări
le capitaliste dezvoltate, cu toate
statele lumii.
înfăptuirea exemplară a sarcini
lor prevăzute in domeni,ul comerțu
lui exterior si al cooperării econo
mice internaționale cere din partea
ministerelor, a guvernului, a tuturor
organelor de conducere colectivă din
unitățile economice să acționeze cu
fermitate pentru aplicarea cu cea
mai mare răspundere a măsurilor
indicate de secretarul
general al
partidului cu privire la realizarea
de acorduri de lungă durată, in ve
derea dezvoltării pe baze stabile, de
perspectivă, atit a exporturilor, cit
și a importurilor, contractarea din
timp a mărfurilor cu beneficiarii ex
terni. creșterea gradului de valori
ficare a produselor la export, orga
nizarea ireproșabilă a producției
destinate exportului, gospodărirea în
spiritul unui sever regim de econo
mii a fondurilor valutare, extinderea
formelor superioare de cooperare
economică si tehnico-stiințifică.
Intensificarea colaborării interna
ționale. pe toate planurile, dă ex
presie legăturii indisolubile dintre
dezvoltarea economico-socială in
ternă si politica externă activă a
României. Partidul nostru, secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceausescu, acționează neabă
tut pentru dezvoltarea colaborării si
creșterea încrederii între popoare,
pentru instaurarea noii ordini econo
mice internaționale, cu convingerea
că acestea vor stimula schimburile si
cooperarea economică dintre state,
vor contribui la stabilitatea dinami
cii economiei mondiale, la prosperi
tatea si progresul mai rapid al tu
turor statelor.
întreaga construcție a celui de-al
optulea plan cincinal are in vedere
integrarea organică a problemelor
de ordin calitativ, ale ridicării mai
rapide a eficientei in procesul acce
lerării creșterii economice. Din do
cumentele Congresului al XlII-lea al
partidului, din indicațiile si orientă
rile tovarășului Nicolae Ceausescu se
desprinde cu claritate sarcina ca. în
etapa actuală, să abordăm toate pro
blemele dezvoltării economico-sociale
a tării, subordonat necesității creș
terii accentuate a eficientei econo
mice. imperativ' esențial al progra
mului de dezvoltare multilaterală a
societății noastre socialiste. Propu
nerile pentru planul cincinal 1986—
1990 au la bază sarcinile si progra
mele aprobate de conducerea parti
dului cu privire la perfecționarea
organizării si modernizării proceselor
de producție, stabilirea normativelor
economico-financiare si generaliza
rea acordului global si acordului
direct, care asigură valorificarea cu
randament superior a tuturor resur
selor materiale, ridicarea nivelului
tehnic si calitativ al produselor, re
ducerea costurilor de producție, spo
rirea eficientei economice în toate
domeniile de activitate. întărirea
autoconducerii muncitorești si autogestiunii economico-financiare.
O atenție specială acordă proiectul
de plan sporirii accentuate a pro
ductivității muncii -in toate ramurile
si sectoarele din economia națională,
în industria republicană, productivi
tatea muncii va spori cu 70.4 la sută
pe întregul cincinal, respectiv, in
tr-un ritm mediu anual de 11,2 la
sută, asigurând în industria prelucră
toare o creștere de peste 75 la sută,
în anul 1990. fată de 1985. La dimen
sionarea sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii s-a luat în con
siderare o contribuție a progresului
tehnic de 52,55 la sută. îndeosebi
prin extinderea mecanizării si auto
matizării producției, dotarea cu ma
șini și utilaie de înalt randament si
modernizarea celor existente, aplica
rea tehnologiilor noi de fabricație.
S-a avut în vedere, totodată, un an
samblu de măsuri pentru perfecțio
narea organizării producției si a
muncii, precum si pent.ru ridicarea
continuă a nivelului pregătirii profe
sionale a tuturor oamenilor muncii.
Pe ansamblul industriei, gradul de
valorificare a materiilor prime, ma
terialelor. combustibililor si energiei
— în condițiile reducerii în conti
nuare a consumurilor si îmbunătăți
rii substanțiale a structurilor de pro
ducție — va spori cu 30—32 la sută.
Planul cincinal prevede ca productiamarfă la 1 000 lei fonduri fixe — la
valoarea rămasă în industria repu
blicană — să crească, ne cincinal, cu
36 la sută. Cheltuielile totale la 1 000
lei productie-marfă in industria re
publicană se vor reduce, in 1990. fată
de 1985. cu 146,2 lei. iar cele mate
riale cu 110 lei.
Prevederile cuprinse în planul pe
anii 1986—1990, in domeniul crește
rii eficienței economice, iau în con
siderare necesitatea de a pune mai
intens în valoare rezervele existen
te în economia națională, de a ac
ționa cu hotărîre in toate sectoarele
de activitate pentru asimilarea de
produse și tehnologii cu consumuri
mici de materii prime și energie,
dezvoltarea și modernizarea cu prio
ritate a capacităților de producție
care asigură prelucrarea superioară
a resurselor materiale, reducerea
mai accentuată a consumurilor spe
cifice de materii prime, combusti
bili și energie.
Pentru asigurarea întocmai a echi
librului material al planului, o aten
ție deosebită va trebui să o acordăm
realizării integrale a nivelurilor pre
văzute privind recuperarea și valo
rificarea resurselor de materii pri
me și materiale refolosibile. Orien
tarea spre reducerea substanțială a

cheltuielilor materiale are în vedere
faptul că problemele complexe pe
care le ridică acoperirea necesaru
lui de resurse materiale pot fi re
zolvate, in primul rind, prin dimi
nuarea consumurilor.
soluția cea
mai ieftină și cea mai sigură pen
tru asigurarea bazei
materiale a
creșterii economice; la dimensiunile
economiei românești, reducerea cu
un procent a ponderii cheltuielilor
materiale in produsul social echiva
lează în 1990 cu un venit național
suplimentar de circa 26 miliarde lei.
înfăptuirea acestor sarcini, creș
terea eficientei întregii activități
economico-sociale cer întărirea in
continuare a autoconducerii munci
torești și autogestiunii economice,
aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar în toate unitățile,
în esența lui, mecanismul economic
înseamnă realizarea integrală și rit
mică a producției la cel mai înalt
nivel calitativ, cu cheltuieli mate
riale și de muncă cit mai reduse,
cu beneficii și rentabilitate maxime,
temelia trainică a sporirii venitului
național și a creșterii bunăstării ma
teriale și spirituale a celor ce mun
cesc.
Stimati

tovarăși deputați,

Pe baza dezvoltării în ritm susți
nut a economiei, modernizării pro
ducției materiale,
creșterii mai
accentuate a eficientei, planul cinci
nal 1986—1990 are în vedere crearea
unor resurse sporite care vor asigu
ra înfăptuirea politicii partidului
nostru in domeniul nivelului de trai.
Veniturile din muncă vor constitui
și in actualul cincinal calea princi
pală de majorare a veniturilor popu
lației, urmind ca retribuția reală să
sporească cu 6—8 la sută. Corespun
zător cerințelor obiective ale dezvol
tării echilibrate a economiei, va fi
promovat cu strictețe principiul
creșterii mai rapide a productivită
ții muncii în raport cu sporirea retri
buției. reâlizindu-se astfel o corela
re corespunzătoare intre fondurile
alocate pentru ridicarea nivelului de
trai și sursele de acoperire a aces
tora. Vor spori, de asemenea, cu 6—8
la sută veniturile reale ale țărăni
mii, provenite din munca în coope
rativele agricole de producție și din
gospodăriile personale, ca urmare a
creșterii producției agricole vegetale
și animale. în concordanță cu dez
voltarea generală a economiei, se va
asigura sporirea in continuare a ve
niturilor din fondurile sociale de
consum; calculate pe o familie, fon
durile statului pentru finanțarea ac
tivităților sociai-culturale. pensii, alocații pentru copii și alte acțiuni
vor ajunge, în anul 1990, la peste 15
mii lei.
Volumul desfacerilor de mărfuri
prin comerțul socialist va fi in 1990
cu 9.4 la sută mai mare decit in
1985, urmind ca la produsele alimen
tare să se asigure realizarea preve
derilor din programul de alimentație
rațională a populației, iar Ia produ
sele nealimentare să se diversifice
structurile sortimentale și să se Îm
bunătățească substanțial calitatea acestora. Prestările de servicii pentru
populație vor spori intr-un ritm me
diu anual de 12,3 la sută, o dinamică
mai rapidă fiind prevăzută a se rea
liza la serviciile solicitate mai mult
de către populație. Se are în vedere
o evoluție a Indicelui prețurilor și
tarifelor riguros controlată in limi
tele planificate de 1,1—1,3 la sută
anual.
în perioada 1986----- 1990 se vor
construi 750 mii locuințe noi, din
care 100 mii in comune și sate. Va
continua să se îmbunătățească si
tuația locativă prin creșterea supra
feței pe locuitor, reducindu-se in
continuare decalajele dintre județe.
Proiectul de plan are în vedere dez
voltarea învățămintului pe baza politehnizării și integrării strinse cu
producția și cercetarea. îmbunătăți
rea in continuare a sistemului de
ocrotire a sănătății prin
folosirea
mai bună a mijloacelor moderne din
dotare, precum și amplificarea acti
vității cultural-artistice.
înfăptuirea programului de crește
re mai accentuată a productivității
muncii va crea condiții pentru tre
cerea treptată la săptămîna de lucru
de 44—42 ore pină in anul 1990.
Realizarea obiectivelor
privind
creșterea nivelului de trai. în acest
cincinal, este nemijlocit legată de
îndeplinirea integrală a sarcinilor de
producție și a indicatorilor de efi
ciență. atit pe ansamblul economiei,
cit și pe fiecare unitate în parte. De
aceea, avem obligația să acționăm,
așa cum ne-a indicat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru organiza
rea mai bună a producției și a mun
cii. lansarea la timp in fabricație și
realizarea producției fizice, creșterea
mai accentuală a productivității
muncii, reducerea consumurilor ma
teriale, a celorlalte cheltuieli de pro
ducție, ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al produselor.

Stimați tovarăși deputați,

în construcția actualului plan cin
cinal au fost avute in vedere capaci
tățile de producție existente și noile
obiective ce vor intra in funcțiune,
posibilitățile de a se asigura resurse
le de materii prime, combustibili și
energie, in condițiile utilizării aces
tora cu maximă eficiență. îndeosebi
prin dimensionarea strictă a norme
lor de consum, introducerea de teh
nologii avansate și modernizarea
structurilor de producție în toate ra
murile.
în acest scop, planul este funda
mentat pe programele aprobate pe
produse, ramuri, subramuri si dome
nii de activitate, pe sarcinile de tre
cere cu hotărire la creșterea econo
mică de tip intensiv, la ridicarea efi
cientei în toate domeniile de acti
vitate. S-au luat in considerare re
zultatele acțiunilor întreprinse in
intreprinderi. centrale, - ministere si
iudete pentru organizarea si moder
nizarea proceselor de producție, pro
gramele speciale cu privire la dez
voltarea bazei energetice a tării pină
în 1990. valorificarea superioară și
creșterea bazei de materii prime mi
nerale si energetice. îmbunătățirea
calității producției, reducerea consu
murilor si valorificarea superioară a
materiilor prime si materialelor.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și la plenara comună a
Consiliului Național al
Oamenilor
Muncii și a Consiliului Suprem al

Dezvoltării Economice și Sociale, o
condiție esențială a înfăptuirii Pro
gramului de dezvoltare economicosocială in perioada 1986—1990 o con
stituie îndeplinirea cu succes a pla
nului pe anul 1986, primul an al ce
lui de-al 8-lea cincinal.
în primul semestru s-au obținut o
serie de rezultate însemnate în reali
zarea producției industriale, crește
rea productivității muncii si a celor
lalți indicatori, ceea ce demonstrează
că economia noastră dispune de largi
posibilități pentru a înregistra un
ritm intens de dezvoltare.
Trebuie să subliniem însă că re
zultatele puteau fi si mai bune dacă
ministerele.
centralele.
guvernul,
toate organele de conducere colec
tivă din intreprinderi ar fi acționat
cu mai multă hotărire pentru elimi
narea unor neajunsuri care s-au
manifestat în îndeplinirea integrală
a planului producției fizice, pentru
mai buna organizare a producției,
întărirea ordinii si disciplinei in
toate sectoarele de activitate.
Se impune ca. in perioada care
urmează, să desfășurăm o intensă
muncă organizatorică pentru înfăp
tuirea integrală a programelor spe
ciale si a măsurilor stabilite, care să
asigure realizarea planului la toti
indicatorii, inclusiv sarcinile care
decurg din programul suplimentar.
Răspunderi deosebite revin guver
nului. care trebuie să asigure execu
ția în cele mai bune condiții si in
tegrală a sarcinilor de plan. In
strînsă colaborare cu organismele de
mocrației muncitorești, trebuie să
perfecționăm relațiile dintre minis
tere. centrale. întreprinderi si orga
ne locale., astfel încît întreaga acti
vitate economico-socială să se des
fășoare in cele mai bune condiții,
să asigure — pe baza unei planificări
judicioase — valorificarea cu maxi
mă eficientă a tuturor resurselor
materiale si de muncă de care dis
punem. crdsterea în ritm susținut a
forțelor de producție, dezvoltarea
echilibrată a economiei naționale în
vederea sporirii mai accelerate a ve
nitului national si ridicării bunăstă
rii generale a poporului.
Avem datoria să aplicăm neabă
tut indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind îmbunătă
țirea substanțială a activității de ur
mărire a înfăptuirii prevederilor de
plan. întărind controlul si autocon
trolul pe toate treptele organizatori
ce. accentul urmînd să fie pus pe
prevenirea cauzelor care ar putea de
termina nerealizarea unor sarcini de
plan.
Guvernul, ministerele. Comitetul
de Stat al Planificării. Ministerul
Comerțului Exterior, toate organele
economice centrale vor acorda în
treprinderilor si centralelor indus
triale un soriiin mult mai concret si
operativ în solutionarea, la timp a
tuturor problemelor care se ridică ne
parcursul execuției planului. Vom
situa în centrul preocupărilor noastre
întărirea ordinii si disciplinei, apli
carea fermă a hotăririlor de partid
si legilor tării în toate domeniile
vieții economice si sociale.
Ministerele, centralele, toate uni
tățile economice trebuie să-și con
centreze atenția asupra aplicării mă
surilor de folosire deplină a capa
cităților de producție. încărcarea ra
țională și funcționarea lor neîn
treruptă. cu randamente maxime, să
asigure. în fiecare întreprindere, res
pectarea programelor de întreținere
și reparații a mașinilor și utilajelor,
înlăturarea pierderilor determinate
de întreruperi nejustificate.
întregul program de utilizare a ca
pacităților de producție va porni de
la necesitatea că planificarea repa
rațiilor capitale urmează a se reali
za in întregul cincinal, astfel incit
în toate unitățile mari consumatoa
re de energie din industria chimi
că. petrochimică, metalurgică, a ma
terialelor de construcții, turnătorii și
alte domenii, reparațiile să se efec
tueze in anotimpul friguros, vara ur
mind să se execute numai repara
țiile capitale din sectorul energetic.
Vom pune pe primul plan al ac
tivității noastre crearea condițiilor de
realizare a programului de investi
ții. în vederea punerii în funcțiune,
la termenele planificate, a noilor ca
pacități de producție. Se va acorda
prioritate lucrărilor de investiții care
asigură dezvoltarea sectoarelor pri
mare. modernizarea și reutilarea
unităților în funcțiune, îmbunătă
țirea tehnologiilor, atragerea în cir
cuitul economic a noi materii pri
me și materiale, valorificarea superi
oară a resurselor, ridicarea calității
produselor.

Stimați tovarăși deputați.

Avem un program de activitate
clar pentru actualul cincinal. Planul,
in forma’ in care s-a prezentat spre
dezbaterea și aprobarea Marii Adunări Naționale, este echilibrat și
corespunde potențialului și resurse
lor pe care le putem aloca in acest scop. El mobilizează eforturile
întregului nostru popor in direcții
le care asigură progresul multilate
ral al societății românești. Guvernul
va acționa cu exigență sporită pen
tru urmărirea și controlul îndepli
nirii integrale a sarcinilor din planul
național unic, va lua toate măsuri
le pentru prevenirea apariției unor
eventuale dereglări, pentru soluțio
narea operativă a tuturor probleme
lor ce se vor ridica în procesul exe
cuției planului.
Certitudinea că dispunem de tot
ceea ce este necesar pentru conso
lidarea succeselor de pînă acum și
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor pe care ni le-am
propus ne este dată de unitatea în
tregului popor in jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Acționind in această unitate de monolit, vom pune
deplin în valoare pe pămintul Româ
niei avantajele imense ale socialis
mului. vom cuceri noi și strălucite
victorii în mersul ascendent spre orizonturile înalte ale societății' comu
niste.
Cu convingerea că întregul nostru
popor, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a iubitu
lui nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, va acționa cu
toate energiile pentru înfăptuirea
Programului aprobat de Congresul al
XlII-lea. pentru făurirea societății
socialiste multilateral' dezvoltate și
înaintarea României spre comu
nism. vă rog să investiți cu putere
de lege proiectul Planului național
unic de dezvoltare economico-socială
a patriei noastre. în perioada 1986—
1990.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunere la proiectul legii Planului de dezvoltare
a agriculturii și industriei alimentare pe perioada 1986-1990
prezentată de tovarășul ION DINCĂ,

prim viceprim-ministru al guvernului
Mult Iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Președinte al Republicii Socialiste
România,
Mult
stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate, stimat!
tovarăși deputali,

Actuala sesiune a înaltului forum
legislativ al tării îsi desfășoară lu
crările intr-un moment în care în
tregul nostru ponor este angrenat in
înfăptuirea neabătută a obiectivelor
stabilite de Congresul al XIII-Jea al
partidului, a orientărilor si indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru dezvol
tarea susținută a tuturor ramurilor
economiei naționale, pentru creșterea
necontenită a calității si eficientei
întregii activități economice si so
ciale.
De asemenea, lucrările actualei se
siuni a Marii Adunări Naționale au
loc intr-un moment în care comu
niștii. toti.oamenii muncii din patria
noastră omagiază cu vibrante senti
mente de stimă, prețuire si mindrie
patriotică un moment de o deosebită
însemnătate din glorioasa existentă
și luptă a partidului nostru comu
nist — procesul luptătorilor comu
niști si antifasciști desfășurat la
Brașov în urmă cu 5 decenii — în
cadrul căruia s-au evidențiat înal
tele trăsături revoluționare, moralpolitice ale marelui nostru conducă
tor. personalitate proeminentă a lu
mii politice contemporane, luptător
neobosit pentru împlinirea aspirații
lor vitale de pace, dezarmare,
securitate. înțelegere si colabo
rare între toate popoarele, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Stimat! tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea guvernului, să prezint
Marii Adunări Naționale proiectul de
Lege pentru adoptarea Planului de
dezvoltare a agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii si gospodă
ririi apelor Pe perioada 1986—1990.
întocmit sub directa îndrumare
si conducere a tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. proiectul planului de dezvol
tare a agriculturii si industriei ali
mentare in cincinalul 1986—1990 s-a
fundamentat ne cerințele economiei
naționale si ne posibilitățile de creș
tere a producției agroalimentare la
un nivel care să asigure atît canti
tățile prevăzute în programele de
autoconducere si autoaprovizionare. a
fondului de stat, cit si celelalte nevoi
ale economiei naționale.
Prevederile proiectului de plan
cincinal au la bază hotărârile adop
tate de Congresul al XIII-lea al
partidului si reflectă indicațiile si
orientările privind dezvoltarea aces
tor ramuri cuprinse în magistrala
cuvintare
rostită
de
tovarășul
Nicolae Ceausescu in deschiderea
celui de-al Iîl-lea Congres al țără
nimii. cu privire la dezvoltarea in
tensivă și modernizarea întregii agri
culturi. folosirea cu eficientă sporită
a fondului funciar si a bazei tehnicomateriale. accelerarea creșterii pro
ducției vegetale si animale, sporirea
gradului de valorificare a materiilor
prime în industria alimentară si di
versificarea producției acesteia, re
ducerea consumurilor materiale si
energetice, sporirea eficientei econo
mice in toate sectoarele de activitate
ale agriculturii si industriei alimen
tare.

Stimate
varăși,

tovarășe

?i

stimați

to

Pentru agricultură — a doua ramu
ră de bază a economiei noastre na
ționale — realizarea prevederilor
planului cincinal 1986—1990 are o im
portanță deosebită, hotăritoare pen
tru înfăptuirea noii revoluții agrare,
astfel incit, in perspectiva anului
2000. agricultura românească să rea
lizeze pe deplin obiectivele stabilite
de Programul partidului, asigurind
satisfacerea in bune condiții
atit
a necesităților bunei aprovizionări a
întregului popor, cit și a celorlalte
cerințe ale economiei naționale.
In concordanță cu orientările
și indicațiile date de secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. producția agrico
lă va cr«șt« in acest cincinal intr-un

ritm mediu anual de 6.1 pină la 6.7
la sută, in condiții de eficientă spo
rită, ceea ce va permite creșterea
producției nete agricole intr-un ritm
mediu anual de 8.5—9 la sută.
In domeniul producției vegetale se
va acorda in continuare prioritate ce
realelor, obiectiv fundamental in în
treaga activitate din agricultură, ale
cărei producții totale in anul 1990 vor
ajunge la 32,5 milioane tone, din care
10.2 milioane tone griu și secară și
18.2 milioane tone porumb; producții
sporite sint prevăzute și la celelalte
culturi : 11.6 milioane tone sfeclă' de
zahăr. 2,4 milioane tone floarea-soarelui și soia. 19.5 milioane tone car
tofi și legume și 5,6 milioane tone
fructe și struguri.
/
Sporurile la producția vegetală
prevăzute in proiectul planului cin
cinal se bazează in cea mai mare
parte pe ridicarea producțiilor me
dii la hectar. In acest scop vom lua
măsuri de îmbunătățire a zonării cul
turilor in cadrul unor asolamente cu
sole mai mici, organizate pe unități
și ferme, aplicarea unor tehnologii
perfecționate cu un consum redus da
energie și combustibil.
Se vor extinde în producție soiu
rile și hibrizii cu potențial ridicat și
însușiri superioare,
administrarea
unor cantități sporite de Îngrășămin
te naturale și amendamente, precum
și folosirea rațională a îngrășăminte
lor chimice, inclusiv a pesticidelor și
erbicidelor.
O atenție deosebită se va acorda
creșterii suprafeței agricole si arabi
le, care urmează să sporească in acest cincinal cu circa 700 mii hec
tare. prin valorificarea superioară a
unor terenuri neagricole — nisipuri,
sărături. ape — și restringerea su
prafețelor ocupate de construcții.
Pentru folosirea mai bună a pâmintului se vor insâmința in cultură
dublă și succesivă 2 milioane hecta
re și cu culturi intercalate circa ‘600
’mii hectare.
Potrivit programului național de
îmbunătățiri funciare. în acest cinci
nal se va amenaja și pune in func
țiune pentru irigat suprafața de 2.6
milioane hectare, se vor executa lu
crări de desecare pe 2 milioane hec
tare, iar pe aproape 1 milioan de
hectare se va combate eroziunea so
lului.
Pentru lucrările de irigații se vor
aplica, așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră. mult stimate tovarășe
secretar general, soluții care să asi
gure evitarea lucrărilor costisitoare,
extinderea canalelor deschise pentru
irigații și aplicarea udărilor prin
brazde.
Realizarea producțiilor prevăzute
în proiectul planului cincinal impu
ne măsuri ferme pentru înlăturarea
cu hotărire a neglijențelor și indisci
plinei care se mai manifestă in une
le județe și unități în executarea
arăturilor, asigurarea densității plan
telor. îngrijirea culturilor, recoltarea
la timp și fără pierdere a produselor,
depozitarea și păstrarea acestora.
Creșterea animalelor va .constitui,
de asemenea, un obiectiv ' major al
actualului cincinal, ponderea acesto
ra în totalul producției agricole urmind să ajungă în 1990 la 46—48 la
sută față de 42,7 la sută in 1985.
Pentru realizarea integrală a pre
vederilor din proiectul planului cin
cinal 1986—1990. în zootehnie se pre
vede asigurarea unor cantități spo
rite de furaje într-o structură sorti
mentală corespunzătoare prin ridica
rea producțiilor medii la hectar, la
culturile furajere, inclusiv Ia cele
peste 4,4 milioane hectare pășuni și
finețe naturale, realizindu-se in în
tregime programul de ameliorare a
acestora.
S-au prevăzut măsuri corespunză
toare în vederea îmbunătățirii repro
ducției și selecției animalelor, a res
pectării normelor sanitar-veterinare
Si de asigurare a greutății la tăiere.

Stimate tovarășe și stimați
răși,

tova

Creșterea producției agricole asi
gură resursele de materii prime pen
tru dezvoltarea susținută a indus
triei alimentare.
Pe baza orientărilor și indicațiilor
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral al partidului, industria alimen
tară se va dezvolta în acest cincinal
intr-un ritm mediu anual de 10,1 la
sută in condiții de eficientă sporită,
ceea ce va permite creșterea produc
ției nete cu un ritm mediu anual de
12 la sută.

Va fi continuată acțiunea de orga
nizare și modernizare a producției
in industria alimentară.
O atenție -deosebită .se va acorda
utilizării integrale a capacităților de
producție, folosirii complete a ma
teriilor prime agricole și creșterii
gradului de valorificare a acestora,
reducerii mai accentuate a consu
murilor materiale și de energie.
în silvicultură, prevederile proiec
tului planului cincinal 1986—1990 au
la bază indicațiile secretarului gene
ral al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. privind mai buna
gospodărire și apărare a pădurilor. în
acest scop, se va acționa pentru
menținerea integrității fondului fo
restier și pentru conservarea vegeta
ției forestiere, a cărei suprafață va
ajunge la 6,6 milioane hectare în
anul 1990. Se vor limita tăierile de
masă lemnoasă, astfel incit acestea
să se încadreze în sarcinile stabilite
pentru fiecare an in parte. Se va asigura regenerarea pădurilor, punindu-se accentul pe. promovarea specii
lor autohtone valoroase de foioase și
rășinoase. Se vor executa lucrările
necesare pentru realizarea densității
optime a arborilor la . hectarul de pă
dure și obținerea pe această cale a
unei producții sporite de masă lem
noasă.
Se vor întreprinde în toate județe
le țării acțiuni ample pentru readu
cerea in circuitul economic, prin îm
păduriri, a unor terenuri excesiv de
gradate și în alunecare, inapte pen
tru folosințe agricole.
Vom pune în aplicare programele
speciale întocmite din indicația dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, privind împădu
ririle din județele Vrancea, Buzău,
Tulcea și Constanța.
Prevederile de plan din domeniu!
gospodăririi apelor prin lucrările
propuse în perioada 1986—1990 ur
măresc, de asemenea, amenajarea in
continuare a bazinelor hidrografice,
asigurarea cerințelor de apă pentru
industrie și populație, inclusiv pen
tru înfăptuirea programului de rea
lizare a unor producții sigure și sta
bile in agricultură.
în acest scop, se prevede realiza
rea unui volum de circa 1,5 miliar
de mc apă în lacuri de acumulare
interioare, precum și 280 km canale
magistrale prin care se asigură sur
sele de apă necesare pentru irigații
și pentru alte nevoi ale economiei
naționale.
De asemenea, se prevede realizarea
unor lucrări pe 700 km de regulari
zări, apărări și consolidări de albii,
500 km îndiguiri și suprainălțări de
diguri pe cursurile de apă, prin care
se vor apăra împotriva inundațiilor
o suprafață de 180 mii hectare tere
nuri agricole, unități economice și
numeroase centre populate.
Prin grija și preocuparea perso
nală a tovarășului Nicolae Ceaușescu
se vor termina lucrările și se va
pune in funcțiune amenajarea com
plexă a rîului Dîmbovița, in muni
cipiul București. în scopul îmbună
tățirii factorilor de mediu și pre
venirii inundațiilor. Se vor executa
marile canale de irigații Șiret —
Bărăgan. Dridu — Mostiștea și Du
năre — Jiu — Olt — Argeș și al
tele.
Se vor intensifica acțiunile pentru
reducerea consumurilor specifice de
apă pe unitate de produs si pen
tru disponibilizarea apei potabile fo
losite în industrie și redistribuirea
acesteia pentru populație.
în realizarea sarcinilor mari ce
revin agriculturii, industriei alimen
tare. silviculturii și gospodăririi apelor. în acest cincinal un rol deo
sebit revine cercetării științifice,
care, cu sprijinul și sub îndrumarea
directă a tovarășei
academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
aduce o importantă contribuție Ia
dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare. silviculturii si protecția
calității apelor din România.
îndeplinirea prevederilor din pro
iectul de plan pe acest cincinal este
susținută de o puternică bază ma
terială. Investițiile alocate agricultu
rii. industriei alimentare, silvicultu
rii si gospodăririi apelor însumează
210 miliarde lei și sint destinate
realizării obiectivelor prevăzute în
domeniul îmbunătățirilor funciare,
modernizării zootehniei și a plan
tațiilor vitipomicole. construirii de
noi obiective in industria alimenta
ră si îndeosebi modernizării celor existente, creșterii suprafețelor îm
pădurite. regularizări. apărări și
consolidări de albii ale riurilor.
creării de noi lacuri de acumula
re și canale magistrale care să asigure sursele de apă pentru iriga

ții ș.i pentru alte pevoi ale econo
miei naționale.
Trecerea la o nouă calitate In agricultură și industria alimentară
impune orientarea întregii activități
în direcția aplicării ferme a prin
cipiilor noului mecanism economicofinanciar. creșterii eficienței și ren
tabilității fiecărei unităti. reducerii
substanțiale a cheltuielilor de pro
ducție. Îndeosebi a celor materiale,
sporirii productivității muncii, in
troducerii unui regim sever de economii. întăririi ordinii și discipli
nei în utilizarea mijloacelor mate
riale. înlăturării risipei și a cheltu
ielilor neeconomicoase. In acest cin
cinal. in agricultură, productivitatea
muncii se va dubla, iar cheltuieli
le la 1 000 lei producție se vor re
duce cu 19,4 la sută in unitățile agricole de stat și 8,4 la sută in sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii. în industria alimentară, pro
ductivitatea muncii va crește cu 84,1
la sută, iar cheltuielile Ia 1 000 lei
producție-marfă se vor reduce cu
11.3 la sută.
In unitățile agricole de stat și sta
țiunile de mecanizare, pe baza in
dicațiilor date de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. am trecut la aplicarea măsu
rilor de organizare mai bună a pro
ducției și a muncii, reducerea dotă
rilor excesive, reducerea numărului
de personal neproductiv, aplicarea
acordului global pină la formația de
muncă din fermele de producție.
S-a trecut la aplicarea măsurilorca avansurile bănești să se acorde
unităților agricole și producătorilor
individuali, pentru producția con
tractată a se livra la fondul de stat,
furaje și sămințâ. diferențiat pe cul
turi. specii de animale si în strinsă legătură cu cheltuielile prevăzute
in tehnologii.
Avind în vedere costurile de pro
ducție încă ridicate, atit ia produse
le vegetale, cit și la cele animale,
s-au stabilit haremuri maxime de
cheltuieli care duc la creșterea efi
cientei economice in fiecare unitate
agricolă.
De asemenea, in industria alimen
tară se va urmări încadrarea stric
tă în normativele de costuri, mij
loace circulante si credite pe pro
dus, în vederea reducerii costurilor
și creșterii eficienței întregii activi
tăți de producție.
Stimate tovarășe și stimați tovarăși
dcputați,

Prevederile înscrise în proiectul
Planului de dezvoltare a agriculturii
și industriei alimentare in cincina
lul 1986—1990 solicită din
partea
noastră, a tuturor celor ce lucrează
pe ogoare', o răspundere sporită
pentru materializarea întocmai a
programelor privind creșterea pro
ducției vegetale și animale.
Trăgind toate învățămintele din
neajunsurile existente, vom între
prinde măsuri ferme in scopul creș
terii răspunderii individuale și colec
tive pentru aplicarea corectă a teh
nologiilor, pentru înlăturarea ori
cărei risipe, pentru dezvoltarea con
tinuă și apărarea proprietății socia
liste de stat și cooperatiste, a avu
ției naționale. Acționînd in spiritul
legilor țării, dezvoltind preocuparea
pentru aplicarea consecventă a prin
cipiilor noului mecanism economicofinanciar, vom asigura
realizarea
atit a indicatorilor prevăzuți in pro
iectul de plan în ceea ce privește
producția fizică, cit și a indicatori- <
lor de eficiență economică.
Pentru înfăptuirea neabătută a
sarcinilor de plan pe 1986 și pentru
întregul cincinal dispunem de toate
condițiile necesare. Oamenii muncii
de pe ogoare, din industria alimen
tară, silvicultură și gospodărirea ape
lor vor răspunde cu însuflețire che
mării tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pre
ședintele țării,
pentru
realizarea
exemplară a prevederilor de plan și
se angajează să acționeze cu toată
abnegația și dăruirea, să nu precupe
țească nici un efort pentru Înfăp
tuirea exemplară a politicii Interne
și externe a partidului și statului,
să urmeze neabătut strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și
viață, de gindire și luptă revoluțio
nară consacrată nobilelor aspirații
ale poporului român, să facă totul
pentru înfăptuirea planurilor și pro
gramelor adoptate de recenta plenară,
a mărețelor obiective stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului,
pentru întărirea continuă a
forței
materiale și spirituale a patriei, a
independenței și suveranității Repu
blicii Socialiste România.
Iată de ce vă rog, stimați tovarăși
deputați. să învestiți cu putere de
lege proiectul Planului de dezvoltare
a agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor
în cincinalul 1986—1990, a cărui rea
lizare va marca un nou și important
pas pe drumul înfăptuirii noii revo
luții agrare, a înfloririi patriei și ri
dicării bunăstării întregului nostru
popor.

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale a României la proiectele de legi privind
Planul national
5 unic de dezvoltare economico-socială,*
Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare pe perioada 1986-1990
prezentat de tovarășul EMIL BOBU,
vicepreședinte al Consiliului Suprem
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al
Partidului
Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste
România,
Mult
stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate, stimați
tovarăși dcputați,

Vă rog să-mi permiteți ca, din
Împuternicirea Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale, să
prezint Marii Adunări Naționale
coraportul la proiectele de legi cu
privire la Planul național unic de
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România și Pla
nul de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi apelor, în
perioada
1986—1990.
Proiectele de legi supuse dezba
terii cuprind prevederi de însemnă
tate excepțională pentru progresul
dinamic al societății românești, pen
tru transpunerea neabătută m viață
a istoricelor hotăriri ale Congresului
al XIII-lea al partidului, orientează
intreaga activitate economico-socială
în direcțiile care asigură realizarea
obiectivelor și sarcinile noii etape,
calitativ superioare, de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate în care a intrat țara noas-,
tră o dată eu al 8-lea cincinal.
Consiliul Suprem dă o înaltă apre
ciere activității creatoare desfășurate
cu înflăcărat patriotism și pasiune
revoluționară de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, care a avut un rol hotâritor in fundamentarea planului cin
cinal potrivit cerințelor creșterii în
ritm susținut a forțelor de produc
ție, a venitului național prin acce
lerarea cursului spre o reproduc
ție de tip puternic intensiv, spori
rea aportului științei și progresului
tehnic, aplicarea unui complex de
măsuri care să asigure valorificarea
superioară a tuturor resurselor. Se
cretarul general al partidului nostru
a examinat în mai multe etape cu
ministerele, centralele și întreprin
derile reprezentative, cu Organele
locale, nivelurile dezvoltării în ac
tualul cincinal, căile și soluțiile
pentru ridicarea substanțială a efi
cienței economice in toate sectoa
rele de activitate, a inițiat și a în
drumat nemijlocit ampla acțiune
pentru perfecționarea
organizării
producției și a muncii care s-a con
cretizat în programe de măsuri me
nite să asigure înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al
XIII-lea pentru dezvoltarea inten
sivă a economiei naționale.
Și de data aceasta, așa cum
a
făcut-o in toate etapele hotăritoare
ale istoriei patriei, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a definit cu inegalabila sa clar
viziune. cu profunzime și înaltă ri
goare științifică, strategia și tactica
dezvoltării României pe drumul edi
ficării societății socialiste
multi
lateral dezvoltate și înaintare a tării
spre comunism, elaborind un amplu
și complex sistem de participare
directă și efectivă a întregului
popor la făurirea in condiții de in
dependență și libertate a propriului
destin.
Trebuie subliniat că prevederile
privind dezvoltarea economico-socia
lă in actualul cincinal au fost supuse
unei largi dezbateri in toate orga
nismele democrației noastre socia
liste. de la unitățile de, producție
pină la nivel national. Consiliul Su
prem apreciază că activitatea de
elaborare si fundamentare a proiec
telor de planuri cincinale reprezintă
o nouă si semnificativă mărturie a
consecventei cu care acționează parti
dul nostru pentru a asigura parti
ciparea activă a oamenilor muncii la
stabilirea măsurilor privind dezvol
tarea armonioasă si eficientă a în
tregii vieți economice si sociale.

Alăturîndu-se întregului nostru
popor. Consiliul Suprem a adus un
înălțător omagiu ilustrului nostru
conducător cu prilejul împlinirii a
50 de ani de la procesul luptătorilor
comuniști si antifasciști de . la
Brasov, a subliniat cu înaltă vi
brație patriotică activitatea revo
luționară, neînfricată a tovarășului
Nicolae Ceausescu, care a înfruntat
cu bărbăție si curai prigoana si asu
prirea. evocind totodată geniul său
de neasemuit luptător si militant
comunist ce și-a dedicat. întreaga
viață cauzei gloriosului nostru partid
comunist, prosperității patriei, asi
gurării independentei si suveranității
ei naționale, triumfului în întreaga
lume a păcii si înțelegerii intre
popoare.
Stimați tovarăși,
Prevederile actualului plan cincinal
se intemeiază oe rezultatele remar
cabile obținute în toate sectoarele de
activitate, care au asigurat, chiar in
condiții internaționale grele, ale ma
nifestării cu o forță deosebită a
crizei economice mondiale, continua
rea înaintării ferme a 'României pe
drumul făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate. In cincinalul
trecut, poporul nostru, strins unit în
jurul partidului, al secretarului său
general, a demonstrat încă o dată
hotărîrea neclintită de a face totul
pentru progresul si prosperitatea so
cietății românești.
Proiectul planului de dezvoltare
economico-socială in perioada 1986—
1990 este în deplină concordantă cu
Directivele Congresului al XIII-lea,
concentrează preocupările în direc
țiile creșterii puternice a forțelor de
producție orin utilizarea cu maxi
mum de randament a tuturor resur
selor. asigurării unui echilibru co
respunzător intre diferitele sectoare
de activitate atît pe ansamblul eco
nomiei. cit si in profil teritorial,
participării active la circuitul eco
nomic mondial, creșterii venitului
național, avuției țării și ridicării
pe această bază a bunăstării Între
gului popor.
Aceste orientări, determinante pen
tru înfăptuirea Programului partidu
lui. pentru trecerea României in ac
tualul cincinal din rindul țărilor in
curs de dezvoltare în cel de țară
socialistă mediu dezvoltată, au la
bază concepția profund științifică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, potri
vit căreia creșterea intensivă în ritm
susținut a producției materiale con
stituie factorul hotăritor al progre
sului economico-social al tării.
Ritmurile prevăzute de dezvoltare
a industriei si agriculturii, a celor
lalte ramuri ale producției materiale,
au in vedere posibilitățile existente
în economia noastră de a accelera
acțiunea factorilor calitativi, de efi
cientă si competitivitate — caracte
ristică fundamentală a actualului
cincinal. Semnificativ pentru contri
buția oe care trebuie să o aibă fac
torii intensivi este creșterea venitu
lui national in medie anual cu
9.9—10,6 la sută, care urmează să se
obțină în proporție de peste 90 Ia
sută prin ridicarea substanțială a
productivității muncii sociale, in con
dițiile reducerii consumurilor de
energie oe unitatea de venit national
cu circa 30 la sută. în industrie se
prevede ca sporul producției să se
realizeze integral pe seama ridicării
productivității muncii, gradul de va
lorificare a materiilor prime si re
surselor energetice să crească cu
30—32 la sută, iar eficienta fonduri
lor fixe cu 36 la sută ; ponderea pro
duselor la nivel mondial ridicat va
ajunge în 1990 la circa 95 la sută,
urmînd ca 2—5 la sută să se situeze
peste acest nivel.
Subliniind justețea acestei orien
tări. Consiliul Suprem consideră,
totodată, că prevederile referitoare
la creșterea economică intensivă sint
temeinic fundamentate, in primul
rind prin programele privind perfec
tionarea organizării și modernizării
proceselor de producție, elaborate pe
ramuri, ministere, centrale și între
prinderi. Comisia centrală de partid

si de stat pentru perfecționarea or
ganizării producției și a muncii, sub
conducerea de înaltă competență a
tovarășei Elena Ceaușescu. membru
al Comitetului Politic Executiv,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Național
al Științei și Invățămintului. a des
fășurat o intensă activitate, identificind căi și soluții concrete de ridi
care a eficienței, care întăresc con
vingerea că eătâ' pe deplin posibil să
se asigure dezvoltarea intensivă in
toate sectoarele de activitate și. pe
această bază, creșterea potențialului
economic al tării peste nivelurile
prevăzute în lucrările de fundamen
tare- a Directivelor Congresului al
XIII-lea. îndeplinirea și depășirea
prevederilor planului cincinal.
* Consiliul Suprem a subliniat marea
însemnătate pe care o are pentru
creșterea intensivă a economiei noas
tre promovarea largă a rezultatelor
științei și tehnicii, potrivit progra
melor de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a
progresului tehnic, parte integrantă
a planului național unic. Așa cum
ne-a
indicat secretarul
general
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, avem obligația
să asigurăm toate condițiile pentru
afirmarea plenară a noii revoluții
științifice și tehnice, pentru ca pro
gresul tehnic să devină o compo
nentă fundamentală a activității în
întreaga economie.
Stimați tovarăși,

Prin prevederile sale, planul cin
cinal 1986—1993 asigură dezvoltarea
intensivă a industriei, continuarea
fermă a procesului, de modernizare
a structurilor de producție, realizarea
de produse la un nivel tehnic și ca
litativ ridicat.
Pe prim plan se situează lărgirea
bazei proprii de materii prime si energetice. sporirea rapidă a produc
ției industriei extractive, atragerea
în circuitul economic de noi resur
se. corelat cu rezervele descoperite,
precum și valorificarea la maximum
a materialelor recuperabile si refolosibile. Măsuri deosebite sint avute
în vedere pentru asigurarea econo
miei cu energie, atenția. fiind con
centrată în direcțiile valorificării eficiente a tuturor tipurilor de re
surse. extinderii utilizării lignitului
și a energiei hidro. înfăptuirii în
tocmai a programului de realizare a
centralelor nuclearo-electrice. folosi
rii în mai mare măsură a surselor
noi de energie solară, geotermică. a
vintului, biogazului, producerii com
binate a energiei electrice, și ter
mice. generalizării tehnologiilor care
conduc la consumuri reduse de
energie.
Pentru industria prelucrătoare, ac
tualul plan cincinal prevede dezvol
tarea prioritară a ramurilor și subramurilor de înaltă tehnicitate, mo
dernizarea structurilor de producție
In cadrul fiecărui sector de activita
te prin creșterea mai rapidă a fa
bricării acelor produse care asigură
— pe baza tehnologiilor moderne —
valorificarea superioară a potenția
lului tehnic, materia] și a forței de
muncă, ridicarea competitivității pe
piețele externe. Se va pune accent pe
creșterea ponderii produselor meta
lurgice de calitate, cu un grad avan
sat de prelucrare, pe dezvoltarea
prioritară a electronicii, microelec
tronicii, roboticii. mecanicii fine a.
chimiei de sinteză fină, producție de
mic tonaj, de materiale ultrapure,
semiconductoare, reactivi de înaltă
puritate, pe diversificarea producției
bunurilor de consum și ridicarea ca
lității acestora.
îndeplinirea integrală a sarcinilor
privind dezvoltarea industriei impu
ne ca ministerele, organele de sin
teză, centralele și întreprinderile să
acționeze ferm pentru realizarea rit
mică a producției fizice, in structuri
le sortimentale și de calitate stabili
te. situind in centrul preocupărilor
produsele destinate exportului. Or
ganelor colective de conducere le re
vine sarcina să urmărească sistema
tic înfăptuirea programelor de per
fecționare a organizării și moderni-

(Continuare în pag. a VI-aj
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zare a producției, să imprime acțiu
nilor din acest domeniu un caracter
permanent, să generalizeze rapid
măsurile cu eficiență ridicată, să asi
gure încadrarea strictă în normele
de consum, în normativele economi co-financiare privind randamentul
fondurilor fixe și costurile de pro
ducție, în sarcinile de plan privind
creșterea productivității muncii și
ridicarea nivelului calitativ al tutu
ror produselor.

Stimați tovarăși,

Consiliul Suprem apreciază că pla
nul național unic și planul privind
dezvoltarea agriculturii cuprind pre
vederi care asigură înfăptuirea obiectivului stabilit în Programul par
tidului cu privire la realizarea noii
revoluții agrare, la crearea unei agri
culturi intensive, de înaltă producti
vitate. Fundamentate pe un complex
de programe aprobate de conducerea
partidului, tinind seama de sarcinile
date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
Congresul al III-lea al țărănimii,
proiectele de plan orientează efortu
rile în direcția folosirii cu eficiență
maximă a întregii suprafețe agri
cole a țării prin buna organizare și
aplicare cu fermitate a principiilor
legii sistematizării teritoriale, utili
zarea tuturor mijloacelor din dota
re, in scopul obținerii unor producții
sigure și stabile, la nivelul celor din
țările cu o agricultură dezvoltată.
în domeniul producției vegetale
•-au prevăzut creșteri importante la
cereale, plante tehnice. în legumicul
tura. viticultură și pomicultură. în
principal pe seama sporirii randa
mentelor la hectar. în zootehnie, a
cărei dezvoltare constituie un obiec
tiv major al actualului cincinal, în
toate sectoarele de stat, cooperatiste
și în gospodăriile populației accentul
va fi pus pe ameliorarea tuturor
speciilor, lărgirea bazei furajere,
îmbunătățirea substanțială a condi
țiilor de creștere și îngrijire a ani
malelor. astfel încît să se obțină
producții cit mai mari de came, lap
te. ouă. lină și alte produse.
înfăptuirea sarcinilor de mare În
semnătate ce revin agriculturii
impune să se acționeze
cu toată
răspunderea pentru buna gospodări
re a întregului fond funciar, pregăti
rea și funcționarea corespunzătoare
a sistemelor de irigații, realizarea
lucrărilor de ameliorare a terenuri
lor agricole, utilizarea deplină a ma
șinilor agricole și a mijloacelor de
fertilizare a solului, aplicarea teh
nologiilor modeme mici consumatoa
re de materiale și combustibili, exe
cutarea tuturor lucrărilor agricole la
termenele optime și în cele mai bune
condiții, asigurarea încadrării în
normativele
economico-finandare
aprobate.
în industria alimentară, nivelurile
de producție au în vedere folosirea
completă a materiilor prime agricole
și valorificarea superioară a acesto
ra. utilizarea integrală a capacități
lor de producție existente, precum și
realizarea de noi capacități de mică
industrie alimentară și preparate
culinare.
Consiliul Suprem apreciază că al
8-lea plan cincinal'asigură îmbina
rea mai bună a dezvoltării tuturor
ramurilor economiei naționale.
în
silvicultură, volumul de activitate

este dimensionat ținlnd seama de
măsurile stabilite recent de condu
cerea partidului pentru gospodări
rea fondului forestier în perioada
1986—1990. urmărindu-se îmbinarea
armonioasă a funcțiilor economice
ale pădurilor cu cele de protecție a
mediului înconjurător. în domeniul
gospodăririi apelor se are în vedere
ca prin noile lucrări de amenajare
a bazinelor hidrografice să se asigu
re cerințele sporite de apă ale in
dustriei, agriculturii, populației și
celorlalți consumatori, precum și
aplicarea de măsuri pentru protecția
calității apelor. în transporturi, vo
lumul de activitate prevăzut in plan
este corelat cu necesitățile eco
nomiei, urmînd să se realizeze în
deosebi prin utilizarea intensivă a
bazei tehnico-materiale. O atenție
deosebită se acordă modernizării în
continuare a tehnologiilor de trans
port, extinderii transporturilor fe
roviare, maritime și fluviale și limi
tării transporturilor auto, optimiză
rii fluxurilor de transport, creșterii
substanțiale a indicilor de folosire a
capacităților — potrivit normativelor
stabilite pentru fiecare mijloc de
transport — reducerii consumurilor
de combustibil și energie electrică.
Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, alocarea unei
părți Importante, rațional dimensio
nate, din venitul național pentru
acumulare constituie o necesitate
obiectivă a progresului economicosocial al țării noastre. Dînd o înaltă
apreciere acestei opțiuni strategice
de însemnătate excepțională pentru
prezentul și viitorul țării. Consiliul
Suprem consideră că, prin alocarea
în actualul cincinal a 30 la sută din
venitul național pentru fondul de
acumulare se asigură resursele ne
cesare înfăptuirii sarcinilor stabilite
privind dezvoltarea echilibrată, in
tensivă a economiei și ridicarea în
continuare a bunăstării poporului.
Programul de investiții prevăzut
pentru cincinalul 1986—1990 este di
mensionat ținînd seama de cerințele
realizării unor producții maxime în
raport cu cheltuielile efectuate, re
sursele alocate în acest scop fiind
destinate în principal pentru termi
narea lucrărilor în curs de execuție,
lărgirea bazei de materii prime șl
energetice, dezvoltarea și moderni
zarea capacităților existente, comple
tarea dotării unităților cu mașini și
utilaje, ridicarea parametrilor de
eficiență, înfăptuirea programului
privind construcția de locuințe.
Avem obligația să acționăm, așa
cum ne-a indicat secretarul general
al partidului.
pentru începerea
execuției noilor obiective numai
după o temeinică fundamentare, în
condițiile folosirii depline a capaci
tăților de producție existente. Mi
nisterele, centralele și întreprinderi
le trebuie să ia toate măsurile pen
tru dimensionarea strictă a construc
țiilor, reducerea consumurilor de
materiale, a costului lucrărilor, ridi
carea nivelului calitativ al 'muncii
pe șantiere, punerea în funcțiune și
atingerea parametrilor proiectați la
termenele stabilite.
Planul național unic prevede con
tinuarea politicii de repartizare teri
torială armonioasă a activităților
economice și sociale. Prin îmbinarea
rațională a industriei, agriculturii și
celorlalte ramuri ale economiei în
toate județele, se va amplifica, pe o.
treaptă calitativ superioară, procesul
de îmbunătățire a structurii terito

riale a producției, orașele șî comu

nele se vor dezvolta ca centre eco
nomice și social-culturale puternice,
capabile să asigure condiții de viață
și de muncă pentru afirmarea mul
tilaterală a tuturor cetățenilor pa
triei noastre.
Stimați tovarăși.

Consiliul Suprem a apreciat in
mod deosebit orientarea prevederilor
actualului cincinal în direcția inten
sificării participării țării noastre la
diviziunea internațională a muncii,
creșterii prioritare a exporturilor și
ridicării eficientei acestora, dimen
sionării la strictul necesar a importu
rilor, realizării unei balanțe comer
ciale excedentare, care să asigure o
balanță de plăți activă în vederea
lichidării datoriei externe și consoli
dării rezervelor valutare ale țării.
Prin prevederile sale, planul națio
nal unic urmărește crearea condi
țiilor pentru amplificarea relațiilor
economice internaționale, a cooperă
rii în producție, știință și tehnică cu
țările socialiste, extinderii și adîncirii în continuare a colaborării cu ță
rile membre ale C.A.E.R., cu țările
în curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii. în spiritul principiilor pro
movate cu atîta consecventă de ilus
trul nostru conducător, secretarul ge
neral al partidului și președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
al cărui prestigiu internațional este
unanim recunoscut pe toate meridia
nele globului.
O sarcină de prim ordin a tutu
ror ministerelor, centralelor și între
prinderilor o constituie îndeplinirea
integrală a planului de export, reali
zarea la un înalt nivel calitativ a
producției destinate exportului, creș
terea competitivității și eficientei
mărfurilor românești pe piețele ex
terne. Așa cum a subliniat la plena
ra Comitetului Central
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, realizarea exemplară
a exportului este o necesitate obiec
tivă a dezvoltării noastre economicosociale. Este necesar să se acționeze
cu fermitate pentru intensificarea
prospectării pieței externe și înche
ierea contractelor pentru întregul vo
lum de export prevăzut în plan, di
versificarea formelor de comerciali
zare și lărgirea piețelor de desfa
cere, sporirea ponderii la export a
mărfurilor cu un grad ridicat de pre
lucrare, lansarea din timp în fabrica
ție a produselor și realizarea lor po
trivit prevederilor din contracte,
adaptarea operativă a producției la
cerințele pieței externe.
★
Consiliul Suprem apreciază
că
dezvoltarea intensivă a economiei
prevăzută pentru actualul cincinal va
asigura resurse sporite pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru în
domeniul nivelului de trai, al ridică
rii calității vieții întregului popor.
în construcția planului național
unic s-a avut în vedere sporirea re
tribuției reale cu 6—8 la sută, ps
măsura ridicării productivității mun
cii și reducerii cheltuielilor materiale
și de producție. Ca urmare a măririi
producției agricole și ridicării efi
cienței’ acesteia, veniturile reale ale
țărănimii
provenite din munca
.prestată în agricultură vor crește, de
asemenea, cu 6—8 la sută. Totodată,
se va asigura sporirea în continuare

a veniturilor din fondurile «octale de
consum.
Volumul desfacerilor de mărfuri

prevăzut în plan va asigura satisfa
cerea echilibrată a cerințelor de
alimentație ale populației, precum și
aprovizionarea cu produse nealimen
tare într-o structură sortimentală ca
litativ superioară, iar prestările de
servicii pentru populație se vor dez
volta și diversifica într-un ritm ac
centuat. Va continua efortul de in
vestiții pentru îmbunătățirea condi
țiilor de locuit, astfel încît, prin rea
lizarea în actualul cincinal a circa
750 mii apartamente, se va rezolva
în linii generale problema locuin
țelor. Totodată, sînt avute în vedere
măsuri pentru perfecționarea învățămîntului, îmbunătățirea în continua
re a ocrotirii sănătății și asistenței
sociale, dezvoltarea culturii, educa
ției fizice și sportului.
Ținînd seama că numai creșterea
prevăzută a venitului național asi
gură resursele necesare înfăptuirii
obiectivelor actualului cincinal în
domeniul nivelului de trai, se cere să
acționăm cu toată fermitatea în fie
care întreprindere, la fiecare loc de
muncă pentru realizarea integrală a
sarcinilor de plan privind volumul,
structura și nivelul calitativ al pro
duselor, reducerea consumurilor ma
teriale și de muncă, ridicarea gene
rală a activității și eficienței eco
nomice în toate domeniile.
Consiliul Suprem a subliniat im
portanța
deosebită pe care o are
pentru înfăptuirea prevederilor cin-

dnalulul aplicarea Întocmai a princi

piilor autoconducerii și autogestiunii
muncitorești, a tuturor măsurilor sta
bilite în scopul asigurării funcționă
rii mecanismului economico-financiar potrivit cerințelor dezvoltării in
tensive a vieții economice și sociale.
Adunările generale și consiliile oa
menilor muncii vor situa în centrul
preocupărilor îndeplinirea integrală
a tuturor sarcinilor ce le revin din
planul național unic și vor acționa
ferm, cu exigentă
pentru întărirea
și dezvoltarea continuă a proprietății
socialiste.
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central al
partidului șl Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale au dezbătut și aprobat în unanimitate cele două pro
iecte de plan, apreciind că magis
tralele expuneri ale tovarășului
.Nicolae Ceaușescu constituie un vast
și mobilizator program de acțiune
pentru înfăptuirea neabătută a sarci
nilor ce ne stau în față în actualul
cincinal. Consiliul Suprem, însușindu-și în întregime strălucitele idei,
teze, orientări și Indicații cuprinse
în cuvîntările secretarului general al
partidului, se angajează să-și aducă
întreaga contribuție la realizarea
prevederilor celui de-al 8-lea cin
cinal.
De la înalta tribună a Plenarei
Comitetului Central. Plenarei Consi-

lîului Național al Oamenilor Muncii
și Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor
oamenilor muncii, întregului nostru
popor vibranta chemare de a acțio
na în toate împrejurările cu răspun
dere comunistă, de a face totul pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea, pentru ridicarea pa
triei pe noi culmi de progres și ci
vilizație, pentru triumful comunismu
lui în România.
Strîns uniți în jurul partidului, al
conducătorului nostru iubit și stimat,
urmîndu-i cu fermitate și nemărgi
nit devotament exemplul strălucit de
muncă revoluționară, vom acționa cu
toată dăruirea și fermitatea pentru
traducerea
exemplară în viață a
Programului partidului, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral
dezvoltate în patria noastră.
Cu ferma convingere că întregul
nostru popor va acționa cu însufle
țire pentru înfăptuirea istoricelor
hotărîri ale Congresului al XIII-lea,
a sarcinilor actualului cincinal, Con
siliul Suprem propune Marii Adunări
Naționale să adopte proiectele de
legi privind Planul național unic de
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România și Planul
de dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare în perioada 1986—
1990, a căror înfăptuire va asigura
poporului nostru un loc demn în
rindul națiunilor lumii, în deplină
libertate și independență, înflorirea
patriei și bunăstarea întregului popor.

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări
Naționale asupra proiectelor de legi aflate in dezbatere
prezentat de tovarășa ELENA PUGNA,
vicepreședinte al Comisiei pentru industrie
și activitatea economico-financiară
Mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Președinte al Republicii Socialiste
România.
Mult stimată șl iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate și sti
mați tovarăși deputați,

Comisiile permanente de speciali
tate ale Marii Adunări Naționale,
examinînd Proiectul Legii Planului
național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste
România în perioada 1986—1990 și
proiectul Legii Planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare în perioada 1986—1990,
constată că obiectivele și sarcinile
prevăzute pentru această nouă etapă,
hotăritoare în înfăptuirea Programu
lui partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
de înaintare spre comunism, sînt în
concordanță cu hotărârile celui de-al
XIII-lea Congres al partidului și se
caracterizează printr-o viziune de

amplă perspectivă, bazată pe o con
cepție științifică temeinic funda
mentată, în cadrul căreia legile ge
nerale ale construcției socialiste sînt
aplicate în mod creator la condițiile
concrete din țara noastră.
Purtînd
profunda
amprentă
a
personalității
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România — sub ale
cărui îndrumare nemijlocită și con
tribuție esențială au fost elaborate
— proiectele de legi supuse dezba
terii reflectă opțiunile fundamentale
și nivelurile concrete ale mersului
înainte, ferm, realist al țării, bazate
pe creșterea economică intensivă a
industriei și agriculturii, a întregii
economii naționale, a științei, învățămîntului și culturii, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și
spiritual al întregului popor, țelul
suprem al politicii Partidului Comu
nist Român.
Comisiile relevă că prevederile
celor două proiecte de legi — avînd
Ia bază obiectivul strategic funda
mental, trecerea României la stadiul

superior, de țară socialistă mediu
dezvoltată —, cu deplin temei, pun
accentul pe dezvoltarea, în continua
re. în ritm susținut a forțelor de
producție și repartizarea lor armo
nioasă pe ântregul teritoriu al țării,
diversificarea producției materiale,
creșterea
productivității
muncii,
reducerea cheltuielilor materiale și a
costurilor de producție și sporirea,
pe această bază, a venitului națio
nal. Comisiile apreciază, de aseme
nea, justețea menținerii în continua
re, și în perioada cincinalului 1986—
1990, a unei rate înalte a acumulării,
singura cale care asigură resursele
înfăptuirii amplului program de in
vestiții prevăzut pentru această
etapă. De asemenea, se remarcă sem
nificația deosebită a schimbărilor în
structura producției sociale, îndeo
sebi a celei industriale, precum și
în corelațiile dintre diferitele ramuri
ale economiei naționale — în primul
rind. dintre industrie și agricultură
—, dintre factorii de producție, în
favoarea celor intensivi.
Totodată, în spiritul hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, un rol deosebit se acordă în
prevederile proiectelor de legi spo
ririi eficientei economice, aplicării
ferme a principiilor autoconducerii
și autogestiunii, ale noului mecanism
economico-financiar, creșterii mai
puternice a productivității muncii

sociale, ridicării calității produselor,
ceea ce creează condițiile necesare
pentru extinderea relațiilor comer
ciale șl de cooperare economică ale
României cu alte state, în . primul
rind a exportului.
în legătură cu înnoirile prevăzute
în toate domeniile de activitate, co
respunzător obiectivelor de dezvolta
re preponderent calitative, comisiile
remarcă importanța deosebită ce se
acordă în proiectele de legi crește
rii rolului științei in general, cerce
tării științifice, dezvoltării tehnolo
gice Și introducerii progresului teh
nic în special, activități nemijlocit și
permanent îndrumate cu strălucită
competență și înaltă eficiență de că
tre tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Prevederile referitoare Ia dezvol
tarea agriculturii și industriei ali
mentare au la bază ideile și orientă
rile, de o deosebită valoare teoretică
și practică, cuprinse în cuvîntarea
secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
deschiderea lucrărilor Congresului al
III-lea al consiliilor de conducere ale
unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi și se încadrează în
mod armonios în procesul de ansam
blu al dezvoltării dinamice a econo
miei naționale, în coordonatele unei
agriculturi moderne și intensive.
Prin înfăptuirea complexului de
măsuri tehnice, economice, organiza
torice și sociale, bazate pe cele mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
se apreciază că este creat cadrul ne
cesar înfăptuirii sarcinilor noii re
voluții agrare, obținerii, în orice con
diții naturale, a unor producții agri
cole, vegetale și animale superioare,
în - măsură să asigure consumul in
tern al populației, materii prime
pentru industrie și importante dis
ponibilități pentru export.
Convinse că transpunerea în viață
a prevederilor cuprinse în cele două
proiecte de lege va duce la realiza
rea obiectivelor stabilite de cel de-al
XIII-lea Congres al partidului cu
privire la trecerea României într-o
fază nouă, superioară, de dezvoltare,
cu adinei implicații de ordin calitativ
în toate domeniile de activitate, în
creșterea nivelului de trai material
și spiritual al întregului popor, co
misiile permanente avizează favora
bil, în unanimitate, proiectele de legi
supuse dezbaterii.
Puternic mobilizați de obiectivele
înălțătoare care prefigurează viito
rul luminos al României socialiste la
sfîrșitul acestui- deceniu, de tezele
de o inestimabilă valoare teoretică
și practică cuprinse în magistralele
cuvîntări ale. secretarului general al
partidului, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C.
al P.C.R. și la Plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și a
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, care au avut loc
recent, membrii comisiilor perma
nente sînt hotărîți să acționeze cu șl
mai multă dăruire pentru îndeplini
rea exemplară a obiectivelor stabi
lite, pentru creșterea calității și efi
cienței muncii lor, pentru ridicarea
României pe noi culmi de progres și
civilizație.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ION RADU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al partidului.
Președintele Republicii Socia
liste România,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate și
stimați tovarăși deputati.
Lucrările actualei sesiuni a
Marii Adunări Naționale se des
fășoară într-un moment politic
de o importanță deosebită, ani
versarea a 65 de ani de la făuri
rea gloriosului nostru partid și
împlinirea a 50 de ani de la
memorabilul proces al luptăto
rilor comuniști și antifasciști de
la Brașov, în care dumneavoas
tră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. ați
dovedit calitățile de strălucit și
curajos revoluționar, devotat
trup și suflet slujirii cauzei
partidului, intereselor supreme
ale patriei și poporului. Desfă
șurarea procesului de la Brasov
a demonstrat proeminenta dum
neavoastră
personalitate
dă
neînfricat militant revoluționar,
măreția și justețea luptei parti
dului nostru comunist, faptul că
sentința nedreaptă și grea, în
temnițarea în lagăre și închisori
nu v-au clintit încrederea in
idealurile Partidului Comunist
Român, ale poporului, ci v-au
călit pentru bătăliile mai aspre
și mai grele ce au urmat, consacrindu-vă in fața istoriei
drept cel mai brav erou între
eroii neamului, ca genial ctitor
al epocii de incomensurabile în
făptuiri socialiste de azi. co
muniste de' mîine, „Epoca
Nicolae Ceaușescu
*
1.
Azi. cînd țara întreagă lși
omagiază eroul, viața și activi
tatea dumneavoastră revoluțio
nară. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. puse
în slujba făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate
pe pămîntul scump al patriei
străbune, pentru o lume mai
bună și mai dreaptă, lipsită de
arme, comuniștii, oamenii mun
cii, întregul popor, într-un sin
gur glas și o singură voință,
exprimă din adîncul Inimilor
lor :

— Stima noastră și mîndria,
Ceaușescu — România !
— Ceaușescu — eroism.
România — comunism !
— Ceaușescu — România,
pacea și prietenia !
Un fierbinte omagiu aducem
mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, prim
viceprim-ministru al guvernu
lui, savant de largă recunoaș
tere internațională, care, alături
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a participat și participă la toa
te momentele hotăritoare pen
tru destinul patriei și poporului,
aducindu-și o contribuție de

mare însemnătate la edificarea
societății socialiste multilateral
dezvoltate în România, la ridi
carea tării pe culmile civiliza
ției materiale și spirituale.
La plenara C.C. al P.C.R. și
plenara Consiliului National aj
Oamenilor Muncii și Consiliului
Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Soâale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a făcut o analiză științifică, profund realis
tă a rezultatelor obținute în
toate domeniile, oferind o per
spectivă clară, mobilizatoare asupra sarcinilor ce revin între
gului partid și popor pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite
de Congresul al XIII-lea al
partidului în actualul cincinal.
Planul de dezvoltare economi
co-socială a țării, in cincinalul
1986—1990, prevede pentru ju
dețul Brașov sarcini deosebit de
complexe
privind
ritmurile
înalte de creștere a producțieimarfă industrială, a producti
vității muncii și exportului, pre
vederi care vor pune deplin in
valoare puternicele
mijloace
tehnico-materiale de care dispu
nem și vor asigura dezvoltarea
continuă, armonioasă a jude
țului.
Eforturile oamenilor muncii
din județul Brașov pentru înde
plinirea cu succes a acestor
sarcini, a arătat în continuare
vorbitorul, sînt puternic stimu
late de aprecierile, orientările și
sarcinile primite din partea dum
neavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
a mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu in timpul recentei vi-,
zite de lucru efectuate în ju
dețul nostru, pentru care vă
adresăm, cu înalt respect, Cele
mai vii mulțumiri și recunoș
tința noastră fierbinte.
Așa cum v-am raportat cu
prilejul vizitei, mult iubite to
varășe secretar general, pe pri
mele 5 luni ale anului producția-marfă industrială a crescut
cu 8,3 la sută, productivitatea
muncii cu 10 500 Iei pe fiecare
om al muncii, livrările la export
cu 12,8 la sută față de perioada
similară din anul trecut S-au
efectuat în condiții mai bune
lucrări de însămînțare și de în
treținere a culturilor, iar în
zootehnie au crescut efectivele
și producțiile la toate catego
riile de animale.
Sintem însă pe deplin conștienți că aceste realizări nu
sînt pe măsura posibilităților de
care dispunem, deoarece în ac
tivitatea noastră, a mea perso
nal, au existat și o serie de
neajunsuri, deși dispunem de o
bază tehnico-materială puterni
că și de condiții excelente.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral. că vom munci cu toată res
ponsabilitatea și exigența, că
ne vom organiza mai bine mun
ca. vom întări mai mult ordi
nea și disciplina pentru a asi
gura realizarea integrală a sar

cinilor de plan pe acest an și
pe întregul cincinal.
în centrul atenției noastre se
află ridicarea nivelului tehnic
și calitativ al produselor, spo
rirea continuă a producției pen
tru export, creșterea eficienței
întregii activități economice. în
acest scop, acordăm o atenție
deosebită acțiunii de organiza-

re și modernizare a proceselor
de producție în toate sectoarele,
acțiune cu adevărat revoluțio
nară inițiată de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în
organizarea și conducerea căreia
beneficiem de sprijinul generos
al
mult
stimatei
tovarășe
Elena Ceaușescu.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ȘTEFAN BÎRLEA
Mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general ai partidului,
Președinte al Republicii.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu.
Stimate tovarășe deputate șl
stimați tovarăși deputați,

Marea Adunare Națională îșl
desfășoară lucrările într-un mo
ment de strălucită semnificație
istorică, în aceste zile cînd în
tregul partid și popor omagia
ză, cu înaltă și vibrantă cinsti
re, cu profundă emoție, împli
nirea a 50 de ani de la procesul
luptătorilor comuniști și anti
fasciști de la Brașov, în des
fășurarea căruia s-a afirmat
personalitatea
proeminentă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
care prin dăruirea întregii sale
puteri de muncă, a geniului său
politic și organizatoric afirma
te pe întreg parcursul înde
lungatei sale activități revolu
ționare avea să fie învestit,
prin voința unanimă, cu răs
punderea supremă in conducerea
partidului și a statului, de nu
mele iubitului nostru condu
cător fiind indisolubil legată
cea mai rodnică epocă din isto
ria patriei — „Epoca de aur a
României
socialiste.
Epoca
Nicolae Ceaușescu
.
**
Vă rog să-mi permiteți să
relev deosebita însemnătate a
lucrărilor actualei sesiuni și
să-mi exprim deplinul acord
față de documentele
supuse
spre legiferare, care reflectă
in mod elocvent caracterul ști
ințific și realist al politicii de
dezvoltare economică și socială
a țării, fundamentată pe apli
carea creatoare a principiilor
socialismului științific la con
dițiile concrete ale României,
care se constituie într-o magis
trală creație revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
președintele
țării,
ctitorul
României moderne, ilustrul erou
al luptei pentru triumful idei
lor de pace, progres și pros
peritate.
Evocăm cu cea mai aleasă
stimă aportul determinant al
tovarășului Nicolae Ceaușescu
la orientarea și fundamentarea
științifică a planului și a pro
gramelor de dezvoltare ecommico-socială a țării, pentru mo
bilizarea și stimularea tuturor
energiilor si forțelor creatoare
ale națiunii menite să asigure
îndeplinirea cu Succes a obiec
tivului fundamental al perioa
dei 1986—1990 privind trecerea

României în rindul țărilor cu
nivel mediu de dezvoltare. Pfoiectul noului plan cincinal ca
racterizează concepția novatoa
re. revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
reliefează
rolul hotărîtor al secretarului
general în elaborarea și înfăp
tuirea strategiei creșterii inten
sive a economiei naționale, con
tribuția sa decisivă la inițierea,
desfășurarea și aplicarea con
secventă a unor ample acțiuni
pentru valorificarea superioară
a resurselor materiale și umane
existente în economia româ
nească. pentru realizarea unei
noi calități a muncii si vieții
tuturor membrilor societății.
Prevederile actualului cincinal
se bazează în întregime pe in
tensificarea acțiunilor cuprinse
în programele de cercetare ști
ințifică. dezvoltare tehnologică
și introducere a progresului teh
nic elaborate sub conducerea
directă si contribuția remar
cabilă
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu. savant de înalt pres
tigiu international, prin a cărei
activitate știința românească a
căpătat un puternic impuls. înscriindu-se între factorii esen
țiali ai progresului general al
societății noastre socialiste.
în continuare, vorbitorul a
spus : Situind în primul rind al
priorităților lărgirea bazei pro
prii de materii prime si ener
getice. un loc esențial in con
strucția planului de dezvoltare
pentru perioada 1986—1990 îl
ocupă, totodată, industria pre
lucrătoare. in cadrul căreia sînt
prevăzute măsuri pentru moder
nizarea în continuare a struc
turilor de producție, ridicarea
nivelului tehnic si calitativ al
produselor, situarea acestora la
performantele cele mai bune
realizate pe plan mondial si
in unele domenii chiar peste
acestea.
în concordantă cu prevederile
de dezvoltare ale industriei,
agriculturii si celorlalte ramuri,
cu necesitățile reale ale econo
miei. programul de investi
ții este conceput în condițiile
alocării pentru acumulare a 30
la sută din venitul național,
orientare izvorită din tezele ori
ginale, formulate și aplicate cu
consecvență de tovarășul
Nicolae Ceaușescu încă de la
Congresul al IX-lea al P.C.R.,
de a asigura o rată înaltă a
acumulării care să permită atît
dezvoltarea forțelor de produc
ție — condiție esențială pentru
progresul economic și social al
țării — cit și ridicarea continuă

a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.
Corespunzător orientării spre
creșterea intensivă a ecOnomei
naționale, prevederile legii pla
nului cincinal stabilesc ca obiec
tiv primordial sporirea eficien
tei în întreaga activitate econo
mică și socială. Aceasta impune
să acționăm cu toată fermita
tea pentru realizarea sarcinilor
privind creșterea productivității
muncii, a celor din programele
speciale elaborate
pe fiecare
minister, centrală și întreprin
dere, a tuturor măsurilor ce au
fost stabilite
pentru
fiecare
etapă în acest domeniu hotărîtor
pentru asigurarea competitivi
tății economiei românești.
Sarcinile de plan pe perioa
da 1986—1990 corespund intru
totul posibilităților economiei
românești în stadiul actual de
dezvoltare, echilibrul material,
financiar și valutar prevăzut
asigurind toate resursele pentru
desfășurarea în cele mai bune
condiții a activității economice
și sociale. Baza materială pre
văzută în plan este dimensio
nată corespunzător programelor
de perfecționare a organizării
și modernizării producției ela
borate de Comisia Centrală, sub
conducerea
tovarășei
Elena
Ceaușescu. Iată de ce se im
pune ca nivelurile suplimentare
rezultate din programul de dez
voltare intensivă a economiei,

desfășurate pe ministere, cen
trale și județe să le conside
răm ca sarcini obligatorii pen
tru fiecare întreprindere, asigurîndu-se astfel depășirea preve
derilor de plan de către toate
colectivele de oameni ai muncii.
Așa cum ați subliniat dum
neavoastră. mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general,
o condiție esențială pentru în
făptuirea actualului plan cinci
nal o constituie îndeplinirea
exemplară a sarcinilor din acest
an. Esențial este acum să ne
mobilizăm eforturile pentru a
pune în valoare marile rezerve
existente în unități, asigurind
realizarea integrală a sarcinilor
de plan pe anul 1986 și pregă
tirea corespunzătoare a planului
pe 1987, bază temeinică pentru
înfăptuirea sarcinilor întregului
cincinal.
Conștient! fiind că cel mai
frumos omagiu pe care vi-1
putem aduce îl constituie mo
dul în care ne îndeplinim sar
cinile ce ne revin la locurile
noastre de muncă, ne angajăm
să vă urmăm cu abnegație și
devotament pilduitoarea dum
neavoastră activitate, să înde
plinim exemplar hotărîrile de
partid și de stat, sarcinile în
credințate. dorindu-vă din toată
inima să ne trăiți întru mulți
ani. spre binele și prosperitatea
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ION SANDU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
Lucrările sesiunii noastre se
desfășoară în perioada cînd în
treaga tară a omagiat împlini
rea a cinci decenii de la pro
cesul luptătorilor comuniști și
antifasciști de la Brașov, în
cursul căruia s-au afirmat și
s-au impus și mai puternic,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
înaltele
dumneavoastră calități morale,
politice, de strălucit patriot re
voluționar, consacrate înfăptui
rii idealurilor scumpe ale po
porului, libertății, independen
ței și prosperității patriei.
Proiectele de legi supuse
adoptării marelui for legislativ
al țării reflectă trăsăturile defi
nitorii ale strategiei elaborate
cu contribuția hotăritoare. no
vatoare,
a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind dez
voltarea puternică a forțelor de
producție, continuarea procesu
lui revoluționar de modernizare
a industriei, pe baza celor mai
noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice.
Proiectul planului național
unic, pe care sintem chemați
să-l dezbatem, prevede nu
meroase sarcini și pentru Com
binatul siderurgic Galați. Ast
fel, față de nivelurile de pro
ducție atinse în anul precedent,
in 1986 urmează să realizăm

creșteri importante. Sortimen
tele de oțeluri și laminate cu
caracteristici tehnico-funcționale și economice superioare vor
cunoaște sporuri cu mult peste
media de ansamblu, ceea ce va
determina o creștere a producției-marfă cu 5,4 miliarde lei.
Nivelurile fizice de plan, în
perioada 1986—1990, asigură fo
losirea integrală a capacităților
de producție în funcțiune,
creîndu-se, din acest punct de
vedere, condiții pentru realiza
rea unor ritmuri de creștere
superioare celor obținute în
cincinalul precedent.
O sarcină de cea mai mare
importanță ce ne revine o con
stituie realizarea ritmică a pro
ducției, exploatarea la parame
trii proiectați a tuturor insta
lațiilor și agregatelor siderurgi
ce; aplicarea unor soluții cores
punzătoare
pentru încadrarea
în normele de consum Ia cocs,
fonță și metal, la energie și
combustibili.
Vom acționa — așa cum
ne-ati cerut, mult stimate to
varășe secretar general, pentru
înfăptuirea programului de mo
dernizare a proceselor de pro
ducție,
aplicînd o seamă de
măsuri
care .să contribuie Ia
obținerea unui spor de producție-marfă evaluat la 5,4 miliar
de lei și la creșterea producti
vității muncii cu 20,5 la sută în
anul 1986 față de anul trecut.
Ne angajăm, de asemenea, să
asimilăm noi tehnologii și să le
perfecționăm pe cele existente.

Nu putem însă trece cu ve
derea, a spus vorbitorul, unele
lipsuri din activitatea noastră,
oprindu-mă, în primul rind, la
cele care privesc aplicarea nou
lui mecanism economico-finan
ciar. Vă asigurăm că am tras
toate concluziile, că vom acor
da o atenție deosebită creșterii

gradului de autofinanțare, re
ducând costurile de producție,
mărind viteza de rotație a mij
loacelor circulante. Totodată,
vom imbunătăți activitatea con
siliilor de .conducere și vom asigura buna desfășurare a adu
nărilor generale, vom întări or
dinea și disciplina.

CUVÎNTUL DEPUTATEI
DIAMANTA LAUDONIU
Mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, președinte
al Republicii Socialiste Româ
nia,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate și
stimați tovarăși deputați.
Vă rog să-mi permiteți să
apreciez importanța deosebită a
documentelor supuse dezbaterii
Marii Adunări Naționale,
ale
căror prevederi asigură trecerea
la dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale. Aceste docu
mente, elaborate cu participarea
directă, nemijlocită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cuvîn
tarea Ia recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului
Comunist Român, jalonează cu
clarviziune, cutezanță și origi
nalitate — în stilul propriu gîndirii și acțiunii revoluționare
ale secretarului general al
partidului nostru — obiectivele
majore privind modernizarea și
ridicarea întregii activități economico-sociale la un stadiu ca
litativ superior.
Saltul la un nou stadiu — cel
de tară mediu dezvoltată — nu
se poate înfăptui fără reali
zarea noii revoluții în știință și
tehnică, fără accentuarea rolu
lui cercetării științifice, a știin
ței în general, ca factor
de
dezvoltare a forțelor de pro
ducție, a producției sociale.
Conceput în spiritul acestor
exigente, planul de cercetare
științifică, dezvoltare tehnolo
gică și de introducere a pro
gresului tehnic, în perioada
1986—1990, elaborat sub directa
conducere și îndrumarea perma
nentă și de înaltă competență
a tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, remar
cabilă personalitate politică și
strălucit exponent al științei na
ționale și internaționale, pe baza
obiectivelor adoptate de Con
gresul științei și învățămîntului și a orientărilor stabilite in
cadrul acțiunii de organizare
științifică și modernizare a pro
ducției, conține sarcini concrete
pe fiecare ramură și domeniu
de activitate ale economiei na
ționale. Realizarea acestora im
pune o activitate deosebit de
susținută, mobilizarea energiilor
creatoare ale tuturor lucrători
lor din domeniul cercetării și
vom acționa hotărît pentru so
luționarea, cu precădere, a pro
blemelor energeticii, ale mate
riilor prime, ale creării de noi
materiale cu caracteristici supe
rioare, precum și ale elaborării
de noi tehnologii, care să con
ducă la reducerea consumurilor

și la obținerea de produse Ia
cel mai inalt nivel de calitate,
comparabile cu cele mai bune
produse
similare
pe
plan
mondial.
De o importantă
deosebită
pentru dezvoltarea tehnicilor de
virf ale economiei naționale, in
spiritul hotăririlor Congresului
al XIII-lea al partidului, al in
dicațiilor și sarcinilor date de
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe. Nicolae Ceaușescu, este
crearea de noi materiale
și
elaborarea de tehnologii și uti
laje pentru producerea acestora.
In acest sens, în plan sînt în
scrise obiective de cercetare
pentru valorificarea mai efi
cientă a bazei de materii prime,
dezvoltarea chimiei de sinteză
fină și mic tonaj, creșterea con
tribuției biotehnologiilor și sin
tezelor electrochimice la diver
sificarea producției și reducerea
consumurilor energetice, găsirea
de noi soluții tehnologice de
valorificare a materiilor prime
sărace de sulf și potasiu, cu
consumuri minime de combusti
bil și energie.
Așa
cum
ați
subliniat,
mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în cuvîn
tarea rostită la plenara Comi
tetului Central al partidului,
rezolvarea sarcinilor dezvoltării
intensive a economiei, pe baza
progresului tehnic, se poate
asigura numai cu oameni cu <t
înaltă
pregătire profesională,
cu un înalt grad de conștiință
și de cultură. Existența bazei
tehnico-materiale, a cercetării
științifice și dezvoltării tehno
logice, condițiile create de
partidul și statul nostru pentru
buna desfășurare a activității
în toate domeniile și ramurile
de activitate, inclusiv în cerce
tarea științifică
și
ingineria
tehnologică, existența cadrului
organizatoric diversificat, în
funcție de specificul probleme
lor. integrarea tot mai strînsă
a științei cu învățămîntul și
producția
constituie chezășia
sigură a realizării planului ; a
programelor speciale stabilite
de conducerea partidului.
Exprimîndu-ne deplinul acord
cu documentele supuse dezba
terii, vă asigurăm, mult stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
mult stimată și iubită to
varășă Elena Ceaușescu, că
oamenii de știință din țara
noastră vor munci cu toată dă
ruirea. pasiunea și priceperea
lor pentru înfăptuirea la nive' Iul exigențelor actuale a sar
cinilor ce ne revin.

(Continuare în pag. a Vil-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVINTUL DEPUTATULUI
ION BOGDAN BĂLUȚĂ
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ccaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceausescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși deputați,

Sesiunea Marii Adunări Na
ționale se desfășoară in zilele
cină în conștiința întregului
popor român sint încă vii ecou
rile puternice ale aniversării a
65 de ani de la făurirea glorio
sului nostru Partid Comunist
Român, moment crucial in lupta
maselor muncitoare, a împlinirii
a 50 de ani de la procesul co
muniștilor și luptătoriloi- anti
fasciști de la Brașov, eveniment
istoric care a pus în lumină
personalitatea de excepție a
marelui revoluționar și condu
cător al
poporului român,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Proiectele de legi elaborate
sub directa îndrumare și cu
contribuția esențială a secreta
rului nostru general, președin
tele Republicii, asigură, prin ca
racterul lor științific și realist,
continuarea procesului de dez
voltare intensivă a economiei
naționale, mobilizarea eforturi
lor întregului popor în vederea
înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XlII-lea ai
partidului.
Aplicînd întocmai în viață in
dicațiile, și orientările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, oamenii
muncii din județul Bacău au
acționat și acționează cu hotărire pentru mobilizarea tuturor
resurselor materiale și umane,
in scopul realizării planului în
profil teritorial, pentru buna
gospodărire și sistematizarea
unităților administrativ-teritoriale, dezvoltarea economico-socială armonioasă a fiecărei lo
calități. Raportez că în primele
cinci luni, acționînd așa cum
ne îndrumă secretarul general,
am înregistrat la majoritatea in
dicatorilor de plan
realizări
superioare față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Sint asi
gurate condițiile să realizăm
planul producției industriale pe
primul semestru, să dăm în fo
losință in devans 300 de apar
tamente. să depășim veniturile
proprii la bugetele locale ale
consiliilor populare.
Rezultatele obținute nu ne mul
țumesc pe deplin, deoarece avem
încă rămineri în urmă la o serie
de indicatori, ceea ce dovedeș
te că nu am valorificat pe de
plin resursele materiale și uma
ne, potențialul tehnic modern de

care dispune și județul nostru.
Analizînd cu exigență și răs
pundere cauzele, am stabilit
măsuri concrete pentru reali
zarea producției fizice planifica
te, onorarea la termen a con
tractelor externe și interne, re
ducerea consumurilor de mate
rii prime, materiale, combusti
bili și energie, creșterea mai ac
centuată a productivității muncii.
Tn continuare,
relevînd că
proiectul Planului național unic
de dezvoltare economico-socială
a țării în cincinalul 1986—1990
prevede și pentru județul Bacău
sarcini mobilizatoare, vorbitorul
a arătat că oamenii muncii din
unitățile economice din județ
iși vor organiza în așa fel acti
vitatea incit să poată îndeplini
integral prevederile de plan,
programele suplimentare apro
bate.
în vederea îndeplinirii aces
tor sarcini, a spus vorbitorul,
punem în centrul atenției apli
carea realizărilor științei și
tehnicii în producție, pe baza
programului de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și
introducere a progresului. teh
nic. elaborat sub conducerea
tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. emi
nentă personalitate politică și
de stat, savant de largă recu
noaștere internațională. Vom
acționa pentru creșterea răspun
derii consiliilor oamenilor mun
cii în realizarea fermă a mă
surilor prevăzute în programele
speciale de organizare si mo
dernizare a proceselor de pro
ducție.
Avînd în vedere că exportul
județului se va dubla în acest
cincinal, punem un accent deo
sebit pe lărgirea și diversifica
rea gamei de produse, moder
nizarea acestora în concordanță
cu cerințele pieței externe și,
mai ales, pentru realizarea unei
calități care să conducă la creș
terea competitivității lor.
Pentru a asigura condiții op
time de îndeplinire a planului
și a programelor noastre, a ară
tat în încheiere vorbitorul, avem
nevoie de liniște si pace. De
aceea. în numele oamenilor
muncii din județul Bacău, re
afirm deplina noastră adeziune
la politica externă a partidului
și statului nostru, exprimată cu
clarviziune de tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu
și la recenta consfătuire a Co
mitetului Politic Consultativ al
țărilor participante la Tratatul
de la Varșovia.

CUViNTUL DEPUTATULUI
PANTELIMON UNGUREANU
Mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceausescu.
Stimați tovarăși,

Problemele puse în dezbaterea
sesiunii actuale a Marii Adunări
Naționale demonstrează, incă o
dată, griia permanentă a con
ducerii partidului si statului
nostru, a dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral. pentru asigurarea progresu
lui neîntrerupt al economiei na
ționale. pentru înfăptuirea ororramului de dezvoltare multierală a tării.
,n primele cinci luni din acest
an. colectivele muncitorești din
județul Vîlcea au realizat planul
la productia-marfă industrială,
înregistrînd si o depășire de 210
milioane lei. în timp ce la pro
ducția netă avem un spor in
valoare de 50 milioane Iei. Au
fost obținute suplimentar im
portante cantităti de lignit, titei.
gaze, calcar si var. produse de
mecanică fină si utilaie pentru
explorări geologice.
întreaga productie-marfă fa
bricată s-a realizat cu economii
de 30.2 milioane lei la cheltuie
lile totale.
La obținerea acestor rezultate,
a arătat in continuare vorbito
rul. a contribuit si noul cadru
juridic constituit pe baza legilor
privind creșterea productivității
muncii. retribuirea in acord
global si acord direct, care au
stimulat si întărit cointeresarea
oamenilor muncii in calitatea
lor de proprietari, producători si

beneficiari, pențpu utilizarea
mai eficientă a capacităților de
producție, a timpului de lucru.,
a materiilor prime, materialelor
si energiei.
în ansamblul preocupărilor
privind înfăptuirea programelor
de modernizare a proceselor de
producție, am acordat o atentie
deosebită introducerii ne scară
largă a progresului tehnic, apli
cării celor mai noi metode de
organizare a producției si a
muncii, perfecționării pregătirii
profesionale
a
personalului
muncitor.
La baza procesului de moder
nizare a tehnologiilor de fabri
cație stau rezultatele cercetării
științifice românești, domeniu
de activitate condus cu înaltă
competentă de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena
Ceaușescu, om de știință de
reputație internațională, căruia
îi aducem și cu acest prilej
calde și respectuoase mulțumiri.
în anul 1990. productia-marfă
va creste de peste două ori.
productivitatea muncii de 2.5
ori. iar exportul cu aproape 55
la sută.
îngăduiți-mi să exprim, in nu
mele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din iudetul
Vilcea. sentimentele noastre de
recunoștință si profund respect
fată de dumneavoastră, mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. pentru mo
dul strălucit in care conduceți
destinele patriei, pentru impor
tantele contribuții aduse la
cauza păcii, intelezerii si cola
borării intre toate popoarele
lumii.

CUVINTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE DAVID
Mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Președinte al Republicii So
cialiste România,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceausescu.
Stimate tovarășe si stimați
tovarăși deputați,

Lucrătorii ogoarelor se alătură
omagiului ne care Comitetul
Central al partidului l-a adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
strălucit conducător al destine
lor României, cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la procesul
militantilor comuniști si antifas
ciști de la Brașov. Vă rog să-mi
permiteți, mult iubite si stimate
tovarășe secretar general, să
exprim cele mai alese sentimen
te. gindurile de înaltă cinstire
ale tuturor celor ce isi desfă
șoară activitatea în agricultură,
pentru strălucita dovadă _ de
curai si patriotism înflăcărat,
pentru dirzenia . cu care, in
timpul procesului, ati ridicat
glasul împotriva regimului burghezo-mosieresc. a fascismului
si războiului, in numele năzuin
țelor de pace, libertate si drep
tate ale clasei muncitoare, ale
întregului popor.
Referindu-se la proiectul Pla
nului privind dezvoltarea agri
culturii in cincinalul 1986—1990,
vorbitorul a subliniat că preve
derile acestuia au in vedere fo
losirea cu maximă eficientă a
pămintului. creșterea potenția
lului său productiv, respectarea
riguroasă a zonării si amplasării
culturilor, aplicarea strictă a
tehnologiilor, creșterea efective
lor de animale, asigurarea can
titativă si calitativă a furatelor,
creșterea eficientei economice in
toate sectoarele producției agri
cole.
Am beneficiat de orientările.

indicațiile si conducerea directă
a tovarășului secretar general
Nicolae Ceausescu în elaborarea
programelor speciale pentru
toate domeniile de activitate ale
agriculturii în vederea înfăptui
rii si depășirii sarcinilor de
plan, a subliniat vorbitorul.
Creșterile substanțiale ale pro
ducțiilor agricole in perioada
1966—1990 vor fi asigurate, așa
cum’se prevede in proiectul
supus dezbaterii, de o puternică
bază materială. Deosebit de im
portant pentru sporirea produc
ției agricole totale este realiza
rea programului de creștere a
suprafeței agricole si arabile a
tării, prin valorificarea superi
oară a unor terenuri neagricole,
restringerea construcțiilor din
afara perimetrelor construibile
si sistematizarea tuturor locali
tăților.
Sarcini deosebite ne revin
pentru realizarea programului
național de îmbunătățiri funcia
re. astfel ca la sfirsitul actua
lului cincinal să fie amenajată
pentru irigații 55—60 la sută din
suprafața arabilă a tării.
Vom lua măsuri ca întreaga
suprafață de porumb si alte
plante cultivate în sistem irigat
să fie culturi intensive, in ve
derea obținerii unor producții
maxime, astfel incit la sfirsitul
cincinalului să obținem produc
ția de cereale minimă de 32,5
milioane tone.
în sectorul creșterii animale
lor. vom lua măsuri pentru rea
lizarea efectivelor la toate spe
ciile. in mod deosebit la bovine
Si ovine, potrivit programului
aprobat, prin mai buna organi
zare a reproducției, prevenirea
pierderilor si respectarea cu
strictețe a planului de tăieri sta
bilit si greutatea de livrare a
animalelor.

Cu sprijinul si sub îndruma
rea directă a tovarășei academi
cian
doctor
inginer
Elena
Ceausescu, eminentă personali
tate politică, om de âtiintă de
largă recunoaștere internațio
nală, cercetarea științifică și
agricolă îșt va aduce o contri
buție tot mai importantă la rea
lizarea unei agriculturi moder
ne. de înalt randament și efi
ciență.

Asigurăm marele sfat al tării,
pe dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe secretar ge
neral. că vom face totul ca.
printr-o mai bună mobilizare a
resurselor materiale si umane,
prin întreaga noastră activitate,
să realizăm integral sarcinile de
plan si să obținem, la nivelul
cincinalului, o producție supli
mentară de 20—30 miliarde lei.

CUViNTUL DEPUTATULUI
DUMITRU NECSOIU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,

Sesiunea Marii Adunări Na
ționale se desfășoară în anul în
care întregul popor a aniversat
65 de ani de la făurirea glorio
sului nostru partid și împlinirea
a 50 de ani de la procesul luptă
torilor comuniști și antifasciști
de la Brașov, care a pus cu stră
lucire in evidență virtuțile
revoluționare și
personalita
tea de excepție a iubitu
lui nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, luptător în
cercat și vajnic apărător al as
pirațiilor de dreptate, libertate
și independență ale poporului
nostru.
Planul național unic de dez
voltare
economico-socială
a
României în cincinalul 1986—
1990, elaborat cu contribuția de
terminantă a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, asigură prin
prevederile sale valorificarea
Ja un nivel superior a resurse
lor materiale și umane de care
dispune economia națională.
Cu deosebită stimă și respect,
subliniez că. in activitatea noas
tră. ne bucurăm de sprijinul
permanent acordat de tovarășul
Nicolae Ceausescu, care, prin
stilul de muncă dinamic și efi
cient. prin prezența sistematică
în întreprinderile din Capitală
și pe șantierele de construcții,
poartă un viu si fructuos dia
log cu colectivele de oameni ai
muncii, pentru a ne mobiliza și
îndruma în realizarea exempla
ră a tuturor sarcinilor ce ne
revin.
La recenta ședință de lucru a
tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu biroul comitetului municipal
de partid, în care s-a analizat
modul cum acționăm pentru
realizarea planului pe acest an
și pe întregul cincinal, secre
tarul general al partidului a
arătat că industria Capitalei
dispune de o serie de capacități
de inalt nivel tehnic, insuficient
folosite, prin utilizarea cărora
este pe deplin posibilă obține
rea unui spor de producție incă
din acest an de 15 miliarde lei.
iar în anul 1990 să realizăm o
producție de 300 miliarde lei.
Vom îndeplini întocmai aceste
sarcini prin aplicarea cu, fermi
tate a măsurpor ,. cuprinse - in-.

programele de perfecționare a
organizării producției și a mun
cii, de modernizare a procese
lor de producție, in a căror în
făptuire primim un deosebit
sprijin din partea Comisiei cen
trale conduse cu înaltă compe
tență de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
savant de prestigiu internațio
nal și eminent om politic, că
reia îi adresăm cele mai respec
tuoase mulțumiri pentru contri
buția deosebit de importantă ce
o aduce la promovarea progre
sului tehnic în întreaga econo
mie națională.
în acest cincinal. Capitala va
beneficia de un amplu program
de investiții care are în vedere
construirea a 150 000 apartamen
te. extinderea rețelei de metrou,
amenajarea riului Dîmbovița,
execuția Canalului București —
Dunăre, se vor termina lucră
rile din noul centru civic, grupind edificii monumentale care
vor conferi Capitalei atri
butele
unui
oraș modern,
măreață ctitorie a
„Epocii
Nicolae Ceaușescu". ducînd pes
te veacuri mărturia vocației
constructive a poporului ro
mân.
în cadrul sistematizării vom
acționa pentru reducerea peri
metrului aferent construcțiilor
de locuințe, prin realizarea de
noi ansambluri de blocuri în
zona centrală a orașului, si ac
ționăm pentru a asigura, pînă
la finele anului viitor. întreaga
gamă de servicii solicitate de
populație, concomitent cu dez
voltarea și diversificarea pro
ducției bunurilor de larg con
sum și modernizarea rețelei co
merciale. Vom acționa pentru
mai buna gospodărire a fondu
lui locativ, îmbunătățirea trafi
cului rutier și a transportului
în comun. în baza legii, vom
acționa mai energic pentru mo
bilizarea tuturor locuitorilor la
înfăptuirea măsurilor de autogospodărire.
Exprimînd acordul cu proiec
tele de legi, asigur Marea Adu
nare Națională că cetățenii Ca
pitalei nu vor precupeți nici
un efort pentru a-și aduce con
tribuția la realizarea exemplară
a obiectivelor economico-sociale si de înfrumusețare con
tinuă a orașului, care, asa
cum
ne-a
cerut tovarășul,
NigȘlae Ceausescu, .trebuie să
devină, un model de organizare.
■gospodărească șir edilitară;

CUVINTUL DEPUTATULUI
DAMIAN MUNTEANU
Mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului
Comunist Român,
Președintele Republicii Socia
liste România,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

înaltul nostru forum legisla
tiv iși desfășoară lucrările într-un climat de puternică efer
vescență revoluționară pentru
realizarea sarcinilor
primului
an al celui de-al 8-lea
plan
cincinal, in anul în care am
aniversat 65 de ani de la fău
rirea gloriosului nostru partid
și împlinirea a 50 de ani de la
procesul luptătorilor comuniști
și antifasciști de la
Brașov,
proces in desfășurarea căruia
strălucitul nostru conducător de
partid și de stat — marele erou
intre eroii neamului — a avut
un rol determinant, devenind
din acuzat acuzator.
în proiectul Legii , Pianului
de dezvoltare a agriculturii și
industriei
alimentare
supus
dezbaterii și aprobării actualei
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale regăsim concepția stra
tegică, de inestimabilă valoare
teoretică și practică a secre
tarului general al
partidului,
potrivit căreia, pe temeiul ma
rilor acumulări cantitative dobindite în ultimii ani, se impu
ne ca o necesitate obiectivă în
scrierea agriculturii pe coordo
natele dezvoltării intensive, ale
eficienței și calității. Realizarea
prevederilor planului
cincinal
va asigura — cum ați subliniat
dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general
— înfăptuirea obiectivelor noii
revoluții agrare.
Răspunzînd îndemnurilor și
orientărilor dumneavoastră, mult
iubite si stimate tov.arăse secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. date cu prilejul celui
de-al IlI-lea Congres al țărăni
mii. precum si cu ocazia vizitei
de lucru efectuate în iudetul
nostru, oamenii muncii din agri
cultura Oltului s-au angajat, cu
trup si suflet, să le dea viată.

hotărîți fiind să-si înscrie nu
mele printre fruntașii pe tară in
ce privește nivelul producțiilor
agricole.
La orz — al cărui seceriș l-am
încheiat încă din săptămîna
trecută — am realizat cea mai
bună producție din istoria ju
dețului — aproape 7 000 kg la
hectar. De asemenea, scontăm
pe o producție bună la griu, iar
rodul grădinilor de legume, ai
celorlalte culturi se dovedește
la fel de bogat.
în zootehnie acționăm — așa
cum ne-ațl indicat — pentru
asigurarea necesarului de fura
je de bună calitate, pentru ex
tinderea producerii și utilizării
în hrana vițeilor a noului sub
stituent de inlavit. pe care l-am
experimentat cu bune rezulta
te. amenajarea taberelor de
vară pentru creșterea porcilor,
amenajări realizate prin pune
rea in valoare a materialelor
refolosibile, utilizînd forța de
muncă proprie.
Sîntem pe deplin conștienți.
a subliniat vorbitorul, că dispu
nem incă de însemnate resur
se pentru a ridica pe o treaptă
mai înaltă întreaga activitate
din agricultură. Mai avem încă
de luptat împotriva rutinei și a
automulțumirii care își mai gă
sesc loc la unele cadre din uni
tățile noastre. Trebuie, de ase
menea, să facem mai mult pe
plan educativ pentru întărirea
ordinii și disciplinei în folosi
rea rațională a fiecărei palme
de pămînt, în activitatea de în
treținere a culturilor și aplica
rea udărilor. în recoltarea și de
pozitarea producției și utiliza
rea judicioasă a mașinilor agri
cole.
Asigur sesiunea Marii Adu
nări Naționale, pe dumneavoas
tră. mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
importantele
documente
pe
care sîntem chemați să ne pu
nem semnătura de cuget și fap
tă vor deveni pentru întreaga
țărănime din iudetul Olt pro
gram concret de muncă și viață,
contribuind, astfel, la transpu
nerea în viață a mărețelor
obiective stabilite de Congresul
al XlII-lea al P.C.R.

CUViNTUL DEPUTATULUI
IOAN SIMION
Mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ccaușescu,
Stimați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți
să
exprim acordul deplin față de
proiectele de legi supuse dezba
terii actualei sesiuni a forului
legislativ suprem al țării, care
au o deosebită insemnătate pen
tru realizarea unei calități noi,
superioare, în toate domeniile
de. activitate, pentru asigurarea
progresului continuu al patriei
noastre.
Proiectul Planului național
unic de dezvoltare economicosocială a României în cincinalul
1986—1990, elaborat sub condu
cerea directă și cu apor

tul determinant al dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, prevede con
tinuarea și adincirea procesului
de modernizare și dezvoltare in
tensivă a economiei naționale,
prin mobilizarea mai puternică
a rezervelor existente, creșterea
gradului de valorificare a re
surselor materiale și energetice,
ridicarea calității și
nivelului
tehnic al produselor, sporirea in
toate sectoarele a eficienței eco
nomice.
înțelegind pe deplin că pen
tru realizarea acestor obiective
cea mai bună pregătire cf repre
zintă îndeplinirea prevederilor
de plan pe 1986, informez Marea
Adunare Națională, pe dumnea
voastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că

am întreprins măsuri energice
care ne-au permis să depășim
sarcinile pe primele 5 luni la
producția-marfă industrială, să
creștem productivitatea muncii
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Am acționat cu mai
multă eficiență pentru redu
cerea consumurilor specifice de
materii prime, materiale, com
bustibil și energie, am realizat
și depășit planul de export, onorînd integral obligațiile
con
tractuale.
Raportind rezultatele
noas
tre la cerințele actualei perioa
de, a spus vorbitorul, trebuie să
recunoaștem deschis, autocritic
că bilanțul obținut nu ne poate
mulțumi, el fiind sub nivelul po
sibilităților de care dispunem,
în activitatea noastră s-au ma
nifestat unele neajunsuri și de
ficiențe, îndeosebi în ceea ce
privește încadrarea in costurile
de producție planificate, asigu
rarea ritmicității producției și
contractarea produselor la ex
port pentru al doilea semestru
al anului 1986.
Călăuziți de orientările și in
dicațiile cuprinse în cuvîntarea
dumneavoastră la recenta plena

ră a Comitetului Central al
partidului, vom acționa cu mai
multă perseverență pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, asigurind in fiecare secție, la fie
care loc de muncă condiții mai
bune realizării ritmice a pro
ducției, valorificării mai eficien
te a materiilor prime, materia
lelor și energiei. Așa cum ne-ați
cerut
dumneavoastră,
mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de a trece
cu toate forțele la înfăp
tuirea revoluției tehnico-științifice, vom pune un accent deo
sebit pe aplicarea măsurilor din
programul privind organizarea
și modernizarea proceselor de
producție, pe baza căruia vom
spori, pînă în anul 1990, produc
ția-marfă industrială a între
prinderii cu peste 60 Ia sută.
Vă rog să-mi permiteți să ex
prim. de la tribuna forului le
gislativ suprem al țării, anga
jamentul nostru solemn de a în
făptui, la un nivel superior de
calitate și eficiență, toate sarci
nile ce ne revin, îndeplinind
exemplar obiectivele actualului
cincinal.

CUVINTUL DEPUTATEI
ELENA CIOCAN
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți să dau
glas. în numele tuturor tineri
lor din patria noastră, senti
mentelor de înaltă prețuire și
aleasă recunoștință față de to
varășul Nicolae Ceaușescu. emi
nentul conducător al partidului
și statului nostru, ilustră perso
nalitate a lumii contemporane,
pentru activitatea sa neobosită
pătrunsă de fierbinte patrio
tism. de înalt umanism si spirit
revoluționar, pusă în slujba pro
gresului continuu al patriei
noastre socialiste.
Noi. tinerii, beneficiem de
marea șansă istorică de a trăi
și a ne forma în epoca cea mai
bogată în împliniri și mutații
revoluționare din întreaga bio
grafie a patriei. înscrisă defini
tiv în conștiința poporului
nostru
drept
„Epoca
Nicolae Ceaușescu". Iată de ce
dorim și cu acest prilej să ex
primăm profunda noastră recu
noștință pentru grija și preocu
parea statornice pe care parti
dul. personal dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. le manifes
tați față de tinăra generație,
față de formarea și afirmarea
sa multilaterală în societate.
Adresăm, totodată, tovarășei
Elena Ceaușescu, eminent om
politic și savant de renume
mondial, respectuoase si alese
mulțumiri pentru grija perma
nentă pe care o acordă- edu
cării și formării tinerpi gqnerar
ții. pregătirii sale temeinice,.,
pentru nwiiică și viață.
Obiectivele dezvoltării economico-sociale a României în
cincinalul 1986—1990 cuprinse și
în documentele supuse dezbate
rii actualei sesiuni a Marii
Adunări Naționale prezintă o
semnificație deosebită pentru
tinăra generație. Dezvoltarea
intensivă a economiei naționa
le. afirmarea largă a factorilor
calitativi, a puternicului proces
de modernizare a structurilor
producției de bunuri materiale
pun in fața organizației noas
tre revoluționare de tineret im
perativul dezvoltării mai puter
nice â spiritului creator, de
responsabilitate, angajare și dă
ruire în conștiința și atitudinea
tineretului.
Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că. urmind îndemnurile și chemările
pe care ni le-ați adresat. Uniu
nea Tineretului Comunist ac
ționează
cu fermitate pentru
educarea tineretului in spiritul
muncii, al respectului fată de
făuritorii bunurilor materiale,
înțelegind că munca înseamnă
pentru tinăra generație un im
portant mod de afirmare, de

participare activă la întreaga
viată economică și socială a
tării, organizația noastră revo
luționară acționează cu fermi
tate.
folosind căi și mijloace
specifice, pentru creșterea ne
contenită a aportului tineretului
la efortul general de devenire
comunistă a patriei.
Avînd în vedere faptul că
tinăra generație va fi principa
lul beneficiar al viitorului so
cialist și comunist al patriei, al
eforturilor pe care partidul, în
tregul nostru popor le depun
pentru dezvoltarea economicosocială a țării, sîntem hotărîți,
mult stimate tovarășe secretar
general, să acționăm cu toată
dăruirea, capacitatea și elanul
nostru tineresc în industrie, in
agricultură, în toate domeniile
economiei naționale, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor
din actualul
plan
cincinal.
Transformările revoluționare pe
care le cunoaște patria noastră,
perspectivele sale luminoase, a
subliniat vorbitoarea, oferă Uni
unii Tineretului Comunist am
ple spații de acțiune, avînd
drept finalitate principală parti
ciparea activă și competentă a
tinerei generații la transpu
nerea în viață a programului
partidului, a obiectivelor de lar
gă deschidere stabilite de Con
gresul al XlII-lea al Partidului
Comunist Român.
Ținînd seama de faptul
că
aproape jumătate din efectivul
oamenilor muncii sint tineri,
amplul proces de modernizare a
economiei naționale
pe baza
celor mai înaintate cunoștințe
ale științei și tehnicii determi
nă răspundere deosebită pentru
organizațiile noastre de tineret
în procesul formării profesiona
le și politice a cadrelor la nive
lul exigențelor cerute de noua
etapă de dezvoltare economică
și socială a patriei.
în acest an jubiliar al aniver
sării a șase decenii și jumătate
de la crearea partidului și a 50
de ani de la procesul militanților comuniști și antifasciști de
la BraȘOv, la care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secre
tar general, prin calitățile poli
tice, devotamentul și curajul re
voluționar,
dragostea
pentru
adevăr și dreptate ne-ați oferit
un strălucit exemplu de ce în
seamnă a fi tînăr revoluționar,
patriot înflăcărat, luptător neo
bosit pentru marile idealuri ale
partidului și poporului, tinăra
generație
a
României
so
cialiste face, cu întreaga sa
ființă, un solemn legămînt
în fața partidului, a' dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de a
acționa cu hotărire, cu energia
și entuziasmul specifice virstei
pentru traducerea exemplară in
viață a obiectivelor majore pri
vind dezvoltarea multilaterală a
țării.

CUVINTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE DIMOIU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați.

Oamenii muncii din județul
Constanța își îndeplinesc o da
torie de conștiință alăturindu-se
cu tot sufletul vibrantului oma
giu adus de Comitetul Central
al Partidului Comunist Român
ilustrului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu. .re
voluționarul încercat și patrio
tul înflăcărat, care și-a contopit
viata cu glorioasa activitate a
Partidului Comunist Român, cu
interesele vitale ale poporului,
avind un rol hotăritor in mă
reața operă de transformare
revoluționară a societății româ
nești.
Proiectele de legi supuse
dezbaterii sesiunii noastre con
stituie. prin conținutul lor. o
nouă și grăitoare ilustrare a
gîndirii
originale. revoluțio
nare. științifice a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. răspund in
cel mai înalt grad cerințelor
dezvoltării intensive a econo
miei românești, ridicării bună
stării materiale și spirituale a
întregului popor.
Vă raportăm, mult iubite
și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că acționind stăruitor pentru înfăp
tuirea mobilizatoarelor sarcini
pe care ni le-ați trasat cu prile
jul vizitelor de lucru efectuate
în județul nostru. împreună cu

mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu. în primele 5 luni
ale acestui an. pe ansamblul ju
dețului s-a realizat o productiemarfă industrială de 14 123 mi
lioane lei, lucrări de investiții
în valoare de 9 998 milioane
lei. iar volumul exportului a
fost de 837 milioane lei.
Muncind în spiritul indica
țiilor dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general,
am reușit să scurtăm ciclurile
de montaj in doc la mai puțin
de 4 luni, atît la Constanța cit
și la Mangalia, unde, începînd
din anul trecut, am generalizat
unele tehnologii de vîrf. reu
șind să rentabilizăm și activi
tatea acestei fabrici, care in
prezent se autofinanțează.
In încheiere, vorbitorul a
spus : Rezultatele noastre pu
teau fi însă și mai bune, nu ne
mulțumesc. Dar sîntem ferm
hotărîți — și exigențele actua
lei etape de dezvoltare inten
sivă ne obligă — să acționăm
cu mai multă răspundere și
exigentă pentru creșterea efi
cientei economice și' a produc
tivității muncii, înnoirea mai
rapidă a producției, ridicarea
nivelului ei tehnic și calitativ,
sporirea continuă a exportului,
pentru valorificarea superioară
a Întregului potențial tehnic și
uman de care dispunem.
In numele oamenilor muncii
din județul Constanța. îmi ex
prim adeziunea totală față de
proiectele de legi supuse apro
bării Marii Adunări Naționale.

CUViNTUL DEPUTATEI
ANA MARIA GYARMATHY
Mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, preșetlinle
al Republicii Socialiste România,
Mult
stimată
și
iubită
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Dezbatem în Marea Adunare
Națională documente de impor-

tanță majoră pentru progresul
social-economic
al
scumpei
noastre
patrii. Republica So
cialistă România.
în tabloul dezvoltării fără
precedent a României socialiste
în epoca de glorie pe cere, cu
adincă
satisfacție și mîndrie

patriotică, Întregul nostru po
por
o
numește
„Epoca
Nicolae Ceaușescu". prin înfăp
tuirea
politicii
științifice a
partidului și statului nostru de
repartizare teritorială armoni
oasă a forțelor de
producție,
asemenea tuturor zonelor tării,
județul Covasna oferă o imagi
ne înfloritoare. Pentru aceasta,
de la tribuna marelui sfat al
tării, dau expresie
gîndurilor
și sentimentelor tuturor locui
torilor județului nostru de pro
fundă recunoștință și caldă
prețuire față de dumneavoas
tră,
mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel , mai
iubit fiu al poporului român,
conducătorul
înțelept și clar
văzător,
desemnat de istorie
să poarte țara spre culmile ci
vilizației
socialiste și comu
niste.
Aducem prinos de recunoș
tință, întreaga noastră gratitu
dine mult
stimatei și iubitei
tovarășe
Elena
Ceaușescu,
eminent om politic, savant de
renume mondial, pentru activi
tatea neobosită, plină de eroism
revoluționar, consacrată împli
nirii mărețului destin socialist
al națiunii noastre.
întreprinderii
de
confecții
Tîrgu Secuiesc,
in care îmi
desfășor
activitatea, a arătat
apoi vorbitoarea. îi revin sar

cini deosebit de mobilizatoare
în cadrul județului. în lumina
orientărilor și sarcinilor date
de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. am
început organizarea și moder
nizarea producției. Pînă la
sfirsitul cincinalului vom dubla
productivitatea muncii.
producția-marfă
industrială
va
spori cu 55,7 la sută în 19u0
față de 1985. numai pe seama
creșterii
productivității mun
cii.
Conștient! de importanța ne
care o are gradul pregătirii
forței de muncă în realizarea
sarcinilor mărețe ale cincina
lului 1986—1990, după cum
ați
indicat
dumneavoastră,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la plenara
Comitetului
Central al parti
dului, vom cuprinde toate ca
drele, specialiștii, toți muncito
rii în activități de reciclare și
perfecționare profesională.
Vă rog să-mi îngăduiți să
dau expresie' adeziunii noastre
depline la politica internă și
externă a partidului și statului
nostru, la inițiativele și demer
surile genialului nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru dezarmare, pace și co
laborare între toate popoarele,
pentru o lume mai dreaptă și
mai bună.

CUVINTUL DEPUTATULUI
PETRE PREOTEASA
Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și tovarăși
deputați,

Perioada în care dezbatem
documentele ce prefigurează
viitorul luminos al României
coincide cu sărbătorirea celei
de-a 65-a aniversări de la fău
rirea gloriosului nostru partid
și împlinirea a 50 de ani de la
procesul luptătorilor comuniști
și antifasciști de la Brașov, in
fruntea căruia s-a aflat marele
și încercatul nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale
cărui luptă curajoasă si muncă
neobosită s-au contopit cu cele
mai înalte idealuri de libertate
socială și națională ale poporu
lui român,
îmi îndeplinesc o îndatorire
de conștiință prin a sublinia
rolul decisiv al conducătorului
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la
elaborarea proiectului de plan
cincinal, a programelor pe care
le dezbatem, precum și origina
litatea soluțiilor date în cadrul
numeroaselor analize efectuate
pentru rezolvarea problemelor
vitale care determină echilibrul
planului.
La baza proiectului de plan
stă dezvoltarea puternică a
cercetării științifice și tehnolo
gice, care, prin programele și
studiile elaborate sub condu
cerea
directă
a
tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, prim viceprimministru al guvernului, pre
ședintele
Consiliului Național
al Științei și Invățămîntului,
constituie un suport temeinic
al accelerării introducerii pro
gresului tehnic și aplicării in
întreaga economie a celor mai
noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice.
în continuare.
vorbitorul a
spus : Nouă, lucrătorilor din
domeniul aprovizionării, ne re
vine sarcina ca, Împreună cu
ministerele de ramură și cele
lalte organe centrale de sinteză,
cu băncile, să ne implicăm
direct în aplicarea practică a
prevederilor noului mecanism
economico-financiar, să ne ocu
păm cu mai multă fermitate si
perseverență de formarea și
menținerea stocurilor de mate
rii prime, materiale si produ
se, în limitele alocate, să asi
gurăm
ritmicitatea aprovizio
nării, pentru a evita imobili
zarea
fondurilor materiale si
bănești, consumurile de ma
terii pentru producție fără
desfacere.
Așa cum sublinia, la recenta
plenară a Comitetului Central,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
calea cea mai sigură pentru
asigurarea bazei materiale o
constituie folosirea rațională si
reducerea continuă a consumu

rilor de energie și materiale.
De aceea, împreună cu Comi
tetul de Stat al Planificării,
Consiliul
Național
pentru
Știință și Tehnologie, minis
terele, centralele, vom între
prinde toate măsurile pentru
întronarea unei ordini și disci
pline desăvîrșite în respectarea
normelor de consum, acționînd
cu toată hotărîrea pentfu recu
perarea depășirilor din prima
parte a acestui an. O pondere
însemnată în asigurarea bazei
de materii prime o reprezintă
materialele refolosibile, care, așa
cum s-a subliniat la recenta
plenară a Comitetului Central,
trebuie să asigure 50 la sută,
iar la unele chiar
mai mult
din necesarul de materii pri
me. Avînd în vedere sarcinile
importante ce revin direct Mi
nisterului
Aprovizionării
in
acest domeniu, ținînd seama de
criticile pe care conducerea par
tidului ni le-a adresat, se impu
ne să acționăm cu mai multă
hotărire, împreună cu ministere
le și consiliile populare, pentru a
înlătura deficiențele existente în
activitatea de colectare, selec
tare și pregătire a materialelor
recuperate. în vederea valorifi
cării lor cu eficiență ridicată.
Folosirea la întreaga capaci
tate a fondurilor fixe de care
dispunem constituie o sarcină
prioritară
pentru
asigurarea
unei creșteri susținute a pro
ducției materiale și venitului
național; în condițiile noii etape
de dezvoltare intensivă a eco
nomiei noastre naționale.
Planul cincinal prevede spo
ruri importante de producție,
bazate pe obținerea unor indici
ridicați de încărcare a capaci
tăților de producție, ceea ce
impune să acționăm mult mai
eficient în domeniul controlului
gospodăririi fondurilor fixe, să
înlăturăm neajunsurile existen
te. acordînd mai mult sprijin
efectuării lucrărilor de revizii
și reparații în perioadele pla
nificate.
Totodată, vom pune
accentul pe întărirea ordinii și
creșterea răspunderii întregului
personal muncitor, pentru buna
exploatare și menținerea Ia pa
rametrii funcționali a utilaje
lor, a tuturor fondurilor fixe,
aplicînd cu fermitate prevede
rile legale.
Declarîndu-mi acordul deplin
cu documentele supuse sesiunii
Marii Adunări
Naționale, aș
dori să adaug
că mă alătur
tuturor ■ inițiativelor și demer
surilor de pace inițiate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
ilustră
personalitate a lumii
contemporane, consacrate»pro
movării
unei politici consec
vente de pace și înțelegere în
tre popoare, de salvare a ome
nirii de la un
cataclism nu
clear.
poziție principială, te
meinic argumentată și la re
centa consfătuire de la Buda
pesta.

CUVINTUL DEPUTATULUI
GHERGHE BIRLEA
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca,
în numele celor peste 26 000 de
mineri din Maramureș, să mă
alătur omagiului adus de Co
mitetul ' Central al partidului
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
marele erou al neamului, cu
prilejul împlinirii a 50 de ani
de Ia procesul luptătorilor co
muniști și antifasciști de ia
Brașov. Acum, la o jumătate
de veac de la procesul de la
Brașov, la care dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați afirmat
cu atîta înflăcărare revoluțio
nară supremele năzuințe de
libertate socială și națională, de
progres și bunăstare ale po
porului, permiteți-ne să vă
exprimăm recunoștința noas
tră fierbinte pentru clarviziunea
și dăruirea comunistă cu care
ne conduceți in anii victoriilor
fără seamăn în istoria patriei,
ani pe care cu mîndrie ii nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Magistrala cuvîntare rostită
de dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe secretar
general, la plenara Comitetului
Central al partidului, jalonind
căile dezvoltării patriei în noua
etapă, constituie și pentru noi,
minerii patriei, un vast pro
gram de acțiune.
Vă raportăm că toate colec
tivele de muncă din unitățile
Centralei
minereurilor
Baia

Mare au trecut cu hotărire la
înfăptuirea indicațiilor și orien
tărilor formulate de dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
timpul recentei vizite de lucru
în județul Maramureș.
Comuniștii, toți oamenii mun
cii din mineritul maramureșean
sint ferm hotărîți să acționeze
cu dăruire
și
abnegație, în
spirit revoluționar pentru a-și
respecta cuvîntul mineresc dat
partidului, dumneavoastră, mult
iubite tovarășe secretar general.
La sfîrșitul actualului cincinal,
producția de minereuri va fi
cu circa 30 la sută mai mare
deeît în 1985. .Vom spori pînă la
dublare
vitezele de avansare
în galerii, suitoare, puțuri,
vom elabora și aplica pentru
fiecare zăcămînt în parte și
chiar pentru fiecare zonă din
zăcămînt
tehnologiile de ex
ploatare și de preparare cu cel
mai mare cîștig la recuperarea
metalelor din minereuri, vom
acționa
mai
energic pentru
îmbunătățirea în medie cit cel
puțin 4 procente a randamen
telor de extracție, concomitent
cu ridicarea substanțială a ni
velului calitativ al produselor
miniere.
Exprimînd totala adeziune
la prevederile documentelor de
pe ordinea de zi, ne angajăm
că vom acționa cu dăruire pa
triotică, cu pasiune revoluțio
nară pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin
în acest an și
pe
întregul
cincinal.
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Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
Viceprim-ministru
al
Guvernului
Republicii Socialiste România, a pri
mit, joi, pe A. S. Sisțov, ministrul
industriei
aeronautice al U.R.S.S.,
care efectuează o vizită în tara
noastră.
în cursul Întrevederii au fost examinate noi căi și modalități pen
tru dezvoltarea colaborării
econo
mice, cooperării și specializării in
producție între cele două țări.
în aceeași zi, oaspetele sovietic a
fost primit de tovarășul Nicolae
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului.
La întrevederi a participat Marin
Nedelcu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.
A fost de fată E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Ca
nadei. la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România s-a des
chis. joi. o expoziție de grafică con
temporană canadiană. Expoziția a
mai fost deschisă în orașele Baia
Mare. Cluj-Napoca. Sibiu. Craiova și
Tîrgu Jiu.
La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii artiștilor
plastici, oameni de artă și cultură,
un numeros public. A fost prezent
Jacques Simard, ambasadorul Cana
dei la București.
O manifestare culturală a fost or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, cu
prilejul Zilei naționale a Canadei. Au
participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Minister
rului Afacerilor Externe, un numeros
public. A fost prezent ambasadorul
Canadei la București.

Tovarășul Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al' C.C. al P.C.R., a
primit joi delegația de activiști ai
Partidului Comunist Chinez, condu
să de tovarășa Wan Shaofen, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al Comitetului
provincia]
Jiangxi al P.C. Chinez, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a efectuat o
vizită pentru schimb de experiență
în țara noastră în perioada 19—26
iunie a.c.
în cadrul convorbirilor au fost evocate relațiile de strinsă prietenie
și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist
Chinez, dintre cele două țări și po
poare, care se dezvoltă continuu, în
spiritul convorbirilor și înțelegerilor
convenite cu prilejul întîlnirilor la
nivel înalt, în interesul edificării noii
orînduiri sociale în România și
China.
La întrevedere a participat tova
rășa Eleonora Cojocaru, vicepreșe
dinte al Consiliului Centra] de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale.
A fost de față Yu Hongliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

în cursul vizitei în țara noastră,
delegația de activiști ai P.C. Chinez
a avut întîlniri pentru schimb de ex
periență la Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, Comitetul munici
pal București al P.C.R., comitetele
județene Brașov și Sibiu ale P.C.R.
Oaspeții chinez} au vizitat între
prinderi industriale, unități agricole
și obiective social-culturale din Ca
pitală și județe.
(Agerpres)

Județul Brăila a îndeplinit planul la producția
industrială pe primul semestru al anului
Oamenii muncii din județul Brăi
la au raportat îndeplinirea planului
producției industrial^ pe primul se
mestru al anului. Ca urmare, pină
la sfirșitul lunii iunie se va obține
o producție-marfă suplimentară în
valoare de 170 milioane lei.
în telegrama adresată cu acest prilej
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Monumente ale unității șl Inde
pendenței românilor. Documentar

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 27 iunie, ora 21 — 30 iunie#
ora 21. In țară : Vremea va fi răco
roasă în prima parte a intervalului.
Apoi, se va încălzi ușor, începînd din
vest. Cerul va fi schimbător. Vor mai
cădea averse locale de ploaie, în pri
mele zile# îndeosebi în estul șî sud-

blicii Socialiste România, de Comi
tetul județean Brăila al P.C.R. este
exprimat angajamentul comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii
brăilenl de a înfăptui
exemplar
obiectivele ce le revin din hotărî»
rile Congresului al XIII-lea al par
tidului, aducîndu-și astfel contribu
ția la ridicarea patriei noastre so
cialiste pe noi trepte de progres și
civilizație.
(Agerpres)

artistic (color). Producție a Stu
dioului, de film TV
20,55 Cadran mondial (color). România
— Ceaușescu — Pace
21,10 Serial științific (color). Din tai
nele mărilor. Episodul 5
21,35 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

estul țării, apoi se vor restrînge. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 6 și 16 grade, izolat mai coborîte
la început în depresiuni, iar maximele
între 18 și 28 grade, local mai ridicate,
în vest, ceață slabă.
Ini
București :
Vremea va fi răcoroasă la început, apoi
se va încălzi ușor. Cerul va fi schim
bător, favorabil ploii sub formă de
aversă, mal ales
după-amlaza.
Vînt
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor oscila între 11 și 14 grade,
iar cele maxime între 23 și 27 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL. Sala sporturilor Floreasca din Capitală a găzduit joi întilnirea internațională amicală de
handbal feminin dintre selecționata
divizionară a României și echipa
R. P. Chineze. Partida s-a încheiat
cu scorul de 32—24 (21—12) în fa
voarea sportivelor românce. în con
tinuarea turneului pe care 11 între
prinde în tara noastră, echipa
R. P. Chineze va juca astăzi, la
Rm. Vilcea, cu formația Chimistul
din localitate.
FOTBAL. Pe stadionul „Azteca" din
Ciudad de Mexico, in cea de-a doua
semifinală a Campionatului mondial
de fotbal, echipa Argentinei a în
trecut cu scorul de 2—0 (0—0) for
mația Belgiei, ambele goluri fiind
marcate de Maradona (min. 52 și
63). în urma acestui succes, echipa
Argentinei se califică pentru a treia
oară in finala campionatului mon
dial, urmînd să intilnească duminică
echipa R. F. Germania, tot pe sta
dionul „Azteca" din Ciudad de Me
xico.

• Declarații
după
semifinalele
Campionatului mondial dă fotbal din
Mexic, disputate miercuri : Franz
Beckenbauer (antrenorul R. F. Ger
mania) : „Sînt cu atît mai fericit de
această calificare in finală, cu cit
Franța este, fără nici o îndoială, cel
mai puternic adversar pe care l-am
întîlnit pină acum. Pentru a obține
victoria, am făcut cel mai bun joc
al nostru de la începutul competi
ției. Ne-am propus să practicăm un
fotbal disciplinat, conform calități
lor jucătorilor și am reușit să-i neu
tralizăm pe cei mai periculoși ad

cinema
$ Șapte băieți și o ștrengăriță : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15:
13,30;
15,45; 18: 20, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
> întunecare : VOLGA (79 71 26) — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAV.
(33 50 13) — 9; 11,1*5; 13,30; 15,45; 18;
20,15
Qt Noi, cei din linia întîi : ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18,30, PACEA
(71 30 85) — 15; 18,30
H Furtună
in
Pacific :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19.30. DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Clipa de răgaz: BUZEȘTI (50 43 58)
— 19,30
• Bătălia de pe Neretva : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 12; 15,30; 19
• Aplauze,
aplauze :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Du-te și vezi :
TIMPURI
NOI
(15 6110) — 9; 12; 16: 19
• Legenda
dragostei :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 12; 15; 18.30
• Program de desene animate : 9; 11;
13, Fierarul curajos : 15; 17, Favoritul
numărul 13 ; 19 — DOINA (16 35 38)
& Misterul statuii de aur : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11.15: 13,30; 15,45;
18; 20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11;
13; 15,15; 17,30; 19,30
• Șatra : DACIA (50 35 94) — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20, COSMOS <27 54 95)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

versari, ceea ce brazilienii n-au
putut face" ; Henri Michel (antre
norul Franței) : „Evident, trăim o
imensă decepție. Regret, mai ales,
această eliminare pentru unii dintre
băieți care au disputat ultima lor
mare competiție internațională. Des
pre meciul propriu-zis n-am nimic
să le reproșez jucătorilor. Am avut
neșansa de a primi un gol în pri
mele minute. Echipa a fost lipsită
de prospețime, este adevărat, dar,
ținînd seama de ocaziile avute, cred
că meritam egalarea" ; Carlos Bilardo (antrenorul Argentinei):
„Această calificare în finală este,
pentru mine, victoria întregii echi
pe, dar, de asemenea, a lui Mara
dona, care a demonstrat că este un
superjucător. Am avut mereu în
credere în formația noastră, ** mai
ales după ce am putut constata
schimbarea de mentalitate a lui Ma
radona, pe care l-am vizitat adesea
in Italia. A răspuns pe deplin în
crederii. Acum urmează finala, în
care întilnim formația R. F. Germa
nia, pe care o respect mult. Nu pot
spune acum ce tactică vom adopta,
fotbaliștii vest-germanl au dovedit
un progres remarcabil în fața Fran
ței. Cred că diferența se va face De
plan fizic" ; Guy Thys (antrenorul
Belgiei) : „Echipa noastră a jucat
bine timp de o oră, apoi, pur si
simplu, am fost învinși de cel mai
bun jucător al lumii. Dacă Marado
na ar fi fost belgian... Felicit Ar
gentina, care a fost mai bună decit
noi astăzi. în ce privește meciul
pentru locul 3, am mai spus-o : îl
consider inutil, îl joacă două forma
ții dezamăgite, care nu-i acordă prea
mare importanță".

• Iubire fără soare :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Fiii marii ursoaice: LIRA (31 71 71)
— 15; 17,15; 19,30, AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• O persoană foarte importantă :
PROGRESUL
(23 94 10)
— 15; 17,15;
19.30
• Raidul vărgat : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 15; 18,45
• Gala filmului
canadian.
Maria
Chapdelaine : STUDIO (59 53 15) — 19
• Piedone
in
Egipt :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17,15
• Al patrulea gard# lingă debarca
der : FLACARA (20 33 40) — 15; 17,15;
19.30
• Love story pe ring: SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
0 Prănastla
iubirii :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30
• Medalion Steve McQueen : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,30; 14,15; 17;
19,30
• Drumul spre
Rio :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Up comando pentru apa grea :
FAVORIT (45 31 70) — 9; 12; 16; 19,
MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15; 18,30
• Despărțire temporară :
FEREN
TARI (80 49 85) — 13; 16; 19
O Dragoste de copil : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Revolta nurorilor : 14, Gară pentru
doi : 16; 19 — POPULAR (35 15 17)

GENEVA

i

I

19§6j

™^ONAL Bll j
(
}
Ministrul algerian s-a pronunțat, i

In favoarea transformării Mediteranei într-o mare
a păcii și colaborării
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. ATENA 26 (Agerpres). — După
convorbirile desfășurate la Atena,
miniștrii afacerilor externe ai Greciei și Algeriei, Carolos Papoulias
și Ahmed Taied Ibrahimi, au declarat presei că cele două țări studiază posibilitatea lansării unei inițiative comune în favoarea transformării Mediteranei intr-o mare
a păcii și colaborării.

pe de altă parte, în favoarea re- ,
stabilirii
drepturilor
legitime
ale— ’
o
tel UUIL 11
UI
LUI 11 UI
lCf#i -------- —
poporului palestinian, a indepen
denței Namibiei, pentru abolirea
imediată a apartheidului in Africa
de Sud și oprirea conflictului din
tre Iran și Irak, relatează agenția
France Presse.
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Apel Ia lichidarea armelor atomice

J TOKIO 26 (Agerpres). — „Intreai ga lume și Japonia — fără arme
, nucleare" — acesta este titlul luj crării apărute la Tokio și editate
i de Consiliul japonez pentru inter' zicerea armelor atomice și cu hiț drogen. Documentul subliniază că
i in prezent nu există sarcină mai
' urgentă decit preintimpinarea perii colului unei catastrofe nucleare, li? chidarea totală a armelor atomice.
I Lucrarea se constituie, totodată,
C-------- ----------------------------------- ------ -

intr-un apel adresat tuturor organizațiilor democratice și progresis
te nipone de a-și intensifica acțiunile antinucleare și de a colabora
pentru desfășurarea, in Japonia, a
unei conferințe Internationale pentru interzicerea armelor atomice, in
perioada 6—9 august anul acesta,
zile de comemorare a bombardamentelor atomice din 1945 ale S.U.A.
asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki.
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Programul Guvernului
R. S. Cehoslovace
— aprobat de Adunarea
Federală

ÎNTREAGA LUME

Statele Unite si Marea Britanie
au efectuat o nouă experiență nucleară
IC

nou test nuclear în poligonul din de
sertul Nevada. Experiența nucleară
a fost realizată în comun de State
le Unite și Marea Britanie. S-a pre
cizat că ea a avut o putere de 20—150
kilotone, reprezentind echivalentul
detonației a 150 000 tone de trotil,
precizează agenția United Press In
ternational.

Regimul de la Pretoria în fața oprobriului
opiniei publice internaționale
• Guvernul britanic se alătură, cu întîrziere, protestelor
generale • „Reforma constituțională" s o farsă care nu
înșeală pe nimeni • Liderul principalului partid de opoziție
din „parlamentul" sud-african și-a dat demisia • Noi
declarații în sprijinul adoptării de sancțiuni internaționale
împotriva autorităților rasiste
ziție este confirmat și de decizia ca
• La împlinirea a două săptămînl de la proclamarea stării de
binetului britanic de a susține „mă
surile pozitive" referitoare la si
urgență. în R.S.A.. situația continuă
să se mențină încordată, paralel cu
tuația din R.S.A. ce vor fi adop
accentuarea protestelor în întreaga
tate la reuniunea la nivel înalt a
C.E.E., care s-a deschis joi la Haga
lume împotriva politicii de apart
heid • Acestor proteste li s-a ală
• „Parlamentul" sud-african a in
turat acum, cu întîrziere, și guver
trat in vacanță înainte de a fi votat,
nul britanic, care s-a menținut vre
pentru a induce în eroare opinia pu
me îndelungată pe o poziție de
blică internațională, cîteva proiecte
expectativă, dacă nu chiar de bună
de lege prezentate ca o continuare a
voință, față de regimul de la Pre
unei așa-zise „reforme constituțio
toria : miercuri, ambasadorul Afri
nale", care, de fapt, nu schimbă cu
cii de Sud la Londra a fost convocat
nimic rînduielile apartheidului • în
Ia Ministerul de
Externe britanie
semn de protest împotriva acestei
pentru a i se inmina o notă oficia
farse. liderul Partidului Federal Pro
lă de protest „în legătură eu insti
gresist, principalul partid al opozi
tuirea stării de urgență și arestările
ției albe, Frcderik van Zyl Slabbert,
masive care l-au urmat" ; un mesaj
și-a dai demisia • Ministrul de ex
similar a fost remis de un membru
terne in „guvernul-fantomă" labu
rist, Denis Healey, sosit la Johan
al ambasadei britanice la Pretoria
ministrului sud-african de externe.
nesburg. s-a întîlnit cu Winnie Man
Mai bine mai tîrziu decit nicioda
dela, soția liderului populației de
tă... • Această acțiune urmează înculoare, Nelson Mandela, aflat în
tîlnirii dintre adjunctul ministrului
temniță de peste 24 de ani, în cursul
de externe britanic și președintele
unei conferințe de presă, Healey a
Congresului Național African, prin
subliniat necesitatea
adoptării de
cipala organizație — interzisă de
sancțiuni
internaționale impotriva
autorități — a populației africane
regimului de la Pretoria. Declarații
majoritare din R.S.A. • Faptul că
le sale nu au fost reproduse în pre
nici sprijinitorii constanți ai regi
sa sud-africană ca urmare a cen
mului de la Pretoria nu mai cutea
zurii impuse o dată cu starea de ur
gență.
ză să se mențină pe o asemenea po

Un vot contrar eforturilor de pace in America Centrală

Camera Reprezentanților a S. U. A. a aprobat acordarea
de ajutor militar forțelor contrarevoluționare nicaraguane
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a adoptat, cu 221 de
votyrl pentru și 209 contra, proiec
tul de lege prin care se autorizează
livrarea unui ajutor — militar
și
logistic — de 100 milioane dolari for
țelor
contrarevoluționare
nicara
guane.
Numeroși congresman!, alțl oameni
politici americani, reprezentanți ai
mișcărilor pentru pace au atras atenția asupra riscurilor grave pe care
le comportă hotărirea de sprijinire a
rebelilor, de natură să afecteze se
rios eforturile de pace din America

Centrală și să creeze pericolul unei
implicări militare americane in Ni
caragua.
Rezumind poziția oponenților aces
tei inițiative, congresmenul Thomas
Foley sublinia in Camera Reprezen
tanților că, aprobînd ajutorul mili
tar, „Statele Unite se angajează in
tr-o acțiune,
practic, fără prece
dent, implicîndu-se intr-un “război
prip procură» impotriva unui guvern
cu care S.U.A. conviețuiesc in pace
și cu care întrețin relații diplomati
ce" - — relevă agenția Associated
Press.

Declarația președintelui Republicii Nicaragua
MANAGUA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega Saavedra, a condamnat
hotărirea Camerei Reprezentanților a
Congresului S.U.A. de a acorda un
ajutor de 100 milioane dolari forțe
lor contrarevoluționare antisandiniste. El a calificat actul respectiv ca o
imixtiune directă a Statelor Unite in
această tară, o lovitură gravă la
adresa eforturilor de pace întreprin-

GENEVA 26 (Agerpres). — Un
grup de zece țări în curs de dezvol
tare au prezentat Comitetului pregă
titor al viitoarei runde de negocieri
în cadrul Acordului General pentru
Tarife și Comerț (G.A.T.T.) un pro
iect de declarație în care se subli
niază că o nouă rundă de negocieri
își va putea atinge scopul numai
dacă sint prevenite și înlăturate
treptat vechile practici protecționiste
din comerțul mondial. Proiectul de
declarație, prezentat de Argentina,
Brazilia, Cuba, Egipt, India, Iugosla
via, Nicaragua, Nigeria, Peru și Tan
zania, cere statelor industrializate să
desființeze barierele ce stau în ca
lea importurilor din țările în curs de
dezvoltare — transmite agenția Taniug.

PRAGA
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IGNORIND APELURILE DIN PROPRIILE ȚARI SI DIN

WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Ignorînd apelurile mișcărilor pentru
pace, ale opiniei publice americane
și din întreaga lume referitoare la
încetarea experiențelor nucleare și ia
necesitatea ca S.U.A. să se alăture
moratoriului anunțat în acest sens
de U.R.S.S., Ministerul american al
Energiei a anunțat efectuarea unui

Pentru înlăturarea
practicilor protecționiste
din comerțul mondial

se in America Centrală si care va
servi exclusiv pentru escaladarea
conflictului în regiune.
Postul de radio național „Voz de
Nicaragua", citat de agenția U.P.I.,
constată că prin această decizie Ca
mera Reprezentanților a S.U.A. a
ignorat negocierile de Dace ale’
„Grupului de la Contadora". cererile
opiniei publice internaționale si ma
jorității poporului american.

PRAGA 26 (Agerpres). — Progra
mul Guvernului R.S. Cehoslovace
aprobat de Adunarea Federală sub
liniază că o sarcină urgentă in do
meniul economic o reprezintă com
pletarea și adoptarea celui de-al
VlII-lea plan cincinal (1986—1990),
in conformitate cu directivele Con
gresului al XVII-lea al P.C. din
Cehoslovacia. Proiectul va fi supus
aprobării Adunării Federale în
a
doua jumătate a anului. Este evi
dențiată .necesitatea modernizării și
reconstruirii bazei de producție,
accelerării introducerii progresului
tehnic.
Se prevede. între altele, restructu
rarea economiei țării, în vederea re
ducerii ponderii producției mari con
sumatoare de energie.
,
Telul principal al politicii externe
promovate de guvern — se arată, de
asemenea. în program — va fi crea
rea unor condiții internaționale pro
pice construirii societății socialiste
dezvoltate, lupta pentru pace și dez
armare. relatează agenția C.T.K.

HAGA

Reuniunea la nivel
înalt a C. E. E.
HAGA 26 (Agerpres). — La Haga
s-au deschis joi lucrările reuniunii
la nivel înalt a Pieței comune vesteuropene — prima de la aderarea Ia
C.E.E. a Spaniei și Portugaliei — ce
se desfășoară sub președinția pri
mului Ipinistru al Olandei.. Ruud
Lubbers. Șefii de stat și de guvern
din C.E.E, dezbat probleme privind
situația economică și socială a țări
lor membre, raporturile comerciale
dintre „cei 12“. situația agricolă în
perspectiva unei noi runde de nego
cieri comerciale multilaterale, dar și
în contextul diferendului comercial
S.U.A. — Piața comună, precum și
atitudinea față de Africa de Sud.
Reuniunea la nivel înalt a C.E.E.
a fost precedată, joi dimineață, de
un consiliu ministerial vizînd adop
tarea unei poziții comune a „celor
12" privind aplicarea de sancțiuni
economice impotriva regimului de la
Pretoria. Sesiunea miniștrilor de
externe s-a încheiat însă fără a se
ajunge la uri acord, problema atitu
dinii față de Africa de Sud rămînînd
să fie reluată în cadrul reuniunii la
nivel înalt.

CONFLICTUL DINTRE
IRAN Șl IRAK
TEHERAN 26 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat militar publi
cat la Teheran, la 25 iunie au con
tinuat schimburile de focuri în mai
multe sectoare ale frontului iraniano-irakian.
Informează
agenția
I.R.N.A. Aceeași sursă precizează
că puternice dueluri de artilerie s-au
produs in zona Haj-Omran. de pe
frontul de nord-vest. in sectoarele
Faw. Zeid și Shalamcheh. de pe
frontul de sud, și in zona Kelaleh,
trupele irakiene inregistrind pierderi
in oameni și tehnică de luptă.
BAGDAD 26 (Agerpres). — într-un comunicat militar dat publi
cității la Bagdad se arată că. la 25
iunie, avioane irakiene au îndepli
nit 44 de misiuni de luptă, bombardind pozițiile trupelor iraniene si
tuate de-a lungul liniei frontului,
provocindu-le pierderi in oameni și
tehnică militară. Comunicatul, citat
de agenția irakiană I.N.A., informea
ză că tot la 25 iunie au fost între
prinse raiduri asupra terminalului
conductei petroliere iraniene de pe
insula Kharg.

LUCRĂRILE CELUI DE-AL XIII-LEA CONGRES

AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al în
tregului popor român, vă transmitem
dumneavoastră, tuturor comuniștilor,
oamenilor muncii din Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia un
cordial salut tovărășesc, împreună cu
mesajul de caldă prietenie și cele
mai bune urări de activitate rodnică
și succes deplin lucrărilor congre
sului.
Comuniștii, întregul popor român
cunosc activitatea creatoare desfășu
rată de oamenii muncii din Iugosla
via, profundele transformări socialeconomice pe care le-au înfăptuit, în
frunte cu Uniunea Comuniștilor, în
anii de construcție socialistă și se
bucură sincer de realizările de netă
găduit obținute în dezvoltarea bazei
materiale și culturale a țării. Sîntem
convinși că prin transpunerea în via
ță a hotărârilor ce vor fi adoptate de
Congresul al XIII-lea al U.C.I. se va
asigura rezolvarea cu succes a sar
cinilor pe care le pune dezvoltarea
în continuare a potențialului econo
mic și a patrimoniului cultural al
țării și se va impulsiona înaintarea
procesului revoluționar de edificare
a noii societăți în Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, spre bi
nele și prosperitatea tuturor popoa
relor și naționalităților
iugoslave
prietene.
Constatăm cu deosebită satisfacție
că între Partidul Comunist Român și
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia,
între țările și popoarele noastre s-au
statornicit relații de trainică priete
nie și colaborare, întemeiate pe de
plină .egalitate, stimă și respect re
ciproc. Un rol deosebit de important
in dezvoltarea acestor relații l-au
avut
întîlnirile
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu Iosip Broz
Ti to.
Vizitele reciproce șl convorbirile
româno-iugoslave la nivel înalt din
ultimii ani, evidențiind posibilitățile
largi pe care le oferă relațiile tradi
ționale de prietenie și raporturile de
bună vecinătate pentru amplificarea
conlucrării reciproc avantajoase, au
reafirmat hotărirea comună de a
dezvolta în continuare colaborarea pe
multiple planuri în folosul popoare
lor celor două țări.
România și Iugoslavia sînt, de ase
menea. profund interesate să conlu
creze strîns și pe arena internațio
nală. pentru instaurarea unui climat
de încredere, colaborare și pace în
Balcani. în Europa si în întreaga
lume:
Sub conducerea partidului său co
munist, poporul român a obținut
succese remarcabile pe calea edifică
rii noii orînduiri, în creșterea poten
țialului productiv și tehnico-științific al economiei naționale, in dezvol
tarea și modernizarea forțelor de
producție, în ridicarea eficienței eco
nomice. in înflorirea științei, invățămîntului, artei și culturii.
în prezent. România se înfățișea
ză ca o țară angajată ferm în înfăp
tuirea unui program amplu de con
strucție pașnică. în cincinalul 1981—
1985, țara noastră a parcurs încă o
etapă importantă pe calea dezvoltă
rii economico-sociale. a ridicării ni
velului de trai al Întregii națiuni. Au
trebuit să fie învinse o serie de greu
tăți provocate atit de criza economi
că mondială, cît și de unele contra
dicții care au apărut in dezvoltarea
diferitelor sectoare de activitate. în.
urma activității desfășurate, produc
ția industrială a crescut cu peste 21
la sută, cea agricolă cu peste 10 la
sută, iar venitul național cu mai
mult de 24 la sută. Pe această bază
s-au asigurat atit dezvoltarea gene
rală a forțelor de producție, cit și
creșterea cu 8 la sută a retribuției
reale a oamenilor muncii. S-au dez
voltat în mod corespunzător și cele
lalte ramuri ale economiei naționale.
O dezvoltare importantă au cunoscut
știința. învățămîntul și cultura.
Succesele obținute în toate dome
niile construcției socialiste sînt re
zultatul muncii întregului popor ro
mân, al politicii P.C.R., care acțio
nează pentru aplicarea adevărurilor
generale ale socialismului științific,
a concepției revoluționare matenalist-dialectice despre lume și viață,
în condițiile concrete din țara noas
tră.
înfăptuind neabătut politica Parti
dului Comunist Român — care ani
versează în acest an împlinirea a
șase decenii și jumătate de la crea
rea sa — oamenii muncii din țara
noastră acționează cu
fermitate
pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului. Poporul român,
strins unit in jurul partidului co
munist, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este
angajat plenar în îndeplinirea celui
de-al 8-lea plan cincinal, al cărui
obiectiv fundamental este trecerea
României într-o etapă nouă, superi
oară, de dezvoltare economico-so-

cială, de realizare a Programului
partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a țării spre comunism.
Pentru realizarea acestor impor
tante obiective, partidul nostru ac
ționează in direcția înfăptuirii unei
noi calități a muncii și vieții între
gii societăți. Acordăm toată atenția
dezvoltării in continuare a forțelor
de producție pe baza aplicării largi
a științei și tehnicii moderne, rea
lizării unei profunde revoluții agra
re, perfecționării permanente a for
melor de organizare și conducere a
societății, dezvoltării
democrației
muncitorești-revoluționare, a autoconducerii și autogestiunii prin lăr
girea cadrului democratic de parti
cipare a oamenilor muncii la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interna
și externe a partidului și statului.
în viața internațională continuă să
se mențină o situație deosebit de
gravă ca urmare a cursei înarmări
lor, a acumulării de noi arme nu
cleare și a altor tipuri de arme tot
mai perfecționate, a agravării unor
conflicte în diferite părți ale lu
mii, a manifestărilor politicii de
forță șl dictat. Aceasta duce Ia
creșterea pericolului unui nou răz
boi ce s-ar transforma într-o ca
tastrofă nucleară cu cele mai grq
*
ve consecințe asupra existentei
înseși a vieții pe planeta noastră.
De aceea. Partidul Comunist Român,
secretarul său general.
tovarășul
Nicolae Ceausescu, apreciază că în
momentul de fată Droblema funda
mentală a vieții internaționale o
constituie apărarea păcii, oprirea
cursei înarmărilor si trecerea la
masuri concrete de dezarmare, de li
chidare a armelor nucleare.
România apreciază că este nece
sar să se treacă la elaborarea unui
program complex de dezarmare,
care, avînd în centru dezarmarea
nucleară, să vizeze, totodată, redu
cerea armamentelor clasice, a efec
tivelor si cheltuielilor militare. Con
siderăm că este necesar ca toate sta
tele să acționeze cu hotărîre pentru
solutionarea numai pe cale casnică a
tuturor problemelor cu care se con
fruntă omenirea, inclusiv a gravelor
probleme ale subdezvoltării si dato
riilor externe. Programele de dez
voltare economică si progresul social
al popoarelor se oot asigura numai
în condiții de liniște, de Dace. într-o
largă colaborare internațională.
Ca stat situat în Balcani. România
desfășoară o activitate susținută
pentru transformarea acestei regiuni
într-o zonă a Dăcii. colaborării si
bunei vecinătăți, fără arme nucleare
si arme chimice, fără baze militare
străine.
Tara noastră militează activ pen
tru înfăptuirea securității. si coope
rării in Europa. Considerăm că este
necesar să se facă totul în vederea
Încheierii cu succes a conferinței de
Ia Stockholm consacrate întăririi În
crederii si pentru dezarmare în Eu
ropa. a negocierilor de la Viena pen
tru reducerea trupelor ,sl armamen
telor în centrul continentului, pre
cum si pentru obținerea de rezultate
Pozitive la conferința pentru dezar
mare de la Geneva.
România acordă o atenția deose
bită dezvoltării relațiilor de priete
nie și colaborare cu toate țările so
cialiste, și în primul rind cu cele ve
cine. Acționăm, -totodată, pentru ex-'
tinderea colaborării cu țările în cur
de dezvoltare, cu țările capitalist
dezvoltate, cu toate statele, fără
deosebire de orinduire socială, pe
baza principiilor
independenței și
suveranității
naționale, integrității
teritoriale, neamestecului în trebu
rile interne, respectului și avanta
jului reciproc.
Ne pronunțăm ferm pentru întă
rirea solidarității țărilor în curs de
dezvoltare, a țărilor nealiniate, a ță
rilor mici și mijlocii, care, acționînd
unitar, vor putea să determine so
luționarea problemelor economice și
realizarea noii ordini economice
mondiale.
Partidul Comunist Român desfă
șoară o largă activitate pentru în
tărirea solidarității și unității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, pe baza respectării
independentei fiecărui partid, a
dreptului de a-și elabora de sine
stătător linia politică, potrivit con
dițiilor concrete în care iși desfă
șoară activitatea. Sintem ferm con
vinși că, prin întărirea colaborării
între partidele comuniste și munci
torești, socialiste, social-democrate,
între forțele progresiste, democratice
și populare de pretutindeni, se poa
te asigura un viitor fericit omenirii.
Vă adresăm, stimați tovarăși, încă
o dată, sincere urări de succes in
desfășurarea lucrărilor celui de-al
XIII-lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia și în înfăp
tuirea hotărîrilor pe care le veți adopta in folosul dezvoltări' și pros
perității Iugoslaviei socialiste prie
tene.

! AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT?1
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LA STOCKHOLM, regele Cari
al XVI-lea Gustăf al Suediei s-a
întîlnit joi cu Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D. .Germane, care efectuează o
vizită oficială în Suedia. Totodată,
transmite agenția A.D.N., ,E. Ho
necker a avut convorbiri cu primul ministru al guvernului suedez,
Ingvar Carlsson, în cursul cărora
au fost discutate probleme ale relațiilor bilaterale și ale situației
internaționale actuale.

I
I
I
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LA GENEVA s-a încheiat Joi a
Icincea rundă a negocierilor bilate
rale sovieto-americane privind ar
mamentele nucleare si cosmice.
După cum relatează agenția T.A.S.S.,
aceste negocieri vor fi reluate la
18 septembrie 1986.

I

I
ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută
| înaintea votului de încredere în Adunarea Republicii (parlamentul),
secretarul general al P.C. Portu
ghez, Alvaro Cunhal, a relevat ne
putința guvernului de a soluționa
problemele grave cu care se con
fruntă Portugalia, După cum se
știe, cabinetul social-democrat, con
dus de Anibal Cavaco Silva, a soI licitat parlamentului un vot de în

I
I

credere in legătură cu politica sa
economică.
BRAZILIA ȘI CUBA AU RESTABILIT MIERCURI RELAȚIILE
LOR DIPLOMATICE. a anunțat la
Brasilia ministrul relațiilor externe. Roberto Abreu Sodre. Raporturile diplomatice între cele două
țări au fost rupte în aprilie 1964.
după răsturnarea. în Brazilia, a
guvernului președintelui Joao Goulart
' I'
AGENȚIA A.C.T.C. ANUNȚA.
Abdou Diouf, președintele Senegalului, președintele Organizației Unității Africane, și-a încheiat vizita in R.P.D. Coreeană. În' cursul
vizitei au fost semnate o înțelege
re privind crearea unei comisii
mixte și un acord asupra cooperarii economice și tehnologice bilate
rale.
LA CIUDAD DE GUATEMALA
au început lucrările unei reuniuni
a vicepreședinților din țările Americii Centrale — Costa Rica, Gua
temala, Honduras, Nicaragua și
Salvador — consacrată definitivă
rii ultimelor detalii cu privire la
crearea unui parlament centro-american — informează
agenția
I.P.S.
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Sub deviza continuității și dezvoltării
Cel de-al XIII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
își continuă lucrările în cadrul ședințeiqr plenare, cît și al celor șase
comisii. Dezbaterile pun in eviden
ță cu deosebită claritate preocupa
rea, comuniștilor, a oamenilor mun
cii iugoslavi ca acest congres să
aducă un suflu nou în viața țării,
ca partidul să devină mai unit și
mai puternic, astfel incit să asigu
re dezvoltarea operei de construcție
socialistă bazată pe autoconducere.
A fost prezentat mesajul de
salut al C.C. al P.C.R.
Dacă precedentul congres a fost
apreciat ca „un congres al conti
nuității", respectiv al asigurării
„continuității operei de dezvoltare
multilaterală a Iugoslaviei pe ca
lea deschisă de I.B. Tito", acum, în
fața celui de-al XIII-lea Congres
sînt multiple sarcini noi : forumul
comuniștilor iugoslavi, după cum
se subliniază in intervențiile delegaților, reprezintă „un congres al
unității, al continuității și al dez
voltării pe mai departe a țării în
condiții de stabilitate". „Congresul
nostru — arăta în raportul prezen
tat Vidoie Jarkovici, președintele
Prezidiului C.C. al U.C.I. — trebuie

să fie congresul dezvoltării autoconducerii socialiste, congresul întă
ririi unității țării și a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, congresul
mobilizării la acțiune a tuturor
forțelor înaintate ale societății, al
acordului intre vorbe și fapte".
„Fără îndoială, perioada care a
trecut de la precedentul congres a
CORESPONDENTA
DIN BELGRAD

fost deosebit de complexă. In acești
ani — sublinia Nikola Stoianovici,
în cuvîntul de deschidere a dezba
terilor din Comisia pentru dezvol
tarea relațiilor de autoconducere
socială și economică și pentru dez
voltarea economică, științifică și
tehnologică — Iugoslavia, pe lingă
numeroase rezultate de seamă, s-a
confruntat cu serioase dificultăți
pe plan economic, social și politic.
De aceea — a continuat vorbitorul —
în strategia sa viitoare, U.C.I. va
trebui să evite slăbiciunile și gre
șelile din trecut, pentru a asigura
mersul înainte al societății iugoslave
pe baza autocbnducerii socialiste".

Deosebit de semnificativ este
faptul că opiniile exprimate la con
gres concordă întru totul cu cele
ale comuniștilor, ale oamenilor
muncii pe care am avut prilejul
să-i întîlnesc in aceste zile la Com
binatul agroindustrial „Servo Mili“ din Zrenianin și la Kraguevaț, ceea ce dovedește fap
tul că între dezbaterile din sala
congresului și pozițiile formulate
în afara sa există o deplină unitate.
Comuniștii — ne spunea Erne
Lazar, secretar al comitetului de
partid din orașul Zrenianin — au
reușit să mobilizeze întregul colec
tiv la acțiune, să fie inspiratorii și
inițiatorii tuturor faptelor însem
nate de muncă, exemplul lor fiind
urmat de toți oamenii muncii. Pu
tem spune deci că întărirea unității
partidului, creșterea rolului șău in
întreaga viață economică, socială
și politică aduce numai rezultate
bune. Delegații la congres ex
primă gîndurile tuturor comu
niștilor, ale tuturor oamenilor
muncii din țara vecină și prietenă,
gîndurile și sentimentele popoare
lor iugoslave.

Nicolae PLOPEANU
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