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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, 

ieri au continuat în plen

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general a! Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, vineri, 27 iunie, au continuat lu
crările sesiunii a treia a celei de-a noua legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați. la sosire, cu cele mai 
calde sentimente de stimă și 
prețuire.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile ofi
ciale au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Iosif Banc, Emil Bobu,

Virai! Cazacu, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin. Ion Ilincă, Miu Dobrcscu, 
Ludovic Fazekas. Alexandrina 
Găinușe, Paul Niculescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Ion Pățan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. *-

Alături de deputatl. In sală erau 
prezenți membri ai C.C. al P.C.R. 
Si ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă si obștești, oameni de știință, 
artă si cultură, muncitori și specia

liști din unităti economice ale Capi
talei.

tn continuarea dezbaterilor asupra 
proiectului Legii Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă rt Republicii Socialiste România 
pe perioada 1986—1990. și proiectului 
Legii Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe 
perioada 1986—1990 au luat cuvin- 
tul deputății Gheorghe Stoica,

(Continuare in pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară din Republica Malta

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, delegația parlamen
tară din Republica Malta, condusă de 
Daniel Micallef, președintele Came
rei Reprezentanților, care, la invita
ția Marii Adunări Naționale,, efec
tuează o vizită in țara noastră.

“Din delegație fac parte James 
Farrugia și Cettina Darmenia Brin- 
cat, membri ai Camerei Reprezentan
ților.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
Întrevederea acordată, conducătorul 
delegației a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut, 
urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate pentru poporul român, 
din partea președintelui Republicii 
Malta, Agatha Barbara, și a primului- 
ministru, Carmelo Mifsud Bonnici.

Oaspetele a dat o Înaltă apreciere 
rezultatelor obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei și culturii. în ridi
carea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, precum și ac
tivității și demersurilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu în viața interna
țională, pentru o politică de pace; 
colaborare și largă înțelegere între 
națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Malta și pri- 
mului-ministru un călduros salut, 
iar poporului maltez prieten urări de 
progres și prosperitate.

în timpul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
s-a relevat cursul pozitiv al relații
lor romăno-malteze și s-a exprimat 
dorință ca acestea să se dezvolte și

mal larg, in. continuare, !n confor
mitate cu înțelegerile convenite la 
cel mai înalt nivel.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internaționa
le. A fost subliniată contribuția pe 
care parlamentele o pot aduce la în
cetarea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, la oprirea 
amplasării de noi arme în Europa, 
asigurarea păcii, securității și destin
derii pe continentul nostru, in regiu
nea Mediteranei și în întreaga lume, 
soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a stărilor de încordare și 
conflict, instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale.

La întrevedere au luat parte 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, precum și Nicolae 
Călinoiu, deputat.

Succese în întrecerea
MEHEDINȚI: 60 000 tone 
cărbune peste prevederi
Datorită unei bune organizări a 

muncii, și în luna pe care o 
parcurgem colectivul de muncă de 
Ia mina Zegujani reușește să ex
tragă zilnic, peste plan. însemnate 
cantități de cărbune. O atenție 
deosebită se acordă folosirii la in
dici superiori a mașinilor din do
tare și creșterii randamentului pe 
fiecare schimb, Întăririi ordinii și 
disciplinei la fiecarș loc de mun- 

, că. Pină in prezent, minerii de la 
Zegujani au extras din subteran, 
peste prevederile de plan. 60 000

• -tbne-cărtreme. fshw reattzărî care-i' 
situează pe minerii de la Zegujani 
tn fruntea Întrecerii ce se desfă- 
fășoară intre colectivele de muncă 
din bazinul carbonifer al Mehe- 
dințiului. (Virgiliu Tătara, cores
pondentul „Scinteii").

MUREȘ : Livrări 
suplimentare ia export

Mobilizîndu-se exemplar pentru 
realizarea ritmică și in condiții de 
Înaltă calitate a contractelor înche
iate cu partenerii externi, colecti
vele de oameni ai muncii din 10 
Întreprinderi industriale din jude
țul Mureș și-au realizat, Înainte de 
termen, planul la export pe primul 
semestru al acestui an. Intre colec

tivele cu cele mal bune rez.ultate 
se numără cele de la întreprinde- . 
rea „EJectromureș“ din Tîrgu Mu
reș și Fabrica de anvelope Luduș 
— unități fruntașe pe ramură in 
Întrecerea socialistă din acest an. 
Prin creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, cele 10 uni
tăți vor livra pînă la finele lunii 
iunie partenerilor externi. în plus 
față de sarcinile de plan, produse 
In valoare de peste 15 ipilioane lei. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scinteii").

TELEORMAN : Creșteri 
substanțiale 

ale productivității muncii
Angajate cu toate forțele tn am

pla întrecere socialistă ce se des
fășoară în acest prim an al celui 
de-al optulea cincinal, colectivele 
din numeroase unități economice 
ale județului Teleorman au obți
nut importante creșteri ale produc
tivității muncii, ca urmare a pre
ocupărilor pentru modernizarea 
unor tehnologii de fabricație, ex
tinderea lucrului la mai multe 
mașini, sporirea gradului de pre
gătire profesională si policalifica
re a muncitorilor. Cu cele mai sub
stanțiale depășiri la acest impor
tant indicator de eficientă econo
mică se înscriu întreprinderea de 
mașini electrice Turnu Măgurele.

socialistă A
întreprinderea de aparataie sl ac
cesorii si întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din Alexan
dria. întreprinderea textilă „Tele
ormanul" din Roșiori de Vede. 
(Stan Ștefan, corespondentul „Scin
teii").

VASLUI : Acțiuni de 
modernizare a producției

Preocupările susținute ale colec
tivelor întreprinderilor industriale 
din județul Vaslui pentru moder
nizarea proceselor de producție 
și introducerea progresului tehnic 
se soldează cu remarcabile rezul
tate. Numai în perioădă care a'tre
cut din acest an. prin aplicarea 
măsurilor din programul de orga
nizare și modernizare a Întreprin
derilor. au fost asimilate și intro
duse în fabricație peste 260 de ma
șini, utilaje șț produse, precum și 
1? noi tehnologii de mare produc
tivitate, ponderea produselor noi 
și reproiectate în valoarea produc- 
ției-marfă ridicindu-se în acest fel 
la 21,6 la sută față de 17,8 la sută 
cit a fost prevăzută. De notat că, 
prin înfăptuirea tuturor măsurilor 
din programul de modernizare sta
bilite pentru prima etapă, a crescut 
simțitor eficiența întregii activi
tăți, realizindu-se suplimentar o ■ 
producție-marfă însumînd peste 116 
milioane Iei. (Petra Necula, co
respondentul „Scinteii").

într-o atmosferă de puternic entuziasm, exprimînd hotărîrea fermă a întregului popor de a face totul pentru înfăptuirea exemplară 
a programului de dezvoltare economico-socială a patriei, Marea Adunare Națională a adoptat, ieri, într-o deplină unanimitate

LEGEA Planului național unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe perioada 1986-1990

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe perioada 1986—1990, elaborat in concordanță cu documen
tele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

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

In procente, calculate pe baza 
prețurilor de plan 1986 —

Nr.
crt Indicatorul Prevederi 1990 

față de 1985

Ritm 
mediu anual 

1986-1990

1. Produsul social 136,4-140,6 6,4— 7,1
2. Venitul național 160,4-165,4 9,9-10,6
3. Producția industrială

— valoarea producției-marfă 143,3-149,0 7,5- 8,3
— valoarea producției nete 186,7-194,2 13,3-14,2

4. Producția agricolă (medie 
anuală a perioadei 1986— 
1990 față de 1981-1985)
— valoarea producției glo
bale 134,8-138,3 6,1- 6,7
— valoarea producției nete 150,5-153,8 8,5- 9,0

5. Investiții totale in economie 
(pe perioada 1986—1990 
față de 1981-1985) 119,5 3,6

6. Volumul comerțului exterior 
(pe perioada 1986—1990 
față de 1981-1985) 152,7 8,8

7. Numărul de personal 103,3 0,7

8. Productivitatea muncii
— in industria republicană 

(calculată pe baza va
lorii producției-marfă

— in construcții-montaj 
(calculată pe baza pro
ducției de construcții- 
montaj)

9. Reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție-marfă 
in industria republicană
— lei

10. Producția-marfă la 1 000 
lei fonduri fixe, din activi
tatea de bază, la valoarea 
rămasă, in industria repu
blicană

11. Retribuția medie reală
12. Veniturile reale ale țărăni

mii, provenite din munca 
in cooperativele agricole de 
producție și gospodăriile 
personale, pe o persoană 
activă

13. Desfacerile de mărfuri cu 
amănuntul

14. Prestările de servicii pentru 
populație

136,0 
106-108

6,3
1,2-1,6

106-108 1,2-1,6

109,4 1.8

179,7 12,3

Obiectivul fundamental al planului cinci
nal 1986—1990 îl constituie dezvoltarea pu
ternică. In continuare, a forțelor de pro-

170,4 11,2

150,0 8,4

146,2

ducție, a bazei tehnîco-materiale. accen
tuarea . creșterii intensive. înfăptuirea in 
linii generale a Programului partidului de

făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, trecerea de la stadiul de tară 
In curs de dezvoltare intr-un stadiu supe-' 
rior de țară mediu dezvoltată, afirmarea 
cu putere a noii revoluții tehnico-știinti- 
fice și a noii revoluții agrare, continuarea 
cu fermitate a procesului de transformare 
revoluționară a societății, care să conducă 
la realizarea unei noi calități a muncii și a 
vieții, la ridicarea pe o treaptă mai înaltă 
a gradului de bunăstare și civilizație a în
tregului popor, întărirea independentei si 
suveranității României socialiste,

în scopul înfăptuirii obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R. pentru 
dezvoltarea intensivă a economiei națio
nale In perioada 1986—1990, o importanță 
deosebită o reprezintă realizarea sarcinilor 
stabilite pe ramuri, ministere, centrale și

I. Cercetarea științifică 
și introducerea

Art. 2. — în vederea realizării progra
mului de dezvoltare economico-socială. 
Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru 
introducerea rapidă în producție a rezul
tatelor cercetării științifice ; in cincinalul 
1986—1990 vor fi abordate 8 296 obiective 
principale de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică, din care 6 411 se vor în
cheia și aplica in practică pînă la sfîrșitul 
cincinalului ; se vor introduce in producție 
2 932 tehnologii noi și perfecționate : vor fi 
asimilate 2 642 produse noi, urmînd ca In 
ramurile prelucrătoare ale industriei repu
blicane producția-marfă să fie realizată in 
anul 1990 în proporție de 46 la sută pe baza 
produselor noi și modernizate in cursul ac
tualului cincinal.

Se va urmări ca. pe baza unei ample 
Inovări tehnologice a producției, să se asi
gure valorificarea superioară a materiilor 
prime, ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, reducerea consumurilor ma
teriale și energetice, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și a eficienței 
întregii activități economice.

Art. 3. — Activitatea de cercetare știin
țifică. inginerie tehnologică și de proiec
tare va trebui să asigure : 

întreprinderi prin programele privind per
fecționarea organizării și modernizării pro
ceselor de producție, menite să asigure 
dezvoltarea și Întărirea proprietății socia
liste, obținerea unor producții suplimen
tare prin folosirea integrală a capacităților 
de producție, ridicarea nivelului tehnic șl 
calitativ al produselor, aplicarea principiu
lui socialist al retribuției' după cantitatea, 
calitatea și importanta socială a muncii 
depuse, dezvoltarea autoconducerii munci
torești și întărirea autogestiunii. sporirea 
substanțială a eficientei în întreaga econo
mie națională.

Programele privind perfecționarea orga
nizării și modernizării proceselor de pro
ducție trebuie să stea la baza activității tu
turor unităților, prevederile lor fiind obli
gatorii pentru toate colectivele de oameni 
ai muncii.

, dezvoltarea tehnologică 
progresului tehnic

a) realizarea integrală si la termenele 
stabilite a obiectivelor de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică si introducere

. a progresului tehnic potrivit cerințelor 
aplicării măsurilor din programele de per
fecționare a organizării și de modernizare 
a proceselor de producție ;

b) perfecționarea normării tehnice în 
toate ramurile și sectoarele de activitate, 
realizarea tipizării reperelor, subansamble- 
lor și produselor. în scopul reducerii con
sumurilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie și sporirii gradului 
de valorificare și recuperare a acestora ; 
stabilirea domeniilor de utilizare pentru 
fiecare materie primă și material în parte;

c) dezvoltarea mai accentuată a bazei 
proprii de materii prime și combustibili. in 
strinsă concordantă cu cerințele economiei; 
descoperirea și punerea in valoare de noi 
substanțe minerale utile și resurse energe
tice ; sporirea eficientei activității geolo
gice prin concentrarea forțelor tehnice și 
mijloacelor materiale în zonele prioritare 
și scurtarea perioadei de trecere de la faza 
de cercetare la punerea în producție a re-

(Continuare în pag. a Il-a)
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zervelor descoperite : perfectionarea teh
nologiilor existente și elaborarea de tehno
logii noi de extracție și preparare a sub
stanțelor minerale in industria extractivă, 
In vederea creșterii randamentelor globale 
de extracție ; valorificarea tuturor zăcă
mintelor disponibile, inclusiv a celor cu 
conținuturi mai reduse de substanțe utile 
sau situate în condiții grele de exploa
tare ;

d) dezvoltarea și functionarea tn bune 
condiții a sistemului electroenergetic na
țional, înfăptuirea programului construc
ției de centrale atomoelectrice, valorifi
carea potențialului hidroenergetic, a surse
lor noi de energie, realizarea de combusti
bili și carburanți sintetici, utilizarea tutu
ror categoriilor de resurse energetice recu
perabile, rezultate in procesele de produc
ție și de consum, sporirea randamentelor 
centralelor electrice, a cazanelor și a celor
lalte utilaje energetice, reducerea consu
murilor specifice de energie și combustibili 
în toate sectoarele de activitate ;

e) introducerea și extinderea tehnologii
lor avansate, de mare randament, care asi
gură realizarea de produse cu caracteristici 
tehnico-economice competitive, creșterea 
coeficientului de utilizare a materiilor pri
me și materialelor și valorificarea superi
oară a acestora, reducerea consumurilor 
materiale și introducerea în circuitul eco
nomic a materialelor refolosibile ;

f) asimilarea de noi materiale cu carac
teristici superioare. îndeosebi pentru in
dustria construcțiilor de mașini, electro
nică și microelectronică, energetică nu
cleară. aviație și alte domenii ; realizarea 
de noi tipuri de mașini, utilaje, instalații 
tehnologice, alte produse prelucrate, cu 
performante ridicate, de Înaltă competiti
vitate tehnico-economică ; asimilarea de 
sisteme și mijloace noi de automatizare și 
electronizare, in special de linii complexe 
care să determine creșteri superioare ale 
productivității muncii. în principal în sec
toarele de importantă prioritară ale econo
miei naționale ;

g) sporirea contribuției cercetării și In

II. Dezvoltarea producției industriale
Art. 4. — Planul cincinal 1936—1990 va 

asigura dezvoltarea intensivă a industriei, 
modernizarea structurilor acesteia prin 
creșterea prioritară a ramurilor și subramu- 
rilor de înaltă tehnicitate, care valorifică 
cu maximă eficiență materiile prime, re
sursele energetice și munca socială. Tot
odată, se va acționa potrivit programului 
de măsuri stabilit, pentru realizarea de pro

- In procente, calculate pe baza prețurilor
de plan 1986 -

Prevederi 1990 Ritm mediu anual
față de 1935 1986-1990

Industria extractivă 139,1 6,9
Industria metalurgică 148,3 8,2
Industria construcțiilor de mașini șl o pre-

lucrării metalelor 163,0 10,3
Industria chimică și de prelucrare a țițeiului 162,5 10,2
Industria mcterialelor de construcții, a ex-

ploatării și prelucrării lemnului, celulozei
si hîrtiei 137,0 6,5

Industria ușoară 143,2 7,4
Industria alimentară 1.61.5 , 10,1

Art. 5. — In cincinalul 1986—1990 producția principalelor produse industriale 
va atinge următoarele niveluri :

U.M. Niveluri 
in 1990

Anul 1990 
fată de

1935 - %

Energie electrică mid. kWh 101,7 143
Cărbune net mil. tone 117,3

20-20,5
252

Oțel mil. tone 145-149
Mașini și utilaje tehnologice pentru industrie mii tone 765,5 116
Nave maritime pentru transportat mărfuri mii tdw 1 203,4 440
Autoturisme
Produse ale industriei electronice, inclusiv

mii buc. 365 270

mijloace ale tehnicii de calcul 
Produse ale industriei de mecanică fină,

mid. lei 35,9 210

optică, echipamente și elemente hidrau
lice și pneumatice mid. lei 25,3 173

Cauciuc sintetic mii tone 267 171
Anvelope mii buc. 9 230 164
Fibre si fire artificiale și sintetice mii tone 459 178
îngrășăminte chimice (100J/0 substanță activă) mil. tone 4,5 145
Medicamente pentru uz uman și veterinar mid. lei 13,2 218
Ciment mil. tone 17-18 139-147
Mobilier din lemn mid. lei 26 149
Hirtie și cartoane mil. mp 14 810 142
Țesături mil. mp 1 722,4 143
Tricotaje mil. buc. 

echiv. 574 149
Confecții textile mid. lei 72,8 146
încălțăminte mil. per. 154,2 132 .

Art. 6. — In industria extractivă se va 
acționa pentru creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor și instalațiilor, pentru apli
carea pe scară largă a metodelor moderne 
ele extracție și preparare de mare produc
tivitate. Se vor intensifica forajele pentru 
exploatarea structurilor de țiței și gaze de 
la mare adincime și pe platoul continental 
marin și se vor extinde tehnologiile perfec
ționate de creștere a factorului final de re
cuperare a rezervelor de zăcăminte. La căr
buni și minereuri se va urmări creșterea 
randamentelor de extracție a substanțelor 
utile și îmbunătățirea continuă a calității 
produselor livrate beneficiarilor.

Art. 7. — Dezvoltarea bazei energetice se 
va realiza prin extinderea și utilizarea 
combustibililor solizi, construcția de hidro
centrale, înfăptuirea programului de cen
trale nucleare și folosirea surselor noi de 
energie, restrîngîndu-se consumul de hidro
carburi. Se va extinde producerea de ener
gie electrică și termică și vor fi luate mă
suri pentru exploatarea la parametrii pro
iectați a centralelor electrice, a cazanelor 
și celorlalte instalații energetice pentru uti
lizarea deplină a potențialului energetic, a 
combustibililor, reducerea consumurilor 
tehnologice in centrale și a pierderilor în 
rețelele de transport a energiei.

Art. 8. — In industria siderurgică se va 
pune un accent deosebit pe îmbunătățirea 
structurii producției. Se va asigura creș
terea ponderii oțelurilor carbon de calitate, 
cu tratamente termice superioare și con
sumuri reduse de elemente de aliere. Va 
spori mai rapid, în cadrul programului de 
tipizare aprobat, producția sortimentelor cu 
grad ridicat de prelucrare-finisare și care 
valorifică eficient metalul, asigurind inte
gral din resurse interne, inclusiv prin 
schimburi echilibrate cu alte țări, oțelurile 
de calitate necesare industriei constructoare 
de mașini. Vor fi luate măsuri pentru reali
zarea de laminoare și instalații de extru- 
ztune de mici capacități in uzinele consu
matoare, care să asigure o gamă largă de 
sortotipodimensiuni potrivit cerințelor pro
ducției.

Art. 9. — In metalurgia neferoasă se va 
urmări creșterea randamentelor de extrac
ție și valorificarea complexă a minereuri
lor. La aluminiu se va urmări reducerea 
în continuare a consumurilor energetice, 
diversificarea gamei de aliaje și a sortimen
telor de produse prelucrate.

Art. 10. — în industria construcțiilor de 
mașini se va acționa pentru continuarea 
modernizării structurilor de producție, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor și realizarea acestora la perfor
manțele de vîrf obținute pe plan mondial. 
Un accent deosebit se va pune pe redu
cerea gabaritelor șl greutăților unitare ale 

gineriei tehnologice la organizarea, moder
nizarea și programarea pe baze științifice 
a producției, folosirea integrală a capacită
ților de producție, buna întreținere și re
parare a mașinilor, utilajelor și instalații
lor. extinderea mecanizării și automatizării 
producției, creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și eficientei economice 
în toate domeniile ;

h) introducerea în practica agricolă și 
zootehnică a rezultatelor cercetării științi
fice în contextul înfăptuirii noii revoluții 
agrare, pentru creșterea producției vege
tale și animale, realizarea unor noi soiuri 
și hibrizi de plante și rase de animale de 
mare randament, valorificarea biomasei 
pentru obținerea de produse nutritive, ex
tinderea culturilor bioenergetice :

i) îmbinarea organică a cercetărilor 
aplicative cu cercetările fundamentale din 
domeniul matematicii, fizicii, chimiei și 
biologiei, în vederea asigurării soluțiilor 
necesare dezvoltării în perspectivă a eco
nomiei naționale ;

j) dezvoltarea producției cu aportul uni
tăților de cercetare științifică și ingineria 
tehnologică, in scopul satisfacerii în mă
sură sporită a necesităților economiei 
de produse și materiale de înaltă tehnici
tate, al reducerii importurilor, precum și 
pentru creșterea exportului.

La proiectarea noilor obiective de inves
tiții și produse, precum și la elaborarea de 
noi tehnologii trebuie să se adopte, potrivit 
legii, soluții tehnice cu performanțe la ni
velul celor mai bune realizări din țară sau 
pe plan mondial, ori superioare acestora.

Se interzice proiectarea, omologarea și 
introducerea în producție a unor mașini, 
utilaje și instalații, tehnologii de fabricație 
și produse care nu asigură randamente 
superioare celor existente, costuri de pro
ducție mai reduse și un nivel ridicat de 
competitivitate la export a produselor.

Costurile de producție, prețurile de pro
ducție și de livrare la produsele noi sau 
modernizate trebuie să fie în mod cores
punzător mai mici decît costurile și respec
tiv prețurile produselor pe care le înlo
cuiesc. Prețurile pentru aceste produse vor 
fi supuse aprobării, potrivit legii.

duse de nivel tehnic și calitativ ridicat, 
adaptate cerințelor pieței externe, cu un 
grad sporit de competitivitate.

In cel de-al VUI-lea cincinal, productia- 
marfă industrială va crește cu 43,3—49,0 la 
sută față de 1985, intr-un ritm mediu anual 
de 7,5—8,3 la sută. Pe principalele ramuri 
creșterile vor fi următoarele : 

produselor, pe diminuarea pierderilor de 
prelucrare și creșterea coeficientului de uti
lizare a metalului.

Se va acorda prioritate dezvoltării elec
tronicii și microelectronicii, mijloacelor de 
automatizare, mecanicii fine, echipamente
lor hidraulice și pneumatice, mașinilor- 
unelțe de înaltă tehnicitate șl productivi
tate.

Producția industriei constructoare de 
mașini va asigura circa 75 la sută din uti
lajele și instalațiile necesare program'ului 
de investiții din cincinal și dublarea expor
tului.

Se va moderniza producția de utilaje 
energetice, petroliere și tehnologice, urmă- 
rindu-se creșterea fiabilității și a gradului 
de dotare cu echipamente electronice și hi- 
dropneumatice, mijloace de automatizare și 
aparatură de măsură și control, care con
feră siguranță și eficientă în exploatare.

In domeniul mijloacelor de transport se 
va pune accentul pe realizarea tipurilor de 
mare capacitate și specializate, cu perfor
manțe tehnico-funcționale îmbunătățite și 
consumuri reduse de combustibili in ex
ploatare.

Art. 11. — în industria chimică și petro
chimică se vor asigura folosirea deplină a 
capacităților de producție la parametrii pro
iectați, adîncirea proceselor de prelucrare a 
țițeiului și valorificarea superioară a ma
teriilor prime ; vor fi luate măsuri pentru 
recuperarea energiilor reziduale și valorifi
carea complexă a subproduselor de fabri
cație. O dezvoltare puternică va avea pro
ducția de sinteză fină și de mic tonaj. Se 
va extinde în proporție însemnată fabri
cația de materiale și substanțe chimice pure 
și ultrapure necesare industriei electroteh
nice și electronice, de catalizatori cu activi
tate ridicată, de auxiliari pentru industria 
textilă, pielărie, prelucrarea cauciucului și 
a maselor plastice. Se va accentua dezvol
tarea și diversificarea producției de colo- 
ranți, detergenți, articole cosmetice și de 
parfumerie. In concordanță cu cerințele 
agriculturii, in domeniul îngrășămintelor 
chimice se va realiza un raport corespun
zător între îngrășămintele pe bază de 
azot, fosfor si potasiu, iar creșterea pro
ducției de pesticide se va realiza oe baza 
sortimentelor cu eficientă sporită si rema
nentă scăzută.

în producția de medicamente se va asi
gura extinderea produselor de biosinteză și 
sinteză fină, valorificarea resurselor de 
plante medicinale, extracte apicole și ani
maliere.

Art. 12. — Producția materialelor de con
strucții va asigura satisfacerea cerințelor 
programului de investiții și ale populației ; 
se va urmări reducerea consumurilor ener
getice prin extinderea procedeului uscat ia 

fabricarea cimentului, a sortimentelor cu 
adaos de zgură și cenușă de termocentrală. 
La prefabricate din beton, accentul se va 
pune pe producția de panouri mari cu nivel 
ridicat de finisare și echipare, în vederea 
creșterii gradului de prefabricare și a indus
trializării complexe a lucrărilor de con- 
strucții-montaj.

Se vor realiza noi produse — sortimente 
din bazalt topit sau sinterizat, fibre cera
mice, agregate artificiale din zgură de 
furnal și altele.

Producția de sticlărie și articole de me
naj va trebui să asigure necesitățile interne 
și creșterea exportului, punindu-se accent 
pe realizarea sticlei optice, a produselor da 
cristal și din fire de sticlă.

Industria de exploatare și prelucrare a 
lemnului se va dezvolta in principal pe 
seama sporirii gradului de valorificare a 
masei lemnoase ; se va pune accentul pe 
creșterea și diversificarea producției de mo
bilă și alte produse finite din lemn, îndeo
sebi a sortimentelor cu grad înalt de pre
lucrare și competitive pe piețele externe. 
Vor fi asimilate noi sortimente de furnire 
estetice, de plăci din așchii și fibre de lemn 
realizate prin noi tehnologii de presare.

Art. 13. — In industria ușoară se va 
acționa pentru diversificarea producției, re
înnoirea acesteia în funcție de cerințele pie
ței și evoluția modei, pentru promovarea 
exporturilor in condiții de eficiență sporită 
și valorificarea superioară a materiilor pri
me, concomitent cu creșterea gradului de 
asigurare a acestora din producția internă, 
în industria textilă, a tricotajelor, confec
țiilor și încălțămintei vor fi aplicate pe 
scară largă noi tehnologii care să asigure 
creșterea calității și extinderea producției 
de articole ușoare, cu grad ridicat de fini
sare, realizate într-o gamă coloristică va
riată.

Art. 14. — Industria mică va fi dezvoltată 
In unitățile consiliilor populare, în cadrul 
organizațiilor cooperatiste — meșteșugă
rești, de desfacere și agricole — în unitățile 
Ministerului Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agricole, Ministe
rului Comerțului Interior, îndeosebi pe baza 
prelucrării unor materii prime locale, a 
unor resurse agricole și subproduse indus
triale, a materialelor recuperabile și refo
losibile, asigurind dezvoltarea mai rapidă 
și diversificarea producției de bunuri de 
consum, de materiale de construcții pentru 
nevoi locale, unelte pentru grădinărit și 
agricultură, conserve și semiconserve de le
gume și fructe.

în vederea asigurării unei mai bune apro
vizionări a populației, un accent deosebit se 
va pune pe dezvoltarea micii industrii ali
mentare și a preparatelor culinare.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele și celelalte organe 
centrale, comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului Bucu
rești, consiliile oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Internațio
nale, Comitetul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Ministerul Finanțelor și Minis
terul Muncii să asigure :

a) aplicarea fermă a programelor de 
măsuri stabilite cu privire la perfecționa
rea producției și a muncii, in scopul Înde
plinirii și depășirii producției fizice plani
ficate și in mod deosebit a celei ^estinate 
exportului, ridicării' nivelului tehnic șl 
calitativ al produselor, creșterii producti
vității muncii.

In acest scop se va acționa pentru : 
modernizarea tehnologiilor de fabricație : 
perfecționarea pregătirii tehnologice, a

III. Dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare
Art. 16. — In perioada 1986—1990 se va 

accentua procesul de dezvoltare intensivă, 
modernizare și organizare a agriculturii, 
ramură de bază a economiei naționale, 
prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale 
științei agrozootehnice și întărirea econo- 
mico-organizatorică a tuturor unităților 
agricole, care să asigure obținerea unor 
recolte sigure și stabile In orice condiții, 
sporirea producției vegetale și animale, 
In vederea satisfacerii cerințelor interne

- în fizic -

U.M. Niveluri
1990

Cereale pentru boabe mii tone 32 470
Sfeclă de zahăr mii tone 11 625
Floarea-soarelui șl rapiță mii tone 1 410
Soia mii tone 985
Cartofi de toamnă mii tone 8 500
legume de cimp mii tone 11 000
Fructe mii tone 3 200
Struguri mii tone 2 400
Carne in viu mii tone 4 012
Lapte de vacă și bivoliță mii Iii 89 000
Lină tone 69 000
Ouă mii. buc. 9 600
Carne tăiată - total mii tone 2 992
Peste mii tone 500
Unt mii tone 100
Brinzeturi mii tone 200
Ulei comestibil mii tone 600
Zahăr mii tone 1 000

Creșterea producției agricole te va rea
liza prin aplicarea celor mai moderne teh
nologii, mici consumatoare de materiale și 
combustibil, cu efect favorabil in creșterea 
eficienței economice și a rentabilității in 
fiecare unitate agricolă și pe fiecare 
produs.

Art. 17. — Suprafața arabilă In cultură 
va fi in anul 1990 de cel puțin 10 700 
mii ha ; în culturi duble și succesive vor 
fi însămîntate 2 000 mii ha cu porumb 
boabe, floarea-soarelui. soia, sfeclă de 
zahăr, fasole, legume de cimp și plan ie 
de nutreț.

Suprafața agricolă irigată In cultură va 
fi de 5 400 mii ha, din care arabiiă 
5 195 mii ha.

Se va acționa pentru creșterea prevăzută 
a suprafețelor, încheierea lucrărilor de or
ganizare a teritoriului, ținînd seama de

U.M. Niveluri
1990

Bovine mii capete 11 000
din care :

- vaci, bivolițe și juninci mii capete 4 600
Porcine mii capete 15 600
Ovine și caprine mii capete 29 800
Păsări ouătoare mii capete 80 000

Pentru sporirea efectivelor de animale, 
in special de bovine și ovine, și creșterea 
producției animaliere se va acționa pen
tru Îmbunătățirea reproducției și extin
derea raselor de animale cu potential 
ridicat de producție, dezvoltarea sectorului 
zootehnic in fiecare întreprindere agricolă 
de stat sau cooperatistă, prin organizarea 
de microferme pe lingă unitățile cu profil 
vegetal și horticol în scopul valorificării 
complete și în condiții economice a tuturor 
resurselor furajere, sporirea producției de 
furaje.

Art. 19. — Baza tehnico-materială a agri
culturii se va dezvolta și diversifica prin 
dotări cu tractoare pe șenile, combine, 
mașini agricole specifice pentru terenurile 
situate in pantă ; parcul de tractoare va fi 
la finele cincinalului de 150 mii buc., iar 
cel de combine de recoltat cereala de 62 

lansării sl urmăririi producției : raționali
zarea debitării și pregătirii materialelor : 
modernizarea controlului de calitate și 
a tehnologiilor de control tehnic ; îmbună
tățirea organizării activităților de gospo
dărire a energiei, de reparații, transport, 
depozitare. conservare și manipulare 
a produselorperfecționarea conducerii 
producției și a muncii ; aplicarea acordului 
global și direct ; ridicarea calificării forței 
de muncă.

Vor fi aplicate măsuri ferme pentru îm
bunătățirea activității de planificare și de 
realizare a producției, creșterea rolului 
centralelor, ca titulare de plan și Întărirea 
răspunderii ce le revine acestora în desfă
șurarea activității de planificare și de 
urmărire a execuției planului ;

b) încărcarea capacităților de producție 
Ia nivelurile prevăzute prin plan, ținînd 
seama de timpul necesar pentru efectuarea 
reviziilor și reparațiilor, conform normati
velor stabilite.

în vederea realizării unor consumuri 
energetice' optime și folosirii integrale 
a capacităților de producție se va asigura 
echilibrarea schimburilor în toate unitățile 
economice. In același scop. In întreprinde
rile din industria de bază se va trece la 
sistemul de lucru în foc continuu de 
7 zile pe săptămînă, urmînd ca personalul 
muncitor să primească ziua liberă prin 
rotație in timpul săptămînii. Totodată con
cediile de odihnă, inclusiv pentru perso
nalul de administrație, se vor eșalona in 
așa fel îneît în fiecare lună să fie pro
gramat în concediu cel mult 9 la sută din 
totalul personalului ;

c) îndeplinirea de către toate unitățile 
din economie a obligațiilor ce le revin in 
cadrul diviziunii sociale a muncii, potrivit 
prevederilor planului național unic, în. 
concordantă cu cerințele de ansamblu ale 
dezvoltării economico-sociale ; pe toate 
treptele organizatorice din economie se vor 
asigura respectarea disciplinei de plan, în
tărirea controlului asupra producției, de la 
contractare pină la realizarea produselor 
și expedierea lor la export șl intern, cu 
respectarea riguroasă a normelor de con
sum de materii prime, materiale, combus
tibili și energie. stabilite potrivit legii ;

d) elaborarea anuală a planului de re
parații capitale asigurind măsuri pentru 
efectuarea riguroasă și la termenele sta
bilite a lucrărilor de reparații pentru 
fiecare unitate economică in parte ; repa
rațiile capitale vor fi executate In unită
țile mari consumatoare de energie din 
industria chimică, petrochimică, metalur
gică, a materialelor de construcții, turnă
torii și alte, domenii. în perioada noiem
brie — februarie, iar pentru unitățile din 
sectorul energetic reparațiile capitale se 
vor realiza în perioada de vară ;

e) aplicarea fermă a programelor de In
tegrare și ' specializare în producție, in 
conformitate cu prevederile planului na
țional unic, corelarea corespunzătoare 
a industriei orizontale in vederea intensi
ficării fabricației de piese și subansamble, 
precum și a asigurării stocurilor pentru 
continuitatea producției ;

f) planificarea producției fizice, reparti
zarea, contractarea și livrarea materiilor 
prime', materialelor, combustibililor și 
energiei, a tuturor produselor, . precum și 
folosirea acestora in întreaga economie

..națională, numai pe baza normelor de 
consum șl de . refolosire aprobate, potrivit 
legii, cu respectarea nomenclatoarelor de 
materiale si produse tipizate si in sțrictâ 
conformitate cu caracteristicile tehnico- 
calitative și celelalte prevederi din stan
darde și norme tehnice.

de consum, cit și disponibilitățile pentru 
export.

Producția globală agricolă va șpori tn 
medie anuală cu 6,1—6.7 la sută față de 
perioada 1981—1985 ; industria alimentară 
se va dezvolta tntr-un ritm mediu anual 
de 10,1 la sută.

în anul 1990, la principalele produse 
agricole și ale industriei alimentare se 
prevăd — în condiții climatice normale — 
următoarele niveluri de producție : 

amplasarea culturilor pe sole mici și 
aplicarea asolamentelor care să permită 
o rotație corespunzătoare a culturilor, 
creșterea suprafețelor irigate și In special 
a suprafețelor irigate prin brazde. O aten
ție deosebită se va acorda extinderii soiu
rilor și hibrizilor de înaltă productivitate, 
precum și a unor rase de animale cu po
tențial ridicat de producție, utilizării unor 
cantități sporite de îngrășăminte organice 
și folosirii raționale a acestora, combaterii 
integrate a dăunătorilor, bolilor și buru
ienilor, dindu-șe prioritate mijloacelor 
biologice, utilizării eficiente a dotării exis
tente cu tractoare și mașini agricole in 
conformitate cu normativele aprobate.

Art. 18. — în zootehnie, efectivele de 
animale vor ajunge, la sfirșitul anului 
1990, la următoarele niveluri : 

mii buc ; suprafața totală amenajată pen
tru irigații va ajunge la 5 600 mii ha ; pe 
cincinal se vor livra agriculturii 14 500 mii 
tone îngrășăminte chimice și se vor folosi 
320 mil. tone ingrășăminte organice.

Art. 20. — în vederea creșterii eficienței 
economice tn toate unitățile din agricultură 
vor fi luate măsuri pentru dimensionarea 
mai bună a fermelor în producția vegetală 
și animală, normarea personalului în ra
port cu sarcinile de producție, creșterea 
prevăzută a productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor de producție respec- 
tindu-se cu strictețe normativele de cos
turi stabilite pentru fiecare produs in 
parte.

Art. 21. — Producția industriei alimen
tare va asigura folosirea completă a ma
teriilor prime agricole și valorificarea 
superioară a acestora, utilizarea integrală 

a capacităților de producție existente, pre
cum și realizarea de noi capacități mici 
amplasate în apropierea resurselor de ma
terii prime, dezvoltarea, diversificarea și

IV. Silvicultura, gospodărirea apelor 
și protecția mediului înconjurător

Art. 22. — în silvicultură se va urmări 
realizarea programului aprobat pentru mai 
buna gospodărire a fondului forestier, asi- 
gurindu-se îmbinarea armonioasă a func
țiilor economice ale pădurii cu cele de 
protecție ale mediului ambiant.

în perioada 1986—1990 se va pune anual 
in circuitul economic un volum mediu 
de masă lemnoasă de 22,5 mii. mc, din 
care pentru producția industrială 20.3 
mii. mc.

Art. 23. — în scopul conservării fondului 
forestier și valorificării superioare și com
plete a tuturor resurselor pădurii. în pe
rioada 1986—1990 se va acționa pentru :

a) menținerea integrității fondului fores
tier, păstrindu-se echilibrul acestuia ce 
zone geografice, acordindu-se o atenție 
mai mare pădurilor valoroase din zona 
de cîmpie ;

b) respectarea riguroasă a cotei de tăiere 
aprobată, repartizarea acesteia proportional 
cu posibilitatea fiecărei unități de pro
ducție. precum și evitarea erodării solului 
prin tăieri de masă lemnoasă ; darea în 
circuitul economic, cu prioritate, a mate
rialelor lemnoase rezultate din doborituri 
de vint și din operațiuni de igienizare 
a pădurilor ;

c) regenerarea Ia zi a suprafețelor din 
fondul forestier parcurse cu tăieri, punin
du-se un accent deosebit pe regenerai ea 
pe cale naturală și promovarea în cultură 
a speciilor autohtone valoroase de foioase 
și rășinoase ; de asemenea se va urmări 
realizarea programului privind redarea în 
circuitul productiv a terenurilor excesiv 
degradate și în alunecare, inapte pentru 
agricultură ;

d) intensificarea valorificării produselor 
nelemnoase ale pădurii — fructe de pă
dure, ciuperci și plante medicinale dm 
flora spontană — realizarea sarcinilor dm 
programele privind dezvoltarea apiculturii 
și sericiculturii, precum și dezvoltarea 
economiei vinatului și pescuitului în apele 
de munte ;

V. Transporturi
Art. 27. — în domeniul transporturilor, 

în cincinalul 1986—1990 se va asigura uti
lizarea intensivă, cu eficientă sporită, a 
mijloacelor din dotare, tinind seama de 
normativele de utilizare stabilite pentru 
fiecare mijloc de transport. Consiliul de 
Miniștri va asigura : realizarea unui sistem 
unitar și coordonat de activitate in trans
porturi, în cadrul căruia calea ferată să de
țină in continuare ponderea principală ; 
dezvoltarea prioritară a transporturilor 
feroviare, maritime și fluviale ; limitarea 
transporturilor auto la strictul necesar 
pentru aprovizionările locale in interiorul 
județelor ; mecanizarea operațiilor de în- 
cărcare-descărcare ; extinderea containeri- 
zării și transcontainerizării ; dezvoltarea 
transporturilor combinate, acordîndu-se o 
atenție sporită optimizării acestora, utili-

VI. Investiții
Art. 30. — Volumul total al investi

țiilor în economia națională in perioada 
1986—1990, de 1 400 mid. lei. dimensionat 
pe baza unui raport corespunzător in uti
lizarea venitului național pentru acumu
lare și consum, asigură reproducția socia
listă lărgită. Acesta va fi destinat in prin
cipal pentru terminarea lucrărilor in curs 
de execuție, realizarea de dezvoltări și mo
dernizări la capacitățile existente, comple-

Industrie
Construcții
Agricultură, silvicultură, gospodărirea apelor
* lansporturi și telecomunicații
Circulația mărfurilor
Construcții de locuințe

și gospodărie comunală

In cursul cincinalului 1986—1990 se vor 
pune in funcțiune circa 900 capacități de 
producție importante, industriale și agro
zootehnice.

Art. 31. — In vederea realizării Investi
țiilor prevăzute pentru cincinal, Consiliul 
de Miniștri. Comitetul de Stat al Planifică
rii și ministerele vor lua următoarele mă
suri :

a) înscrierea In plan a investițiilor se va 
face numai pe baza notelor de fundamen
tare tehnico-economică privind necesitatea 
și oportunitatea investițiilor, in condițiile 
utilizării depline a capacităților existente 
și încadrării in normativele de utilizare a 
fondurilor fixe stabilite, asigurării necesa
rului de materii prime, combustibili și 
energie șl a desfacerii producției la intern 
și la export ;

b) prezentarea cu prioritate la aprobare 
a obiectivelor de investiții productive, cu 
deosebire a celor care contribuie la dezvol
tarea bazei de materii prime, combustibili 
și energie, modernizarea și reutilarea uni
tăților în funcțiune, creșterea producției

VII. Aprovizionarea tehnico-materială
Art. 32. — Consiliul de Miniștri. Comite

tul de Stat al Planificării. Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, con
siliile de conducere ale ministerelor vor 
lua măsuri pentru respectarea eu strictețe 
a normelor de consum și - încadrarea ri
guroasă in consumurile de materii prime, 
materiale, combustibili și energie stabilite 
prin plan ; in acest scop se va acționa pen
tru :

a) încadrarea strictă In normele de con
sum. în coeficienții de utilizare și de scoa
tere, in normativele de valorificare superi
oară a materiilor prime șl materialelor 
stabilite prin plan. Depășirea normelor de 
consum și realizarea de rebuturi atrag 
răspunderea persoanelor vinovate, potrivit 
prevederilor legii ;

b) respectarea riguroasă a domeniilor de 
utilizare stabilite pentru fiecare materie 
primă și material in parte. Acordarea re
partițiilor pentru acestea se va face in sor
timentele. dimensiunile și calitățile nor
mate pentru procesele tehnologice și pro
dusele ce Ie folosesc, cu respectarea strictă 
a normelor și domeniilor de utilizare, po
trivit legii ;

c) acoperirea necesarului economiei de 
materii prime și materiale, prin dezvolta
rea bazei de materii prime și- energetice, 
prin punerea în valoare a tuturor resurse
lor materiale existente in economie: elabo
rarea și introducerea de tehnologii care să 
asigure creșterea gradului de valorificare 
și de recuperare a materiilor prime și ma
terialelor refolosibile ;

d) aprovizionarea ritmică a unităților 
economice și în mod special a celor care 
au sarcini de export, cu materii priftie, 
materiale, combustibili, energie, piese, 
subansamble, echipamente, ambalaje și ce
lelalte resurse destinate asigurării bazei 
materiale a producției pentru export ;

e) gospodărirea judicioasă a stocurilor 

ridicarea calității produselor alimentare si 
culinare in scopul ușurării muncii în gos
podărie și bunei aprovizionări a popu
lației.

e) executarea la timp și la un nivel 
calitativ superior a tuturor lucrărilor de 
îmbunătățire pe pajiștile montane în ve
derea sporirii producției de masă-verde.

Art. 24. — Pentru satisfacerea nevoilor 
de apă ale centrelor populate, ale noilor 
capacități de producție, inclusiv pentru 
energie electrică și irigații, precum și pen
tru atenuarea undelor de viitură a apelor, 
în "cincinalul 1986—1990 se vor da in ex
ploatare noi lacuri de acumulate cu folo
sință complexă reprezentînd un volum dș 
1 500 mii. mc, precum și 280 km canale 
magistrale pentru asigurarea surselor de 
apă la irigații ; se vor executa 700 km 
lucrări de regularizări, apărări și consoli
dări de maluri pe cursurile de apă ; îndi
guiri și suprainălțări ele diguri pe 500 km 
care vor apăra împotriva inundațiilor 180 
mii ha terenuri agricole, centre populate 
și obiective economice.

Art. 25. — Vor fi luate măsuri pentru : 
gospodărirea și păstrarea calității apelor, 
de folosire rațională a resurselor de apă 
îndeosebi în industrie, irigații, producerea 
de energie "electrică, navigație, piscicultura: 
creșterea gradului de recirculare a apelor 
industriale și reducerea la minimum 
a pierderilor : epurarea apelor uzate în 
condițiile exploatării la parametrii pro
iectați a instalațiilor de epurare : recupe
rarea substanțelor utile din apele uzate și 
folosirea nămolurilor reziduale.

Art. 26. — în domeniul protecției me
diului înconjurător, vor fi întreprinse mă
suri pentru respectarea strictă a limitelor 
admisibile In procesele generatoare 
de noxe, precum și pentru recuperarea 
substanțelor reziduale, construirea de in
stalații de epurare a apelor- și purificarea 
aerului, prevenirea degradării fondului 
funciar, protecția faunei, a pădurilor și ve
getației din rezervații, parcuri și locuri de 
agrement, introducerea unor mijloace da 
transport nepoluante.

și telecomunicații
zării intensive a întregului potențial, acce
lerării ritmului de expediție, sporirii vite
zei comerciale și lărgirii capacităților por
tuare.

Volumul total al mărfurilor transportate 
va fi, în anul 1990, de 1 904,4 milioane tone.

Art 28. — Baza materială a transportu
rilor va spori in perioada 1986—1990 prin 
dotarea cu 180 locomotive electrice. 13 377 
vagoane de marfă în echivalent 4 osii, 
nave fluviale nepropulsate cu capacitatea 
totală de 885,5 mii tone, remorchere și îm- 
pingătoare fluviale cu o putere de 313.2 mii 
C.P. Capacitatea medie a flotei maritime 
va ajunge în 1990 la 7,3 mii. tdw.

Art. 29. — Volumul activităților de poștă 
ți telecomunicații va crește în ritm cores
punzător, in principal prin utilizarea in-" 
tensivă a capacităților existente.

- construcții
tarea dotării unităților cu mașini și utilaje, 
eliminarea locurilor înguste. înfăptuirea 
programului construcției de locuințe.

Valorile totale de investiții stabilite prin 
plan pentru fiecare obiectiv sint maxime și 
nu vor putea fi depășite.

Principalelor ramuri ale economiei na
ționale le vor fi alocate următoarele volu
me de investiții :

- miliarde lei —

1986—1990

841
41

210
123
20

127

prin dotarea cu mașini și utilaje perfecțio
nate pe suprafețele existente : pentru fie
care lucrare de investiții se va stabili dis
tinct nivelul producției destinat exportu
lui ;

c) asigurarea Încadrării Indicatorilor teh- 
nico-economici pentru obiectivele noi de 
investiții in nivelurile prevăzute pentru 
anul 1990 In acțiunea de organizare și mo
dernizare a proceselor de producție ;

d) reducerea, in continuare, la toate 
obiectivele de investiții a costurilor lucră
rilor prin aplicarea de soluții tehnologice și 
constructive eficiente, dimensionarea stric
tă a construcțiilor potrivit cerințelor pro
ceselor tehnologice, diminuarea consumu
rilor de materiale de construcții :

e) intensificarea ritmului de execuția pe 
șantiere in vederea scurtării duratei de 
execuție, extinderea mecanizării și indus
trializării lucrărilor de constructii-montaj 
și a tehnologiilor moderne de execuție, îm
bunătățirea folosirii utilajelor de construc
ții, a mijloacelor de transport și a for
ței de muncă.

de materii prime, materiale, combustibili șl 
alte produse, stabilirea de măsuri pentru 
prevenirea formării de stocuri disponibile 
sau fără mișcare, precum și pentru rein
troducerea in circuitul economic a aces
tora :

f) creșterea gradului de participare a 
materialelor refolosibile în asigurarea ne
cesarului de materii prime, prin intensifi
carea acțiunilor de recuperare și reintro
ducere în circuitul economic a materiale
lor refolosibile rezultate din procesele de 
producție și consum ; valorificarea inte
grală și cu randament sporit a tuturor ma
terialelor refolosibile recuperate, îndeosebi 
fier și fontă, oteluri aliate și feroaliaje, 
nichel, cupru, aluminiu și alte metale ne
feroase. produse chimice, uleiuri minerale, 
cauciuc, mase plastice, lemn, hirtie, textile, 
cioburi de sticlă și altele ;

g) extinderea pe scară largă a valorifi
cării ca atare a materialelor recuperabile 
și limitarea strictă a retopirii acestora ; 
recondiționarea pieselor și subansamblelor 
rezultate de la mașinile, utilajele și insta
lațiile scoase din funcțiune și creșterea 
gradului de utilizare a acestora.

Comitetul de Stat al Planificării. Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
împreună cu ministerele vor dimensiona 
necesarul de consum de materii prime, 
materiale și produse, pe baza normelor și 
normativelor de consum stabilite și apro
bate, potrivit legii.

Comitetul de Stat al Planificării. Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
împreună cu ministerele și centralele vor 
asigura respectarea strictă a destinațiilor 
materiilor prime, materialelor și .produse
lor conform prevederilor aprobate prin ba
lanțe.

Se va exercita un control permanent 
asupra nivelului stocurilor de materii pri-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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me, materiale și produse finite și încadră
rii acestora în normativele stabilite prin 
plan.

Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fonduri

VIII. Comerțul exterior 
și cooperarea economică internațională

Art 33. — în activitatea de comerț exte
rior se va urmări realizarea unei balanțe 
comerciale excedentare care să asigure o 
balanță de plăți activă și consolidarea re
zervelor valutare ale tării. în acest scop. 
Consiliul de Miniștri va acționa pentru 
amplificarea. în continuare, a schimburilor 
comerciale și a cooperării cu toate țările 
socialiste, adîncirea colaborării economice 
și tehnico-științifice în cadrul C.A.E.R., 
lărgirea relațiilor economice cu țările în 
curs de dezvoltare, promovarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire socială.

Art. 34. — în perioada 1986—1990 volu
mul total al comerțului exterior va crește 
cu 52,7 la sută fată de perioada 1981—1985, 
Iar volumul încasărilor valutare din turis
mul internațional cu 66 la sută.

In vederea realizării sarcinilor de creș
tere a exporturilor în condiții de eficientă 
sporită, se va acționa pentru :

a) intensificarea prospectării pieței ex
terne și încheierea contractelor cu parte
nerii externi pentru întregul volum de 
export și import. în condiții de eficiență 
ridicată ;

b) realizarea fondului de marfă prevăzut 
la export, lansarea din timp in fabricație a 
produselor. în structura sortimentală și la 
nivelul tehnic si calitativ solicitat de bene
ficiari. adaptarea operativă a producției la 
cerințele pieței externe ; se vor asigura 
creșterea ponderii produselor exportate 
cu grad ridicat de prelucrare, valorificarea 
superioară a produselor românești pe pie
țele externe, sporirea eficienței întregii ao 
tivități de comerț exterior ;

c) asigurarea forței de muncă si * dotă

IX. Creșterea eficienței economice
Art 36. — în vederea asigurării dezvol

tării intensive a economiei în cincinalul 
1986—1990, se va pune un accent deosebit 
pe ridicarea nivelului tehnic si calitativ al 
produselor în conformitate cu programul 
aprobat, pe valorificarea cu randament su
perior a tuturor resurselor materiale, creș
terea productivității muncii, reducerea cos
turilor de producție. îndeosebi a cheltuieli
lor materiale, pe întărirea autoconducerii 
și autogestiunli economico-financiare. apli
carea fermă a noului mecanism economico- 
financiar.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri pen
tru perfecționarea sistemului de finanțare 
șl creditare și respectarea strictă a nor
mativelor economico-financiare stabilite 
pentru cheltuielile totale șl materiale la 
1 000 lei producție, costul normat pe pro
dus. mijloacele circulante și creditele la 
1000 lei producție-marfă, producția-marfă 
sau volumul de activitate la 1 000 lei fon
duri fixe la valoarea rămasă, asigurind s

a) folosirea deplină, cu inalt randament, 
a capacităților de producție existente și a 
suprafețelor construite, reducerea investi
țiilor specifice, punerea în funcțiune șl 
atingerea în termenul stabilit a parametri
lor aprobați la noile obiective ce urmează 
a se realiza în cursul cincinalului ;

b) diminuarea accentuată a consumuri
lor de materii prime, materiale, combusti
bil și energie, corespunzător normelor sta
bilite, utilizarea pe scară largă a materia
lelor recuperabile șl refolosibile, creșterea 
gradului de prelucrare și valorificare supe

lor Fixe, împreună cu ministerele șl cen
tralele vor urmări ca livrarea materiilor 
prime și materialelor noi să se facă nu
mai in măsura îndeplinirii, de către unită
țile beneficiare, a sarcinilor de predare a 
materialelor refolosibile stabilite prin plan.

rilor necesare executării la timp și în con
diții competitive a lucrărilor de construc- 
ții-montaj în străinătate și a exportului da 
proiecte, documentații și asistentă tehnică;

d) folosirea cu maximum de eficiență a 
fondurilor valutare pentru import, alocate 
prin plan fiecărui minister, centrală și în
treprindere, acționîndu-se pentru utiliza
rea cu prioritate a materiilor prime, mate
rialelor, combustibililor, mașinilor și utila
jelor din resurse interne, precum și redu
cerea cheltuielilor valutare privind trans
portul mărfurilor ; derularea importurilor 
în execuție se va face în strinsă corelare 
cu realizarea exporturilor și încasărilor 
valutare ;

e) diversificarea formelor de comercia
lizare și lărgirea piețelor de desfacere, 
dezvoltarea în continuare a comerțului în 
compensație, realizarea de operațiuni le
gate de export-import, în special in dome
niu] construcțiilor de mașini, majorarea li
vrărilor de proiecte, documentații, tehno
logii și asistență tehnică in străinătate.

Art. 35 — Cooperarea economică și teh- 
nico-științifică va ocupa un loc central în 
raporturile economice ale țării. Se va pune 
accentul pe cooperarea si specializarea în 
producție, îndeosebi. în domeniul construc
țiilor de mașini, în cadrul unor schimburi 
echilibrate care să contribuie la accelera
rea progresului tehnic șl ridicarea eficien
tei economice. O atenție deosebită se va 
acorda dezvoltării cooperării în scopul asi
gurării cerințelor de materii prime și pro
duse de bază ale economiei, intensificîn- 
du-se încheierea de acorduri și înțelegeri 
de lungă durată în domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale și al desfacerii produc
ției.

rioară a tuturor resurselor materiale, prin 
generalizarea în cel mal scurt timp, în toa
te unitățile, a rezultatelor acțiunii de mo
dernizare a tehnologiilor, instalațiilor și de 
organizare a producției și a muncii ;

c) normarea stocurilor de materii prime, 
materiale și combustibili, a celor de pro
ducție neterminată și de produse finite în 
strictă concordantă cu volumul și structura 
producției fizice planificate, consumurile 
specifice normate, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, reducerea duratelor de 
execuție a produselor, a celei de livrare și 
încasare a contravalorii acestora ; la pro
dusele pentru export normarea stocurilor 
va avea în vedere prevederile rezultate 
din contractele externe, timpul necesar for
mării loturilor comerciale, urmărindu-se 
valorificarea în cel mai scurt timp a stocu
rilor care în prezent depășesc normativele 
stabilite. Totodată în activitatea de inves
tiții se vor norma duratele de execuție a 
obiectivelor, asigurindu-se pe tot parcursul 
realizării lor respectarea riguroasă a aces
tora, corelarea strictă între stadiul de exe
cuție, consumurile materiale și eliberarea 
fondurilor de retribuire ;

d) sporirea mai puternică a productivi
tății muncii pe baza organizării mal bune 
a producției' și â muncii, a extinderii me
canizării, automatizării șl robotizării pro
ducției, folosirea rațională, eficientă a for
ței de muncă în toate unitățile econo
mice :

e) reducerea simțitoare a costurilor pe 
fiecare produs, serviciu șl lucrare, a chel

tuielilor totale de producție, a celor gene
rale și administrativ-gospodărești, pe an
samblul întreprinderii și pe fiecare secție, 
aplicarea unui regim sever de economii- în 
toate unitățile, creșterea puternică a ren
tabilității și beneficiului ;

f) creșterea răspunderii organelor da 
conducere colectivă și a răspunderii perso
nale a directorului, inginerului-șef și a con- 
tabilului-șef pentru asigurarea realizării 
integrale și în condiții de eficiență sporită 
a tuturor sarcinilor care revin unităților 
din planul național, dezvoltarea patrimo
niului și apărarea proprietății socialiste, 
întărirea disciplinei de plan, contractuale 
și financiare și a legalității socialiste în 
întreaga activitate economică și socială ;

g) aplicarea cu fermitate în toate sectoa
rele de activitate a noului mecanism eco- 
nomico-financiar. utilizarea rațională și în 
conformitate cu normativele aprobate a tu
turor resurselor materiale, de muncă și bă
nești, accelerarea vitezei de rotație, a fon- 
durilor.

Art. 37. — Productivitatea muncii, factor 
hotărîtor pentru asigurarea dezvoltării in
tensive a economiei naționale, va crește în 
anul 1990 față de 1985 cu 70,4 la sută in 
industria republicană și cu 50,0 la sută în 
activitatea de construcții-montaj.

Se vor asigura normarea științifică a pro
ducției și a muncii, reducerea personalului 
Indirect productiv și de administrație, ri
dicarea nivelului de pregătire profesională, 
întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă.

Retribuirea în acord global șl în acord 
direct trebuie să asigure creșterea răspun
derii colective și individuale și cointeresarea 
personalului muncitor la realizarea și de
pășirea producției fizice și a celei destinate 
exportului, la valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor și la ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor și gospodărirea eficientă a fondu
rilor materiale și bănești.
, Art. 38. — în cincinalul 1986—1990, aco
perirea necesarului de personal va fi asi
gurată prin pregătirea profesională a unui 
număr de circa 1 910 mii persoane, munci
tori calificați, tehnicieni, maiștri, ingineri 
și alte cadre de specialitate.

X. Creșterea venitului național 
și ridicarea nivelului de trai

Art 42. — Pe baza creșterii producției 
materiale și a eficientei economice în toate 
ramurile, venitul național va spori într-un 
ritm mediu anual de 9,9—10,6 la sută, asi- 
gurîndu-se resursele necesare pentru dez
voltarea în continuare a forțelor de pro
ducție și pentru îmbunătățirea nivelului da 
trai material si spiritual al populației. Co
respunzător obiectivelor și sarcinilor noii 
etape de dezvoltare a economiei naționale, 
din venitul național utilizat pentru consum 
și acumulare se va asigura repartizarea a 
70 la sută pentru fondul de consum și 30 la 
sută pentru fondul de acumulare.

Art. 43. — Pe baza creșterii venitului na
țional se vor crea condiții pentru ridicarea 
în continuare a nivelului de trai al Între
gului popor :

a) retribuția medie reală va crește în 
anul 1990 față de 1985 cu 6—8 la sută ; 
corespunzător cerințelor obiective ale dez
voltării echilibrate a economiei, va fi pro
movat cu strictețe principiul creșterii mai 
rapide a productivității muncii în raport 
cu sporirea retribuției ; întreprinderile, 
centralele, ministerele, celelalte, organe 
centrale șl locale vor lua măsuri pentru 
aplicarea fermă a retribuirii personalului 
muncitor în acord global și acord direct, 
pentru legarea mai strinsă a veniturilor 
fiecărui om al muncii de munca prestată 
și de rezultatele obținute ;

b) se vor crea condițiile corespunzătoare 
pentru trecerea treptată la săptămîna de

Vor fi luate măsuri pentru îmbunătăți
rea substanțială a nivelului general de ca
lificare și policalificare a muncitorilor și 
celorlalți specialiști pentru a răspunde ce
rințelor dezvoltării intensive și de creștere 
a eficienței economiei naționale.

Art. 39. — în anul 1990 nivelul cheltuie
lilor la 1 000 lei producție-marfă sau veni
turi brute se va reduce față de 1985 cu 
146,2 lei în industria republicană, cu 30,4 
lei în construcții-montaj, cu 229.3 lei în 
agricultura de stat și cu 42,2 lei în trans
porturi.

Se va acționa pentru diminuarea conti
nuă a costurilor prin mai buna organizare 
și modernizare a proceselor de producție, 
luîndu-se măsuri pentru reducerea consu
murilor materiale și energetice, creșterea 
productivității muncii, a gradului de valo
rificare și calității produselor, realizarea la 
termen a parametrilor proiectați la noile 
obiective de investiții.

Se vor lua măsuri ca fiecare unitate eco
nomică să asigure acoperirea cheltuielilor 
din resurse proprii și obținerea unui bene
ficiu maxim pentru fiecare leu cheltuit

Art. 40. — Prin prelucrarea superioară a 
materiilor prime și obținerea de produse 
de valoare economică ridicată, care să în
corporeze, în principal, concepție tehnolo
gică modernă și manoperă de calitate su
perioară, se va asigura creșterea gradului 
de valorificare a materiilor prime, materia
lelor, combustibililor și energiei pe ansam
blul industriei calculat pe baza valorii pro
ducției-marfă cu 30—32 la sută în 1990 față 
de 1985.

Art. 41. — în vederea creșterii continua 
a producției ce se obține la 1 000 lei fon
duri fixe, vor fi luate măsuri pentru îmbu
nătățirea substanțială a randamentului de 
utilizare a fondurilor fixe care să conducă 
la realizarea producției-marfă în ritmurile 
prevăzute, reducerea costurilor investițiilor, 
mal buna întreținere și exploatare a uti
lajelor, perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație. modernizarea mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, dotarea cu tehnică modernă 
a noilor capacități ; în Industria prelucră
toare, producția-marfă la 1 000 lei fonduri 
fixe din activitatea de bază la valoarea 
rămasă va ajunge în 1990 la circa 2 577 Iei.

lucru de 44—42 ore pînă în anul 1990 în 
toate sectoarele de activitate, pe măsura 
realizării sarcinilor prevăzute în programul 
privind organizarea și modernizarea pro
ducției și de creștere a productivității mun
cii, pe baza perfecționării organizării și 
modernizării proceselor de producție, uti
lizării raționale a timpului de muncă, ex
tinderii automatizării, cibemetizării și ro
botizării producției ; în unitățile cu pro
gram mai redus se va mențină actualul 
timp de lucru ;

c) veniturile reale ala țărănimii prove
nite din muncă în cooperativele agricole de 
producție și din gospodăriile personale, 
calculate pe o persoană activă, vor crește, 
în anul 1990, cu 6—8 la sută față de 1985.

Art 44. — Volumul total al desfacerilor 
de mărfuri va crește în anul 1990 față de 
1985 cu 9,4 la sută. Iar cel al prestărilor de 
servicii cu 79,7 la sută.

în vederea satisfacerii în condiții cit mal 
bune a cerințelor populației vor fi luate 
măsuri pentru :

a) livrarea ritmică șl integrală către 
.POHJitotie a mărfurilor prevăzute în plan 
în condiții de calitate șl într-o structură 
sortimentală diversificată ;

b) dezvoltarea alimentației publice, creș
terea și diversificarea producției și desfa
cerii de preparate și semipreparate culi
nare ;

c) repartizarea judicioasă pe teritoriu a 
fohdului de marfă destinat aprovizionării 

populației, acordîndu-se prioritate orașelor 
mari, centrelor muncitorești și stațiunilor 
balneoclimaterice ;

d) intensificarea desfacerilor de mărfuri 
nealimentare în mediul rural, concomitent 
cu preluarea unor cantități sporite de pro
duse agroaljmentare la fondul de stat prin 
contractări și. achiziții de la populație ;

e) perfecționarea și dezvoltarea în con
tinuare a activităților de prestări de servi
cii, lărgirea gamei și rețelei serviciilor 
prestate populației, îmbunătățirea calității 
acestora în concordanță cu cerințele popu

XI. Dezvoltarea județelor 
și sistematizarea economico-socială a teritoriului

Art. 46. — în cincinalul 1986—1990 se va 
ecționa cu fermitate pentru amplasarea ra
țională a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării în conformitate cu Progra- 
mul-directivă de dezvoltare economico-so
cială în profil teritorial și cu Programul 
național de sistematizare a teritoriului și 
a localităților urbane și rurale.

în anul 1990, în toate județele țării se va 
realiza un volum de activitate de cel puțin 
80 mii lei pe locuitor, în domeniile pro
ducției Industriale, agricole, de construcții- 
montaj, transporturi și alte ramuri, din care 
50 mii lei producție industrială.

Art. 47. — în perioada 1986—1990 se vor 
construi 750 mii locuințe noi. cu suprafața 
utilă de 45 mii. mp, din care 100 mii lo
cuințe noi vor fi construite în comune și 
sate. Se va acționa ferm pentru diversifi
carea construcțiilor de locuințe, în concor
dantă cu planurile de sistematizare a ora
șelor și satelor, adaptate potrivit specifi

XII. Dispoziții finale
Art. 49. — Indicatorii Planului național 

unic de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe perioada 
1986—1990 vor fi desfășurat! pe ani și pe 
titulari de plan prin decret al Consiliului 
de Stat. ■

Comitetul de Stat al Planificării, minis
terele, centralele și consiliile populare ju
dețene și al municipiului București vor 
asigura ca propunerile privind nivelurile 
de producție și ceilalți indicatori de plan 
anuali să fie stabiliți în conformitate cu 
ritmurile și proporțiile prevăzute în pla
nul cincinal.

Art 50. — Consiliul de Miniștri, organ 
suprem al administrației de stat răspunde 
de realizarea indicatorilor, ritmurilor, pro
porțiilor și a echilibrului material, finan
ciar și valutar prevăzute în plan.

Consiliul de Miniștri, Comitetul de Stat 
al Planificării, ministerele, centralele șl 
consiliile populare județene vor lua măsuri 
pentru :

a) asigurarea unul caracter permanent 
de continuitate a acțiunilor de perfecțio
nare a organizării și de modernizare a pro
ceselor de producție. In care scop se vor 
analiza periodic rezultatele obținute și se 
va acționa ferm pentru extinderea și ge
neralizarea , acțiunilor cu eficiență econo
mică indicată ;

b) organizarea execuției planului național 
unic și stabilirea pe ministere și celelalte 
organe ' centrale, comitete executive ale 
consiliilor populare județene și al munici
piului București de măsuri care să asigure 
desfășurarea ritmică a activității producti
ve și realizarea integrală a sarcinilor pre
văzute :

c) examinarea periodică a execuției pla
nului, asigurind : realizarea producției fi
zice și valorice ; ridicarea nivelului tehnic 
șl calitativ al-produselor ; respectarea con
tractelor economice : îndeplinirea norme- 
lorsde consum la materii prime, materiale, 
combustibili și energie ; recuperarea și va

lației, folosirea eficientă a capacităților 
existente și a forței de muncă.

Art. 45. — Vor fi luate măsuri pentru 
perfecționarea învățămîntului, îmbunătăți
rea în continuare a ocrotirii sănătății și 
asistentei sociale, punîndu-se un accent 
deosebit pe prevenirea îmbolnăvirilor șl 
apărarea sănătății populației, precum și 
pentru dezvoltarea culturii, educației fizica 
și sportului. Se va acționa cu fermitate 
pentru folosirea cu eficiență sporită a ba
zei materiale existente din aceste sectoare 
de activitate.

cului din fiecare zonă și localitate. Se vor 
accentua acțiunile de sistematizare rurală 
prin concentrarea în comune mari a satelor 
și gospodăriilor izolate, urmînd ca noile 
locuințe să fie construite cu 2—4 nivele, 
cu o arhitectură bazată pe tradiții locale.

Art. 48. — Se va asigura aplicarea în 
continuare a Programului național de sis
tematizare a teritoriului și a localităților 
urbane și rurale, în scopul creării unei re
țele moderne de localități, acționîndu-se 
pentru utilizarea cît mai eficientă a tere
nurilor. restringerea la strictul necesar a 
perimetrelor construibile și a suprafețelor 
ocupate de construcții, organizarea judi
cioasă a căilor de transport, pentru dez
voltarea orașelor și comunelor ca unități 
administrativ-teritoriale de bază și centre 
economice și social-culturale puternice, ca
pabile să asigure condiții de viață, de mun
că și de afirmare multilaterală tuturor 
cetățenilor țării.

lorificarea materialelor refolosibile șl a 
pieselor recondiționate ; gospodărirea ra
țională a stocurilor materiale ; punerea în 
funcțiune la termen a obiectivelor de in
vestiții șl utilizarea corespunzătoare a ca
pacităților de producție ; asigurarea și pre
gătirea forței de muncă ; îndeplinirea rigu
roasă a planului de Comerț exterior și a 
balanței de plăți externe ; înfăptuirea creș
terii productivității muncii și reducerea 
costurilor de fabricație ; sporirea eficienței 
și rentabilității în toate domeniile de acti
vitate ; echilibrul pieței interne prin core
larea creșterii veniturilor populației cu 
sporirea livrărilor de mărfuri și servicii ;

d) redistribuirea mijloacelor materiale în 
funcție de prioritățile politicii economice 
a Partidului Comunist Român, pentru in
troducerea în circuitul economic și valori
ficarea superioară a rezervelor existente, 
a Întregului potențial economic ;

e) elaborarea și fundamentarea proiecte
lor planurilor anuale, corelînd propunerile 
Întreprinderilor, centralelor, ministerelor, 
județelor și ale organelor de sinteză. In 
vederea gospodăririi cu randament maxim 
a potențialului tării, a Înfăptuirii obiecti
velor politicii economice a partidului ;

f) prezentarea spre adoptare Marii Adu
nări Naționale a proiectelor planurilor 
anuale, ținînd seama de nivelurile prevă
zute In planul cincinal, realizările din pe
rioada precedentă și de elementele noi 
apărute In dezvoltarea economiei națio
nale.

Art 51. — Se aprobă execuția Planului 
cincinal de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe perioada 
1981—1985 adoptat prin Legea nr. 2/1981, 
potrivit Comunicatului Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, Con
siliului de Miniștri, Comitetului de Stat al 
Planificării și Direcției Centrale de Sta
tistică, publicat în „Buletinul oficial" al 
Republicii Socialiste România, partea a 
Ilî-a, nr. 9, din 7 februarie 1986.

LEGEA Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare pe perioada 1986-1990

Murea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege

Art. 1. — Se adoptă Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentara 
pe perioada 1986—1990. elaborat in concordanță cu directivele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român și cu hotărîrile celui de-al IÎI-lea Congres al consiliilor 
de conducere ale unităților agricole socialiste, al Întregii țărăniml, al consiliilor oame
nilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor.

PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII AGRICULTURII 
Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE SÎNT

11, Prestări de servicii pentru popu
lație 201,8 15,1

12. Veniturile reale ale țărănimii
provenite din munca in coope
rativele agricole de producție ți 
gospodăriile personale, pe o per
soană activă 106,0—108,0 1,2-1,6

Porcine
Ovine și caprine 
Păsări ouătoare

mii capete 
mii capete 
mii capete

15 600
29 800
80 000

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

în procente, calculate pe baza 
prețurilor de plan 1986 -

Nr. 
crt.

Indicatorul
Prevederi 1990 Ritm mediu
față de 1985 anual

1986-1990

1. Producția globală agricolă (me
dia anuală a perioadei 1986—
1990 față de 1981-1985) 134,8-138,3 6,1-6,7

2. Producția netă agricolă (media 
anuală a perioadei 1986-1990 
față de 1981-1985) 150,5-153,8 8,5-9,0

3. Volumul lucrărilor executate de
stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii 107,9 1,5

4. Producția netă industrială 178,4 12,3
5, Producția-marfă industrială 161,5 10,1
6. Volumul comerțului exterior de

produse agricole și alimentare 
(1986-1990 față de 1981-1985) 130,4 5,4

7. Productivitatea muncii calculată 
pe baza valorii producției-marfă 
— în agricultura de stat 202,8 15,2
— in industria alimentară 184,1 13,0

8. Investiții pentru agricultură și 
industria alimentară, din fondu-
rile statului și ale organizațiilor 
cooperatiste (1986—1990) — mid.

189,0lei
9. Livrări de mărfuri agricole și 

alimentare către fondul pieței 130,8 5,5
10. Reducerea cheltuielilor la 1 000 

lei producție-marfă — lei
— in agricultură

— întreprinderi agricole de
229,3stat

— stațiuni pentru mecanizarea
agriculturii (la 1 000 lei 
venituri) 89,0

— In industrie — total 90,0
din care :

— cheltuieli materiale 59,0

Obiectivul fundamental al planului cin
cinal 1986—1990 îl constituie accentuarea 
procesului de dezvoltare intensivă, moder
nizare și organizare a agriculturii, ramură 
de bază a economiei naționale, prin aplica
rea celor mai noi cuceriri ale științei agro
zootehnice și întărirea economico-organi- 
zatorică a tuturor unităților agricole care, 
corespunzător cerințelor noii revoluții 
agrare, trebuie să asigure obținerea unor 
recolte sigure și stabile In orice condiții, 
sporirea producției vegetale și animale în 
vederea satisfacerii tuturor consumurilor 
interne si asigurării de disponibilități pen
tru piața externă.

în scopul înfăptuirii obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, pentru dezvoltarea inten
sivă a economiei naționale, în industria ali
mentară o importanță deosebită se va acor
da realizării sarcinilor stabilite prin pro
gramele privind perfecționarea organizării 
și modernizării proceselor de producție In 
scopul obținerii unor producții suplimenta

re, pe seama folosirii Integrale a capaci
tăților de producție, valorificării superioa
re a materiilor prime, diversificării struc
turii sortimentale, ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor, întăririi auto
conducerii muncitorești și autogestiunil, 
sporirii substanțiale a eficienței econo
mice.

Art. 2. — Suprafața agricolă va fi la 
sfirșitul anului 1990 de cel puțin 15 700 
mii hectare.

Suprafața arabilă în cultură va fi în anul 
1990 de cel puțin 10 700 mii hectare ; în 
culturi duble și succesive vor fi însămîn- 
țate 2 000 mii hectare cu porumb boabe, 
floarea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr, fa
sole, legume de cîmp și plante de nutreț.

Suprafața agricolă irigată în cultură va 
fi de 5 400 mii hectare, din care arabilă 
5 195 mii hectare.

Art. 3. — în anul 1990 — în condiții cli
matice normale — la principalele produse 
agricole se vor obține următoarele niveluri 
de producție :

Niveluri 
1990

U.M.

Griu și secară mii tone 8 250
Porumb și sorg mii tone 6 000
Orz și orzoaica mii tone 600
Floarea-soarelui șl răpită mii tone 1 395
Soia mii tone 925
Fasole mii tone 210
Sfeclă de zahăr mii tone 10 700
In și cinepă pentru fibră mii tone 810
Cartofi de toamnă mii tone 4 000
Legume de cimp mii tone 5 000
Fructe mii tone 2 200
Struguri mii tone 1 860
Carne in viu mii tone 2 876
Lapte de vacă și bivoliță mii hl 49 000
Lină tone 63 000
Ouă mii. buc. 4 305

Art. 6. — în enul 1990 producția principalelor produse industriale alimentare va 
atinge următoarele niveluri :

- în fizic —

U.M. Niveluri 
1990

Cereale pentru boaba mii tone 32 470
- griu și secară mii tone 10 240
- porumb și sorg mii tone 18 200
- orz și orzoaica mii tone 3 600

Soia mii tone 985
Fasole mii tone 405
Floarea-soarelui șl rapiță mii tone 1 410
Sfeclă de zahăr mii tone 11 625
In și cînepă pentru fibră mii tone 935
Cartofi de toamnă mii tone 8 500
Legume de cimp mii tone 11 000
Fructe mii tone 3 200
Struguri mii tone 2 400
Carne in viu mii tone 4 012
Lapte de vacă și bivoliță mii hl 89 000
Lină ■tone 69 000
Ouă mii. buc. 9 600

Nivelurile prevăzute la producția agri- Art. 4. — Efectivele de animale vor ajun-
colă sînt minime, urmînd ca Ministerul 
Agriculturii și organele județene să acțio- ge la sfîrșitul anului 1990 la următoarele
neze pentru depășirea acestora. niveluri :

U.M. Niveluri
1990

Bovine mii capete 11 000
din care :

U.M. Niveluri
1990

Anul 1990 
față de

1985 - %

Carne tăiată. — total mii tone 2 992 167
Preparate din carne mii tone 503 188Conserve din carne mii tone 135 256
Preparate și semipreparate

culinare mii tone 649 de 22 oriPește mii tone 500 192Lapte de consum mii hl 11 000 191Unt mii tone 100 212Brinzeturi mii tone 200 233Ulei comestibil mii tone 600 183Zahăr mii tone 1 000 200
Legume și fructe conservate mii tone 620 239
Sucuri naturale si băuturi răco-

ritoare - total mii hl 15 000 383

- vaci, bivolițe și junincl mii capete 4 600

Art. 7. — în scopul realizării obiectivelor 
prevăzute în plan privind accelerarea pro
cesului de dezvoltare intensivă și de mo
dernizare a agriculturii, corespunzător ce
rințelor noii revoluții agrare. Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca Ministerul 
Agriculturii, Ministerul Industriei Alimen
tare și al Achiziționării Produselor Agri
cole, Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Academia de Științe 
Agricole și Silvice, organele agricole jude
țene și consiliile unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste să asigure :

a) realizarea sarcinii de creștere a su
prafeței agricole, folosirea rațională a în
tregii suprafețe agricole și arabile ; utili

zarea deplină a suprafețelor amenajata 
pentru irigații ;

b) stabilirea potențialului productiv al 
fiecărei sole în parte și a măsurilor ce 
urmează a se aplica pentru păstrarea și 
îmbunătățirea însușirilor fizice și chimice 
ale solului, sporirea capacității productive 
a terenului agricol, prin executarea lucră
rilor ameliorative, eliminarea excesului de 
umiditate, combaterea fenomenelor de ero
ziune și sărăturare a solului ; lucrările de 
irigații vor fi modernizate și completate 
cu lucrări de desecare pentru a putea va
lorifica din plin potențialul acestora :

c) necesarul semințelor și materialului

(Continuare în pag. a IV-a)
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săditor de calitate pentru toate culturile, 
adaptate condițiilor pedoclimatice din f’e- 
care zonă ; lucrările agricole se vor exe
cuta în timpul optim cu respectarea rigu
roasă a tehnologiilor specifice fiecărei cul
turi, urmărindu-se folosirea din plin a ca
pacității tractoarelor și mașinilor agricole, 
îngrășămintele organice si chimice se vor 
administra pe baza cartării agrochimice 
a solurilor, diferențiat în funcție de na
tura culturii, urmărindu-se folosirea cu 
maximum de eficiență a acestora. Substan
țele chimice pentru combaterea bolilor, 
dăunătorilor și a buruienilor vor fi folosite 
Intr-un complex de măsuri integrat, ast
fel încit să conducă la micșorarea substan
țială a cantităților administrate, la redu
cerea poluării solului și a cheltuielilor ma
teriale ;

d) mecanizarea lucrărilor agricole, efec
tuarea acestora în perioadele optime, in 
scopul creșterii producției, evitării pier
derilor și reducerii consumului de com
bustibili și energie ;

e) dezvoltarea producției legumicole șl 
de cartofi intr-o structură corespunzătoare 
nevoilor de consum din fiecare județ, pen
tru industrializare și export, asigurind 
consumul in stare proaspătă o perioadă cit 
mai lungă din an ;

f) în pomicultură și viticultură se vor 
moderniza plantațiile existente, iar cele 
noi se vor amplasa pe terenuri nearabile ; 
totodată, se vor aplica tehnologiile cores- 
punzățoare fiecărei specii în vederea spo
ririi producțiilor de fructe și struguri ;

g) dezvoltarea efectivelor de animale și 
creșterea producțiilor medii și totale de. 
produse animaliere. în condițiile îmbună
tățirii selecției, reproducției și ameliorării 
raselor îndeosebi la bovine si ovine : creș
terea natalității și diminuarea mortalității 
animalelor ; modernizarea fermelor și uni
tăților zootehnice ; o preocupare mai sus
ținută va fi acordată sericiculturii, apicul
turii, creșterii iepurilor și a animalelor de 
blană ;

h) sporirea producției de furaje prin 

creșterea randamentelor la hectar, atit la 
plantele de nutreț cultivate, cit si la 
pajiștile naturale, extinderea culturilor 
duble și valorificarea deplină a tuturor 
produselor secundare din agricultură si 
industria alimentară, precum și prin valo
rificarea corespunzătoare a miriștilor și 
pădurilor pășunabile ;

i) perfecționarea organizării producției 
și a muncii în toate unitățile agricole, 
asigurindu-se întărirea ordinii și disci
plinei, creșterea răspunderii în muncă la 
toate nivelurile, respectarea riguroasă 
a tehnologiilor de producție, executarea la 
timp și la un nivel calitativ superior 
a tuturor lucrărilor agricole ; creșterea 
productivității muncii ;

j) în industria alimentară se vor lua 
măsuri pentru organizarea și modernizarea 
proceselor tehnologice, folosirea comoletă 
a materiilor prime agricole și valorificarea 
superioară a acestora ; utilizarea integrală 
a capacităților de producție existente, pre
cum și realizarea de noi capacități mici 
amplasate în apropiere de resursele de 
materii prime. Se va organiza diversifi
carea producției în fiecare unitate în ve
derea reducerii vehiculării produselor la 
distanțe mari și asigurarea produselor ne
cesare consumatorilor locali :

k) sporirea eficienței activității în toate 
unitățile agricole și de industrie alimen
tară. reducerea cheltuielilor materiale, 
diminuarea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, creș
terea eficienței fondurilor fixe.

Art. 8. — în scopul realizării nivelurilor 
prevăzute la producția agricolă și asigu
rării bazei tehnico-materiale a agriculturii 
se va acționa ■ pentru :

a) încheierea lucrărilor de organizare 
a teritoriului, ținînd seama de amplasarea 
culturilor pe sole mici și aplicarea asola- 
mentelor care să permită o rotație cores
punzătoare a culturilor ;

b) dotarea în întreaga perioadă 1986—1990 
cu tractoare, inclusiv pentru executarea 
lucrărilor pe terenurile în pantă, combine 
autopropulsate de recoltat cereale, multi
funcționale și de mare capacitate, combine 

de recoltat sfeclă, mașini de recoltat car
tofi, precum și alte mașini și utilaje agri
cole ; parcul de tractoare va fi la sfîrșitul 
cincinalului de 150 mii bucăți, iar cel de 
combine de recoltat cereale de 62 mii 
bucăți ;

c) amenajarea pentru irigații a suprafeței 
de 2 644 mii ha. astfel încit la ' sfîrșitul 
anului 1990 suprafața totală amenaja'ă 
pentru irigații să ajungă la 5 600 mii ha ;

d) executarea lucrărilor de desecări pe 
o suprafață de 2 011 mii ha și lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe o supra
față de 955 mii ha ;

e) livrarea pentru agricultură, în această 
perioadă, a 14 500 mii tone îngrășăminte 
chimice cu azot, fosfor și potasiu în sub
stanță activă și folosirea a 320 milioane 
tone îngrășăminte organice.

Art. 9. — Ministerul Agriculturii, cons'- 
liile populare județene, direcțiile județene 
pentru agricultură, comisiile producătorilor 
agricoli vor sprijini gospodăriile indivi
duale cu semințe, material săditor. repro
ducători de valoare ; asistentă și îndru
mare tehnică, in vederea obținerii unor 
producții agricole vegetale și animale cit 
mai mari.

Consiliile unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste și stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii vor răspunde de acti
vitatea de producție agricolă desfășurată 
pe terenurile deținute în folosință de 
cooperatori.

Art. 10. — Volumul total al investițiilor 
pentru agricultură și industria alimentară 
în perioada 1986—1990 va fi de 189 mid. 
lei, destinate în principal pentru reali
zarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
modernizări în producția vegetală și ani
mală. capacități noi și modernizări în in
dustria alimentară, spații de depozitare 
a produselor agricole.

Tn vederea realizării investițiilor plani
ficate vor fi luate măsuri pentru :

a) punerea în funcțiune la termenele 
stabilite prin plan a obiectivelor din lis
tele de investiții ale Ministerului Agricul
turii și Ministerului Industriei Alimentare 
și al Achiziționării Produselor Agricole, 

acționînd pentru asigurarea documentații
lor tehnico-economice și de execuție, 
încadrarea in normativele de utilizarea 
fondurilor fixe stabilite, desfășurarea rit
mică și susținută a activității pe șantiere ;

b) realizarea in cele mai bune condiții 
a lucrărilor de investiții, reducerea costu
rilor lucrărilor prin aplicarea de soluții 
tehnologice și constructive eficiente, redu
cerea consumurilor de metal, ciment și 
alte materiale energointensive, folosirea 
pe scară largă a materialelor locale și 
reutilizarea celor recuperabile.

Art. 11. — Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca Ministerul Agriculturii. Minis
terul Industriei Alimentare și al Achizi
ționării Produselor Agricole, Academia ds 
Științe Agricole și Silvice, institutele și 
unitățile de cercetare științifică să-și 
orienteze cu precădere activitatea de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și introducere a progresului tehnic în 
următoarele direcții : '

a) elaborarea de noi tehnologii pentru 
ameliorarea solurilor slab productive, ex
ploatarea cu eficientă a terenurilor ame
najate pentru irigații, utilizarea rațională 
a îngrășămintelor și pesticidelor, zonarea 
corespunzătoare a soiurilor și hibrizilor, 
efectuarea de asolamente și rotații judi
cioase ale culturilor ;

b) crearea de noi soiuri și hibrizi de 
semințe și material săditor cu caracteris
tici superioare, de mare potențial produc
tiv, rezistente la temperaturi scăzute, la 
secetă și la alte condiții nefavorabile de 
mediu, la boli și dăunători, cu conținut 
ridicat de substanță utilă ;

c) ameliorarea și crearea de noi rase de 
animale cu potențial productiv mai ridi
cat ; elaborarea de noi tehnologii, urmă
rindu-se valorificarea superioară a bazei 
furajere, inclusiv utilizarea de noi resurse, 
reducerea consumului specific de furaje, 
sporirea accelerată a producției pe pășu
nile și finețele naturale. stabilirea de 
metode mai eficiente de profilaxie, diag
nostic și tratament al bolilor ;

d) valorificarea integrală a materiilor 
prime agricole și realizarea de produse și 

preparate cu conținut nutritiv care să asi
gure o alimentație rațională, corespunză
toare normelor fundamentate științific ;

e) se va urmări utilizarea de noi resurse 
de materii prime agricole și de biosinteză, 
realizarea de produse bogate în proteine, 
vitamine, săruri minerale, în' concordanță 
cu cerințele diferențiate ale populației, 
producerea de conserve și preparate ali
mentare, care să mențină în cît mai mare 
măsură calitățile naturale ale produselor 
din care au fost pregătite ;

f) creșterea randamentelor de extracție 
la sfecla de zahăr și la alte materii prime 
agricole și a conținutului în ulei la 
floarea-soarelui și soia.

Art. 12. — în vederea creșterii eficienței 
Întregii activități de comerț exterior si 
cooperare economică internațională în do
meniul agriculturii și industriei alimentare 
6e va acționa pentru :

a) realizarea fondului de marfă prevăzut 
la export, prin specializarea de capacități 
și întreprinderi, care să producă în exclu
sivitate sau în cea mai mare parte mărfuri 
pentru export, în structura sortimentală 
și de calitatea solicitată de beneficiar:, 
asigurîndu-se sporirea continuă a aportului 
valutar al produselor ce se livrează pe 
piața externă ;

b) cooperarea economică și tehnico-
științifică în cadrul raporturilor economice 
ale țării, în domeniul schimburilor, a pro
gresului tehnic ; *

c) folosirea cu maximum de eficiență 
a fondurilor valutare alocate prin plan 
pentru import, acționîndu-se pentru utili
zarea cu prioritate a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor, mașinilor si 
utilajelor din resurse interne, precum și 
pentru reducerea cheltuielilor valutare pri
vind transportul mărfurilor.

Art. 13. — în cincinalul 1986—1990 se va 
pune un accent 'deosebit pe creșterea efi
cienței economice, pe perfecționarea func
ționării noului mecanism economlco-finan- 
ciar, pe utilizarea cu maximum de randa
ment a tuturor resurselor.

Art. 14. — în vederea creșterii eficientei 
economice în toate unitățile din agricultură* 

vor fi luate măsuri pentru dimensionarea 
mai bună a fermelor în producția vegetală 
și animală, normarea personalului in ra
port cu sarcinile de producție, creșterea 
prevăzută a productivității muncii și redu
cerea cheltuielilor de producție, respectîn- 
du-se cu strictețe normativele de costuri 
stabilite pentru fiecare produs in parte.

Art. 15. — în anul 1990 nivelul costurilor 
de producție la întreprinderile agricole de 
stat se va reduce față de 1985 cu 229.3 lei 
la 1 000 lei producție, cu 89 lei la stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii și cu 
90 lei în unitățile industriale ale Minis
terului Industriei Alimentare și al Achi
ziționării Produselor Agricole.

Tn acest scop, fiecare unitate economică 
din agricultură și industria alimentară vă 
trebui să ia măsuri pentru întărirea auto- 
conducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare, asigurîndu-se în ca
drul bugetului de venituri și cheltuieli 
acoperirea cheltuielilor di-', '.esurse proprii 
și realizarea de beneficii maxime.

Art. 16. — Volumul veniturilor reale ale 
țărănimii provenite din munca în coopera
tivele agricole de producție și din ’gospo
dăriile personale, calculate pe o persoană 
activă, vor crește în 1990 cu 6—8 la sută 
față de 1985.

Art. 17. — Indicatorii planului de dez
voltare a agriculturii și industriei alimen
tare pe perioada 1986—1990 vor fi desfă- 
șurați pe ani și titulari de plan prin de
cret al Consiliului de Stat.

Art. 18. — Consiliul de Miniștri. Ministe
rul Agriculturii, Ministerul Industriei Ali
mentare și al Achiziționării Produselor 
Agricole, centralele și întreprinderile, co
mitetele executive ale consiliilor populare 
județene și al. municipiului București răs
pund de îndeplinirea integrală a prevede
rilor planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe perioada 1986— 
1990. în acest scop, vor lua măsuri pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a sar
cinilor de plan și creșterea eficientei eco
nomice în toate domeniile de activitate 
din agricultură și Industria alimentară.

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)
Steliana Istoiiorescu. Gheorghe Pană, 
Mărgean Mihalache, Adrian Stoica, 
Constantin Zanfir, Paula Prioteasa, 
Gligor Urs, Vasile Bulucea, Gheorghe 
Tănase.

Desfășurate în spiritul tezelor și 
Ideilor de excepțională valoare teo
retică și practică cuprinse în cuvin- 
tările rostite de conducătorul parti
dului și statului la plenara C.C. al 
P.C.R. și la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și a Con

siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, dezbaterile au e- 
vidențiat marea însemnătate a pro
iectelor de legi supuse spre aproba
re forului suprem legislativ al ță
rii. documente de o deosebită im
portanță privind progresul multila
teral al patriei, ridicarea continuă a 
calității muncii și vieții întregului 
popor. Deputății' au reafirmat hotă- 
rîrea fermă a oamenilor muncii de 
pe întreg cuprinsul țării de a face 
totul pentru îndeplinirea exemplară 
a prevederilor celui de-al optulea 

cincinal, pentru înfăptuirea neabătu
tă a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R.. pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului pe pămintul României.

Subliniind că lucrările Marii Adu
nări Naționale au loc în această pe
rioadă de vibrantă trăire patriotică, 
în care țara cinstește împlinirea a 
șase decenii și jumătate de la făuri
rea gloriosului nostru partid comu
nist și a 50 de ani de la procesul 
luptătorilor comuniști și antifasciști 
de la Brașov, deputății au adus un 

emoționant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceadșescu. care, din cei mai 
tineri ani ai vieții sale de luptător 
neînfricat și revoluționar încercat, 
și-a consacrat întreaga activitate 
împlinirii aspirațiilor fundamentale, 
de libertate, independență, pace „și 
progres ale poporului român.

După discuția pe articole. Marea 
Adunare Națională a adoptat, prin 
vot deschis, în unanimitate, Legea 
Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 1986- 

1990 și Legea Planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare pe perioada 1986—1990.

Trecindu-se la ultimul punct în
scris pe ordinea de zi, tovarășul 
Dumitru Apostoiu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, a 
prezentat Expunerea asupra proiec
telor de legi pentru aprobarea de
cretelor cuprinzînd norme cu putere 
de lege emise de Consiliul de Stat 
după sesiunea a doua a Marii Adu
nări Naționale.

Raportul Comisiei constituționale 

și juridice asupra proiectelor de legi 
a fost prezentat de tovarășul loan 
Sălăjan, președintele comisiei.

Marea Adunare Națională a adop
tat. după discuția pe articole, in 
unanimitate, legile pentru aprobarea 
decretelor cuprinzînd norme cu pu
tere de lege emise de Consiliul de 
Stat după sesiunea a doua a Marii 
Adunări Naționale.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a rostit cuvîn- 
tul de închidere a actualei sesiuni.

Lucrările au luat sfîrșit lntr-o 

atmosferă de puternică însuflețire. 
Deputății și invitații au ovaționat în
delung pentru secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
dind glas sentimentelor de fierbinte 
dragoste, de inaltă prețuire și aleasă 
recunoștință pe care toți fiii 
patriei ie nutresc față da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, 
prin voința supremă a întregului po
por, conduce destinele României, 
conferindu-i strălucire și măreție, un 
loc respectat și demn in rîndul na
țiunilor lumii.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR LA DEZBATERI
CUVINTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE STOICA
CUVÎNTUL DEPUTATEI 

STELIANA ISTODORESCU
Mult iubite și stimate.tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului 

Comunist Român.
Președintele Republicii So

cialiste România,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
Forumul legislativ al țării 

dezbate in această sesiune do
cumente de o importanță deo
sebită pentru dezvoltarea eco- 
.nomiei și a celorlalte sectoare 
șle vieții sociale potrivit hotâ- 
irijor, obiectivelor și sarcinilor 
mdamentale adoptate de cel 
-al XIII-lea Congres al 
•Udului „Comunist Român.

.<e facem o datorie de con
știință, țnult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca 
de la tribuna înaltului for 
legislativ să exprimăm senti- 
mentele noastre de aleasă stimă. * 
profund respect și recunoștință 
față de pilduitoarea dumnea
voastră activitate revoluționară 
de peste cinci decenii, prin care 
v-ați impus in conștiința po
porului român, a întregii omeniri 
ca un luptător neînfricat pen
tru dreptate socială și națională, 
independența și suveranitatea 
patriei, pentru înfăptuirea idea
lurilor de progres și bunăstare 
ale celor ce muncesc, fapt ce 
v-a adus un înalt prestigiu ne 
toate meridianele lumii, fiind 
cunoscut ca Marele Erou al 
României, Marele Erou al 
Păcii !

Prin prevederile și orientările 
pe care le cuprind, proiectele 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României și Planului de dezvol
tare a agriculturii în cincinalul 
1986—1990, elaborate sub îndru
marea și cu * contribuția 
determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, asigură în
făptuirea obiectivului funda
mental al acestei perioade, și 
anume trecerea României la un 
stadiu nou, superior, de țară 
mediu dezvoltată.

Magistrala țuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R. sin
tetizează strălucit rezultatele 
obținute în viața economică și 
socială, jalonează cu claritate 
obiectivele și sarcinile actualu
lui cincinal și în perspectivă 
pină in anul 2000. ilustrează ro
lul hotăritor, determinant, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In elaborarea întregii politici 
interne și externe a partidului 
și statului. în fundamentarea 
programelor de dezvoltare 
multilaterală a României socia
liste.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că, pe fondul realizărilor 
de pină acum și al perspective
lor pe care le deschid preve
derile actualului cincinal, sar
cini mobilizatoare. revin și ju
dețului DOlj, în industrie, inves
tiții. in agricultură, în celelalte 
domenii.

Toate acestea vor accentua 
caracterul intensiv al dezvoltă
rii economiei în județul Dolj, 
trecerea la înfăptuirea hotărî tă 
a revoluției tehnico-științifice și 
noii revoluții agrare. Pentru 
dezvoltarea laturilor calitative 

ale producției vom aplica mai 
ferm principiile autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii fi
nanciare, vom îmbunătăți acti
vitatea financiar-bancară din 
fiecare întreprindere, vom ac
ționa stăruitor pentru reducerea1, 
cheltuielilor de producție și in
troducerea largă a progresului 
tehnic in toate sectoarele eco
nomice.

Măsurile politice, tehnice și 
organizatorice pe care le vom 
lua in continuare. în lumina 
orientărilor și sarcinilor date de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, vor 
asigura desfășurarea largă a 
acțiunii de organizare și moder
nizare a proceselor de produc
ție. asimilarea de noi produse 
și tehnologii, valorificarea su
perioară a materiilor prime, 
materialelor, energiei și com
bustibilului, în vederea creșterii 
producției-marfă la 1 000 lei 
fonduri fixe și a productivității 
muncii.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Dolj, 
în frunte cu comuniștii, acțio
nează cu răspundere sporită 
pentru realizarea planului pe 
acest an in industrie, in agri
cultură și în celelalte domenii 
de activitate. Pe semestrul I din 
acest an realizăm o producție- 
marfă industrială cu peste 10 la 
sută mai mare comparativ cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut, întregul spor de producție 
fiind obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. S-au 
furnizat sistemului energetic 
național suplimentar 190 mili
oane kWh energie electrică. Pre
vederile de plan au fost depă
șite și la alte produse indus
triale.

Eforturile noastre sînt con
centrate tn continuare în di
recția recuperării. In cel mai 
scurt timp, a restanțelor la pro
ducția fizică și marfă. Deși 
marea majoritate a unităților 
și-au realizat și depășit planul, 
pe ansamblul județului înregis
trăm restanțe la unele produse 
de bază.

In agricultură vom acționa cu 
cea mai mare răspundere, in 
spirit de ordine și disciplină, 
pentru a mobiliza întreaga forță 
mecanică pentru executarea în 
cel mai scurt timp și fără pier
deri a recoltării griului, întreți
nerea corespunzătoare a cultu
rilor, realizarea celorlalte pro
grame adoptate pentru obținerea 
în acest an de recolte pe mă
sura potențialului real de care 
dispunem, a cerințelor justifica
te pe care le-a formulat la adre
sa județului și a muncii noas
tre secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vă încredințăm pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, 
pe mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu că oamenii muncii 
din Dolj vor face totul pentru 
a-și îndeplini exemplar sarcinile 
ce le revin în acest an și pe în
tregul cincinal, răspunzind prin 
fapte demne de muncă grijii 
statornice pe care o purtați dez
voltării economico-sociale a pa
triei noastre, România socialistă.

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii Socia
liste România,

Mult stimată șl iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Participăm astăzi la forul 

legislativ al țării pentru a lua 
Împreună, in spiritul profundei 
democrații statuate și exercita
te deplin în societatea noastră, 
noi și importante decizii pentru 
dezvoltarea intensivă a econo
miei naționale, pentru mersul 
ascendent al României pe dru
mul socialismului și comunis
mului. Cuvîntările secretarului 
general al partidului la plenara 
Comitetului Central, la plenara 
comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale de
monstrează cu putere preocu
parea statornică a partidului și 
statului nostru, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
marele Erou al națiunii româ
ne, proeminenta personalitate a 
lumii contemporane, pentru în
făptuirea neabătută a Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

Cu alese sentimente de res
pect, cu deosebită stimă și 
profundă recunoștință, oma
giem activitatea strălucită a to
varășei Elena Ceaușescu, con
tribuția sa deosebită la fun
damentarea Planului național 
unic .de dezvoltare economico- 
socială a țării în cincinalul 
1986—1990, la înflorirea învăță- 
mîntului, științei și culturii ro
mânești.

Centralei de confecții ii re
vin, în actualul cincinal, sar
cini deosebite, care pot fi în
deplinite numai printr-o orga

CUVINTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE PANĂ

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
MĂRGEAN MIHALACHE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general ai Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati.
Dezbaterea proiectelor Planu

lui național unic și Planului 
de dezvoltare a agriculturii si 
industriei alimentare pe perioa
da 1986—1990, înscrise pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, re
prezintă un moment cu pro
funde semnificații pentru în
treaga noastră activitate consa
crată transpunerii în viață a 
istoricelor hotărîri stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului, acestea prefigurind per
spectiva luminoasă a trecerii 
României, îrf viitorii ani, în- 
tr-o nouă etapă, de țară socia
listă mediu dezvoltată.

Lucrările marelui sfat al țării 
se desfășoară într-o perioadă 
cind se împlinesc 50 de ani de 
la procesul luptătorilor comu
niști și antifasciști de la Bra
șov, proces in care s-au afir

nizare superioară a producției 
și a muncii, prin întărirea or
dinii, disciplinei și răspun
derii față de gospodărirea mij
loacelor materiale și financiare.

Sintem constienti că dublarea 
productivității muncii în anul 
1990 fată de 1985. realizarea in 
aceeași perioadă a unei produc
ții de export de peste două ori 
mai mare, reducerea substan
țială a cheltuielilor materiale si 
totale pot fi înfăptuite printr-o 
activitate exemplară, prin întă
rirea autoconducerii muncito
rești. aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism econo- 
mico-financiar. modernizarea li
niilor tehnologice de fabricație 
si a produselor.

Programele care le-am stabi
lit pentru etapa următoare, a 
spus in continuare vorbitoarea, 
vizează obiective majore, de 
mare importanță pentru indus
tria confecțiilor. împreună cu 
institutele de învătămînt supe
rior. cu institutele de proiectări, 
cu întreprinderi din alte minis
tere vom acționa stăruitor pen
tru asimilarea unor utilaje, ma
șini si instalații de mare pro
ductivitate.

în strinsă concordantă cu exi
gentele actualei etape, urmărim 
sistematic, zi de zi. îndeplini- 
îea exemplară a sarcinilor de 
export. îmbunătățirea radicală 
a întregii activități de comerț 
exterior. începînd cu activitatea 
de creație ce trebuie să se ca
racterizeze printr-un înalt grad 
de originalitate, ridicarea nive
lului calitativ si de competitivi
tate al tuturor produselor.

Asigur forul legislativ su
prem al tării, pe dumnea
voastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că sin
tem hotăriti să acționăm cu 
inaltă răspundere patriotică 
pentru îndeplinirea exemplară 
a planului pe acest an și între
gul cincinal, aducindu-ne. ast
fel. contribuția la înflorirea 
multilaterală a patriei noastre.

mat cu putere personalitatea 
de excepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, însușirile 
sale de patriot revoluționar în
flăcărat, de luptător neînfricat 
pentru cauza dreptății și liber
tății, marile calități de organi
zator și conducător al maselor 
în lupta împotriva fascismului 
și războiului, pentru triumful 
socialismului și comunismului 
in patria noastră.

Omagiul Comitetului Central 
al partidului adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu acest 
prilej constituie o înălțătoare 
și vibrantă manifestare a dra
gostei, stimei și respectului 
întregului nostru popot față de 
cel mai iubit fiu al națiunii, 
care și-a dedicat viata cauzei 
partidului, prosperității pa
triei, asigurării independentei și 
suveranității ei naționale.

Alăturindu-ne acestui omagiu, 
vă exprimăm, mult stimate to
varășe secretar general, senti
mentele de fierbinte dragoste și 
adîncă prețuire ce vi le poartă 
oamenii muncii din industria 
alimentară, recunoștința lor 
nemărginită față de tot ceea ce 
faceți pentru bunăstarea și fe
ricirea poporului, pentru gloria 
și măreția României socialiste, 

pentru instaurarea in întreaga 
lume a unui climat de pace și 
înțelegere intre popoare.

La aplicarea iii,-jntrtjaga viață 
economică și , socială a cuceri-,, 
rilor revoluției tehniep-științifi- 
ce, ca . element definitoriu.. jil 
dezvoltării în continuare a țârii 
noastre, o contribuție hotărîtoa- 
re o aduce prin întreaga sa ac
tivitate tovarășa Elena 
Ceaușescu, remarcabil om poli
tic, savant al lumii contem
porane, care promovează eu 
consecvență valorile științei și 
culturii in slujba progresului 
patriei noastre.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Beneficiind de sprijinul 
direct pe care ni l-ați acordat 
permanent, mult stimate tovară - 
șe. secretar general, în actuâlul 
cincinal in industria alimentară 
se va asigura, în noul cadru 
organizatoric creat din inițiativa 
dumneavoastră, înfăptuirea 
neabătută a programului de or
ganizare și modernizare a pro
ducției și, pe această bază, ri
dicarea pe . o treaptă calitativ 
nouă a activității de industriali
zare a produselor agricole, pre
luarea, păstrarea și valorificarea 
fondului de stat, formarea re
zervei de stat la produsele agro- 
alimentare. Acțiunile și măsuri
le stabilite în programele de or
ganizare și modernizare pentru 
industria alimentară se vor 
concretiza in obținerea, in acest 
cincinal, a unor niveluri su
perioare față de plan ; produc- 
ția-marfă industrială va crește 
in anul 1990 cu aproape 82 ia 
sută față de 1985, sporind în- 
tr-un ritm mediu anual de 12.7 
la sută ; se va dubla productivi
tatea muncii, iar volumul ex
portului va crește de 2,3 ori.

Aceste creșteri vor avea lo 3 
în condițiile reorientării produc
ției in unele subramuri ale in
dustriei alimentare, utilizării 
complete a capacităților actuale, 
perfecționării tehnologiilor de 
fabricație, -respectării riguroase 
a normelor tehnice și discipli
nei in producție.

Exigențele formulate de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
privind perfecționarea continuă

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati.
Forul suprem legislativ al tă

rii are loc în atmosfera de in
tensă activitate creatoare, de 
muncă rodnică, puternic stimu
lată de orientările și indicațiile 
date de dumneavoastră, mult 
Iubite și stimate tovarășe secre
tar general, privind direcțiile 
prioritare de acțiune pentru asi
gurarea progresului multilateral 
al tării.

îngăduiți-mi să-mi exprim 
acordul deplin cu documentele 
supuse dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale pri
vind dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale, trecerea 
patriei noastre intr-un nou sta
diu. acela de tară socialistă me
diu dezvoltată.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a țării în cincinalul 
1986—1990 reflectă în mod stră

a activității, mai buna organi
zare și modernizare a produc
ției ne îndeamnă să acționăm 
cu mai multă fermitate pentru 
creșterea eficienței întregii ac
tivități. Sintem- pe deplin con- 
.știenți de faptul că. in unele 
unități continuă să se manifeste 
o serie de neajunsuri; avem 
încă întreprinderi în care nu- 
sint pe deplin puse în valoare 
toate resursele de creștere a 
productivității muncii și a be
neficiilor și nu se realizează la 
nivelul prevăzut producția fizi
că, exportul și indicatorii de 
eficiență, ceea ce a influențat 
și rezultatele, pe ansamblu, ale 
ministerului.

Analizînd temeinic toate a- 
ceste neajunsuri, au fost stabi
lite măsuri corespunzătoare care 
să asigure recuperarea restan
telor și îmbunătățirea întregii 
noastre activități.

Pe baza indicațiilor date 
recent de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, am trecut, 
împreună cu industria construc
toare de mașini, la reorienta- 
rea întregii producții de ma
șini, utilaje și linii tehnologice 
pentru industria alimentară, 
pentru a îmbunătăți simțitor 
structura și calitatea acestora 
și a. asigura creșterea produc
tivității și a indicatorilor de e- 
ficiență prevăzuți în programe
le de modernizare din acest 
cincinal.

Exprimîndu-mi deplinul acord 
cu proiectele de lege supuse 
dezbaterii Marii Adunări Na
ționale, asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din industria alimenta
ră, însuflețiți de munca neobosi
tă, plină de dăruire revoluțio
nară, cu care acționați în frun
tea partidului și a țării, vor 
face totul pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1986 
și pe întregul cincinal, sporin- 
du-și astfel contribuția la îna
intarea fermă a țării pe calea 
socialismului și comunismului, 
la creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a întregii 
națiuni.

lucit gîndirea dumneavoastră 
novatoare, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, privind 
construcția socialismului in 
România, realismul orientărilor 
și rolul dumneavoastră decisiv 
în fundamentarea riguros știin
țifică a planului, care asigură, 
pentru actualul cincinal, moder
nizarea structurilor de produc
ție. continuarea procesului de 
dezvoltare intensivă a indus
triei, agriculturii și celorlalte 
ramuri, lărgirea bazei energe
tice și de materii . prime. întă
rirea autoconducerii și autoges
tiunii economico-financiare.

în deplină concordantă cu po
litica partidului și statului nos
tru privind continuarea proce
sului de ridicare economico-so
cială a tuturor zonelor patriei, 
proiectul planului prevede creș
teri însemnate și pentru județul 
Brăila.

Vă rog să-mi permiteți să ra
portez, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
în spiritul hotârîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului, 
al indicațiilor și sarcinilor ce ni 
le-ați dat cu prilejul recentei 
vizite de lucru în întreprinde
rea agricolă de stat Urleasca, 
unde-mi desfășor activitatea, 
acționăm pentru cultivarea fie

cărui metru pătrat de pămlnt, 
folosirea cu eficiență a bazei 
tehnico-materiale din dotare, 
realizarea unui asolament co
respunzător și în sole mici în 
vederea utilizării întregului po
tențial productiv al pămintului 
și obținerii unor producții agri
cole sigure și stabile, așa cum 
prevăd obiectivele noii revolu
ții agrare.

Am realizat, In timp optim și 
de bună calitate, lucrările agri
cole din primăvara acestui an, 
sintem la zi cu întreținerea cul
turilor, respectăm cu strictețe 
programul completării deficitu
lui de apă la plante prin aplica
rea udărilor. Totodată, organi
zed temeinic munca, am înche
iat în 3 zile recoltatul orzului 
de pe întreaga suprafață, obți- 
nihd o producție medie de 8 200 
kg la ha, am asigurat semăna
tul culturilor duble pe o supra
față de 400 ha și sîntem pregă
tiți pentru recoltarea griului în 
maximum 6—7 zile de pe cele 
1 080 ha, unde estimăm obține
rea unei producții medii de 
peste 8 000 kg Ja ha.

în zootehnie, realizăm peste 
4 500 litri lapte de la fiecare 
vacă furajată, iar pentru înde

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ADRIAN STOICA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati.
Ne aflăm sub puternica im

presie a cuvîntârilor rostite de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
si la plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii si a 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, care 
dau o imagine puternică proce
selor economice si sociale ce 
caracterizează actuala etapă de 
dezvoltare a tării noastre si cu
prind orientări si indicații de 
excepțională valoare teoretică 
si practică pentru întreaga 
noastră activitate de viitor.

Proiectul Planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a tării în perioada 
1986—1990. supus adoptării Marii 
Adunări Naționale, document 
care poartă amprenta personali
tății de excepție a dumneavoas
tră, mult stimate si iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. asigură 
mobilizarea deplină a resurse
lor materiale si umane de care 
dispune tara. în vederea dezvol
tării intensive a economiei, 
creșterii eficientei tuturor do
meniilor de activitate. Orientă
rile actualului plan cincinal se 
regăsesc si în nivelurile de 
dezvoltare a industriei petro
chimice pe perioada 1986—1990.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la înalta tribună a Marii Adu
nări Naționale să exprim sen
timentele noastre de gratitudi
ne si recunoștință secretarului 
general al. partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, pentru 
sprijinul generos acordat in mod 
constant, pentru orientările si 
indicațiile prețioase ce ni le-a 
dat în acțiunea de organizare 
și modernizare a proceselor de 
producție, cu prilejul vizite
lor de lucru în întreprinderi- 
etalon si în alte unităti repre
zentative ale industriei petro
chimice. 

plinirea și depășirea planului pe 
acest an și pe întregul cincinal 
acordăm o atenție sporită asi
gurării bazei furajere.

în continuare, se subliniază că, 
trăgind toate învățămintele din 
activitatea desfășurată, precum 
și din neajunsurile manifestate, 
oamenii muncii de la întreprin
derea agricolă de stat Urleasca 
vor face totul pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor pe 
acest an și pe întregul cincinal.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Susținem cu tărie strălu
citele inițiative de pace ale 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de
mersurile constructive pe care 
Ie faceți pentru oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezar
mării, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state 
numai pe calea tratativelor, 
pentru instaurarea in lume a 
unui climat de destindere, secu
ritate, înțelegere și colaborare.

Să ne trăiți, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în să
nătate și fericire, să ne condu
ceți pe mai departe, spre gloria 
partidului, spre înălțarea Româ
niei pe culmile luminoase ale 
comunismului.

De o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea petrochimiei 
în cincinalul 1986—1990 au fost 
analizele făcute în aceste zile 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
în urma cărora s-au stabilit pro
grame concrete de punere în 
funcțiune a noilor capacități de 
producție prevăzute în planul 
de investiții la combinatele pe
trochimice Midia, Teleajen, 
Borzești și Brazi.

Un sprijin de maximă impor
tanță primim din partea cerce
tării științifice și dezvoltării 
tehnologice, activitate îndruma
tă cu inaltă competență de to
varășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului și statu
lui nostru, cu o îndelungată ac
tivitate revoluționară, savant ce 
șe bucură de largă recunoaștere 
internațională, căreia îi expri
măm și cu acest prilej respec
tuoase mulțumiri și sentimente 
de aleasă recunoștință.

Sprijinul acordat de cercetarea 
științifică și dezvoltarea tehno
logică, pe anii 1986—1990, se 
concretizează în faptul că pla
nul cuprinde cu 20 la sută mai 
multe obiective de cercetare 
față de cincinalul precedent, din 
care 31 obiective majore nomi
nalizate la nivel de economie. 
Valorificarea în producție a re
zultatelor acestor cercetări și a 
altor teme înscrise în plan va 
conduce la reducerea importuri
lor, la creșterea calității produ
selor, a competitivității lor pe 
piața externă.

în întreprinderile Ministerului 
Industriei Petrochimice se des
fășoară un vast proces de apli
care a programului de organi
zare și modernizare a procese
lor de producție, inițiat de con
ducerea partidului, personal de 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general. 
Cele peste 3 100 măsuri de orga
nizare și modernizare vizează 
în cea mai mare parte perfec
ționarea proceselor de producție 
și a tehnologiilor folosite, ceea 
ce vă permite ca 75—80 la sută 
dintre acestea să fie îmbună-

(Continuare în pag. a V-a)
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ite, accentul principal punîn- 
se pe optimizarea funcțio- 
ii instalațiilor.
n progres important se pre- 

I.e in domeniul îmbunătățirii 
.tații produselor, astfel incit 

nderea celor de nivel tehnic 
litativ mondial să depășească 

o la sută în anul 1990.
Ne vom spori preocuparea 

pentru folosirea deplină a capa
cităților de producție, efectua
rea unui control riguros în ve
derea respectării normelor de 
consum la materii prime, ener
gie și combustibili, precum și 
în domeniul accelerării vitezei 
de rotație a mijloacelor circu
lante. al reducerii volumului de 
credite bancare pe seama folo
sirii mai intense a mijloacelor 
circulante proprii. Vom urmări 
sistematic respectarea criteri
ilor de eficientă, a principiilor 
rentabilității bazate cu precă
dere pe reducerea cheltuielilor 
de producție, a mecanismului 
economico-financiar.

Asigur marele sfat al 
tării, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru ca în unitățile pe
trochimice să se instaureze un 
spirit de înaltă ordine și dis
ciplină tehnologică și a muncii, 
baza funcționării în deplină

CUVINTUL DEPUTATULUI 
CONSTANTIN ZANFIR

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,

Sesiunea Marii Adunări Na
ționale, care dezbate documen
te de excepțională însemnătate 
pentru prezentul și viitorul ță
rii, își desfășoară lucrările in 
atmosfera de puternică vibra
ție patriotică și revoluționară 
cu care întregul nostru popor 
a cinstit și cinstește evenimen
te de uriașă însemnătate din 
istoria partidului și a patriei; 
65 de ani de la făurirea Parti- 

■ dului Comunist Român, 50 de 
ani de la procesul intentat la 
'rașov luptătorilor comuniști și 
.ntifasciști, proces fn care s-au 

afirmat cu putere patriotismul 
înflăcărat al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Însușirile 

v .ale excepționale de luptător 
' leinfricat pentru cauza dreptă- 

* țf.< și libertății, împotriva fas
cismului și războiului. Avem 
minunatul prilej de a ex
prima dragostea, recunoștin
ța și nemărginitul respect pe 
care le purtăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. omul care 
și-a dedicat întreaga viață 
idealurilor supreme ale parti
dului și patriei, revoluționaru
lui care încă din anii cei mai 
tineri ai. vieții s-a angajat în 
luptă dirză și a adus o uriașă 
contribuție la victoria revolu
ției socialiste în România, con
ducătorul strălucit care, prin 
cutezanță, energie și neobosită 
activitate, și-a legat definit;v 
numele de tot ce s-a făurit mai 
măreț și mai durabil pe pămîn- 
tul românesc.

Exprimăm respectul șl ne
mărginita noastră recunoștință 
ovarășei Elena Ceaușescu. mi- 

>.nt de frunte al partidului și
Aului. strălucită personalitate 

a științei, care alături de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a luat 
parte la toate momentele 
hotărîtoare ale istoriei patriei, 
aducîndu-și o deosebită contri
buție la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Proiectul Planului national 
unic de dezvoltare econom fco- 
socială a României în actualul 
cincinal, care stabilește obiecti
ve.de cea mai mare însemnăta
te pentru dezvoltarea patriei în 
perioada 1986—1990. Ia sfirsitul 
căreia România va deveni tară 
socialistă mediu dezvoltată, are 
la bază marile resurse materiale 
si umane de care dispune socie
tatea noastră, posibilitățile rea
le. științific determinate, pentru 

■ creșterea laturii intensive, efi
ciente a tuturor sectoarelor 
economiei.

în numele locuitorilor județu
lui Argeș, aprob din toată ini
ma documentele supuse dezba
terii. care corespund pe deplin 
posibilităților poporului de a 
realiza o operă constructivă de 
o deosebită amploare. în depli
nă concordantă cu interesele 
majore ale națiunii noastre.

CUVINTUL
PAULA PRIOTEASA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii Socia
liste România,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati,

Actuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale este chemată să 
examineze probleme fundamen- 

siguranță a instalațiilor și uti
lajelor.

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei 
Petrochimice, al tuturor oame
nilor muncii din industria pe
trochimică, să exprim acordul 
deplin fată de proiectul Legii 
Planului național unic de dez
voltare economico-socialâ pe 
perioada 1986—1990, de celelalte 
documente supuse dezbaterii, și 
să asigur Marea Adunare Na
țională că detașamentul petro- 
chimiștilor va munci cu toată 
dăruirea, în» spirit revoluționar, 
pentru a realiza exemplar pla
nul pe anul 1986 și prevederile 
celui de-al optulea cincinal.

Exprimăm totala adeziune 
fată de politica externă a parti
dului și statului nostru, politică 
de pace și colaborare, al cărei 
promotor și înalt mesager 
sînteți dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane, 
ilustru conducător, care ați făcut 
ca numele României să fie 
rostit cu respect pe toate meri
dianele lumii.

Vă dorim ani multi, spre 
binele și înflorirea patriei noas
tre libere și independente, spre 
fericirea și bunăstarea întregu
lui nostru popor.

în continuare vorbitorul a 
spus : Am satisfacția să relev 
că toate caracteristicile olanului 
national unic se regăsesc si în 
prevederile pentru județul Ar
geș. Prin ritmurile înalte stabi
lite pentru principalii indicatori 
economici, prin atenția acordată 
bazei energetice si de materii 
prime, prin accentul ce se nune 
pe realizarea unui nivel ridicat 
al productivității muncii, pe re
ducerea cheltuielilor materiale, 
pe ridicarea parametrilor func
ționali si calitativi ai produse
lor. oe aplicarea hotărită a 
noului, mecanism economico-fi- 
nanciar. prevederile planului 
vor asigura creșterea intensivă 
e. industriei, agriculturii, a în
tregii economii a județului. în 
1990. producția industrială va 
atinge valoarea de 94 miliarde 
lei. cu un scor de 40 miliarde 
lei fată de nivelul cincinalului 
trecut, iar producția agricolă 
se va ridica la peste 7 miliarde 
lei. astfel încît producția totală 
pe locuitor în județul nostru va 
fi de 117 900 lei.

Realismul obiectivelor propu
se, certitudinea că ele vor fi în
tocmai înfăptuite sint demon
strate de rezultatele obținute 
în prima parte a acestui an, 
cind planul.la producția indus
trială pe 5 luni a fost depășit 
cu 595 milioane lei. Putem ra
porta că vom încheia semestrul 
I tu o depășire de 620 milioa
ne lei. Vom realiza, de aseme
nea, planul la investiții, atît la 
total, cît și la construcții-mon- 
taj și vom obține rezultate mai 
bune in activitatea de export.

Asigurăm forul legislativ al 
tării, pe dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că avem posibilități mult mai 
mari în județ, că nu sîntem 
mulțumiți de rezultatele obținu
te. Am analizat lipsurile și 
neajunsurile care se mai mani
festă și, împreună cu ministe
rele, centralele industriale, am 
stabilit noi măsuri pentru ca 
economia județului Argeș să 
încheie primul an al celui de-al 
optulea cincinal cu o depășire 
de cel puțin un miliard lei la 
producția-marfă, cu rezultate 
bune la toți ceilalți indicatori.

Sîntem pe deplin convinși, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sub 
strălucita dumneavoastră con
ducere poporul român va în
făptui exemplar prevederile 
noului plan cincinal, va parcur
ge o nouă și rodnică etapă de 
muncă și creație, va adăuga noi 
străluciri anilor de glorie ai 
„Epocii Ceaușescu".

Cu aceste ginduri ne angajăm 
solemn să ne unim strins rîn- 
durile în jurul dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să traducem 
exemplar in viață indicațiile și 
sarcinile pe care le-ați formulat 
in magistralele cuvintări rostite 
la plenara C.C. al P.C.R. și la 
plenara comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, 
să acționăm cu toată pasiunea, 
energia și responsabilitatea re
voluționară pentru înfăptuirea 
minunatei politici a partidului 
de înflorire a patriei noastre — 
Republica Socialistă România.

DEPUTATEI

tale pentru progresul economic 
și social al României in perioa
da următorilor cinci ani și in 
perspectivă pină in anul 2000. 
Sint obiective care continuă 
opera măraată de transformări 
revoluționare. de înfăptuiri 
grandioase, căreia i s-a dăruit 
cu abnegație și clarviziune stră
lucitul erou patriot, genialul 
strateg și ginditor al României 
de astăzi, căruia în aceste zile 
întreaga națiune îi aduce un vi
brant omagiu, evocind împlini

rea a 50 de ani de la procesul 
militantilor comuniști și antifas
ciști de la Brașov. In focul a- 
cestor evenimente, înscrise cu 
litere de aur în istoria partidu
lui, s-a călit cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, care, prin voin
ța unanimă a întregului popor, 
conduce astăzi România spre 
comunism.

Reflectind preocuparea stator
nică a conducerii de partid și 
de stat, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru in
tensificarea și perfectionarea 
participării tării noastre la di
viziunea internațională a mun
cii. Planul national unic pe pe
rioada 1986—1990 atribuie o im
portantă deosebită relațiilor e- 
conomice externe.

La dimensionarea activității 
de comerț exterior s-au avut în 
vedere potențialul în permanen
tă creștere al economiei națio
nale. îmbunătățirea structurii și 
creșterea eficientei producției 
destinate pieței externe, extin
derea cooperării și specializării 
in producție, sporirea aportului 
fiecărei ramuri ia acoperirea 
costului importurilor și obliga
țiilor de plată ale economiei na
ționale.

în structura exportului slnt 
prevăzute modificări însemnate, 
astfel încît realizarea sporului 
și a valorii prevăzute să se 
facă nu prin cantități fizice, ci 
prin produse prelucrate supe
rior. care să înglobeze în ele 
ceea ce contează mai mult pe 
piața externă în momentul 
vînzării lor.

Pentru îmbogățirea patrimo
niului nostru tehnologic, bazat 
pe o cercetare științifică îndru
mată cu înaltă competentă, 

■aducem cea mai fierbinte recu
noștință tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate științifică care 
se bucură de o largă pre
țuire și recunoaștere internațio
nală. Doresc, cu acest prilej, să 
exprim gratitudinea tuturor 
celor ce actjvăm în domeniul 
relațiilor externe pentru pri
lejul ce ne-a fost oferit și 
recent, la o expoziție organiza
tă peste hotare, de a simți mîn-

CUVINTUL DEPUTATULUI 
GLIGOR URS

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii Socia
liste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati,

Planul cincinal 1986—1990, 
supus dezbaterii Marii Adunări 
Naționale, avind ca obiectiv 
fundamental înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, marchează — prin 
prevederile sale — trecerea 
României într-o etapă nouă, su
perioară, aceea de țară socialis
tă mediu dezvoltată.

Lucrările Marii Adunări Na
ționale au loc în aceste mo
mente de înălțătoare trăire pa
triotică, revoluționară, cînd în
treaga națiune a marcat cu 
aleasă cinstire împlinirea unei 
jumătăți de secol de la procesul 
luptătorilor comuniști și anti
fasciști desfășurat la Brașov, 
proces în care s-au afirmat 
strălucitele calități de luptă
tor neînfricat ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, patriotismul 
înflăcărat cu care s-a ridicat in 
apărarea idealurilor de drepta
te socială și națională ale po
porului nostru. Vă rog să-mi 
permiteți ca, in deplin consens 
cu vibrantul omagiu adus in 
aceste zile de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
să dau expresie sentimentelor 
de dragoste și nețărmurită re
cunoștință pe care metalurgiștii 
din Cimpia Turzii le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
marele fiu al partidului și al 
tării, Erou între eroii neamului, 
care, din cei mal tineri ani ai 
vieții sale exemplare, de revo
luționar încercat, și-a consacrat 
întreaga activitate, de peste 
cinci decenii, aspirațiilor de 
pace, progres, libertate și inde
pendență ale poporului român.

Actualul plan cincinal, a spus 
in continuare vorbitorul, preve
de sarcini deosebit de importan
te și pentru județul Cluj. în a- 
ceastă perioadă, vom realiza un 
ritm mediu anual de creștere 
de 10,2 la sută, urmind ca, în 
1990, producția industrială a 
județului să atingă un nivel de 
aproape 58 miliarde lei. Sporul 
de producție se va obține pe

CUVINTUL DEPUTATULUI 
VASILE BULUCEA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii Socia
liste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe deputate șl 
stimați tovarăși deputati.

Sîntem chemați să dăm pute
re de lege Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României și Planului 
de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe perioa

dria și satisfacția pentru inte
resul deosebit ce l-au stîrnit 0 
serie de exponate, rod al boga
tei activități științifice căreia i 
s-a consacrat, cu generoasă dă
ruire. tovarășa Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului. 
în cartea de onoare a acestei 
manifestări și a altora de acest 
gen au fost exprimate cele mai 
înalte aprecieri pentru afirma
rea științei românești, care își 
aduce o contribuție de seamă la 
promovarea progresului tehnic 
în lume.

Sin tem conștient! că obiecti
vele majore pe care le avem 
de înfăptuit ne obligă atît pe 
noi, lucrătorii din comerțul ex
terior, cit și pe producători să 
ne intensificăm eforturile și să 
ne îmbunătățim substanțial 
activitatea, cu atît mai mult cu 
cit în economia mondială con
tinuă și se accentuează perioa
da de criză, cu fenomenele ei 
cele mai acute, fenomene ce 
limitează accesul mărfurilor pe 
anumite piețe sau nu îi stimu
lează pe exportatori.

O sarcină care va sta In cen
trul preocupărilor noastre este 
aceea de a încheia contracte de 
lungă durată, care să confere 
stabilitate schimburilor noastre 
comerciale. Se impune ca. îm
preună cu producătorii, să luăm 
măsuri pentru creșterea calită
ții mărfurilor și competitivității 
din punct de vedere al costuri
lor.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
pentru dezvoltarea si ridicarea 
activității de comerț exterior pe 
o treaptă superioară vom res
pecta neabătut indicațiile dum
neavoastră de a imprima o gîn- 
dire nouă, de a îmbunătăți pro
cesul de pregătire profesională 
multilaterală și vom acționa cu 
hotărîre pentru ridicarea spiri
tului de răspundere al tuturor 
celor ce muncesc în acest do
meniu, care vă datorează recu
noștință pentru posibilitățile 
largi deschise comerțului nostru 
exterior, prin prestigiul ce 1-ati 
asigurat României socialiste în 
întreaga lume.

seama creșterii productivității 
muncii, indicator care, în acești 
ani, se va dubla. în contextul 
dezvoltării, puternice a indus
triei metalurgice, ne regăsim și 
noi cu creșteri însemnate la pro
ducția de oțel, laminate și mai 
ales la produsele de prelucrare 
avansată și valorificare superi
oară a metalului. în anul 1990 
vom produce de 12 ori mai mult 
oțel decît în 1965, iar producția- 
marfă va fi de 6 ori mai mare, 
în condițiile diminuării costuri
lor de producție, cu peste 15 la 
sută, îndeosebi pe seama redu
cerii consumurilor de. metal, 
energie electrică șl combustibil.

Metalurgiștii din Cimpia Tur
zii vă datorează, dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae CeaușesCu. puternica 
dezvoltare și modernizare a 
combinatului nostru. Vă rapor
tăm cu mare satisfacție că in
dicațiile date cu prilejul vizitei 
de lucru cu care ne-ați onorat 
se îndeplinesc cu succes și am 
pregătit mai bine anul 1986, sar
cinile de plan pe primele 5 luni 
fiind îndeplinite și depășite la 
toți indicatorii.

Exprimăm — și cu acest pri
lej — din adîncul inimilor noas
tre, sentimentele de aleasă 
prețuire față de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă. pentru sprijinul permanent 
pe care ni-1 acordă, pentru 
abnegația revoluționară și înalta 
competentă cu care acționează 
pentru împlinirea nobilelor as
pirații ale poporului român, 
pentru progresul științei și pu
nerea ei în slujba vieții și păcii 
în lume.

în încheiere, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de la Combinatul meta
lurgic Cîmpia Turzii își vor în
deplini cu cinste și înaltă răs
pundere sarcinile ce le revin in 
acest an și în cincinalul 1986— 
1990. contribuind prin aceasta la 
înălțarea pe noi culmi de pro
gres și civilizație a patriei noas
tre, România socialistă.

Mîndria noastră a fost și va 
rămîne înscrisă întotdeauna în 
■cele două nume ce s-au îngemă
nat atît de firesc pe firmamen
tul istoriei multimilenare a pa
triei — „Ceaușescu — România'1.

da 1986—1990. în prevederile lor 
cutezătoare recunoaștem cu 
bucurie și vie satisfacție gin- 
direa creatoare, revoluționară, 
clarvăzătoare și novatoare a 
eminentului conducător al parti
dului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Sentimentele noastre, de 
nețărmurită dragoste, profundă 
stimă și aleasă recunoștință față 
de marele fiu al neamului ro
mânesc, pe care le încercăm în 
mod firesc luînd cunoștință de 
obiectivele înscrise în aceste 
proiecte de lege, și-au găsit ex
presia în înălțătoarea atmosferă 
de vibrantă trăire revoluționară 

în care întreaga patrie a sărbă
torit, recent, 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist 
Român, a omagiat cinci decenii 
de la procesul luptătorilor co
muniști și antifasciști de la Bra
șov, în fruntea cărora s-a aflat 
ilustrul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Tină- 
rul și neînfricatul patriot re
voluționar din acele memorabi
le vremuri, care încă din cei 
mai tineri ani ai vieții s-a dă
ruit celor mai nobile cauze ale 
poporului. își îndeplinește as
tăzi cu pilduitoare responsabili
tate misiunea istorică încredin
țată unanim de partid și popor 
de a-1 călăuzi spre luminoase
le culmi ale societății socialiste 
multilateral dezvoltate, spre co
munism.

Corespunzător ritmului de 
dezvoltare a industriei și agri
culturii, volumul total de trans
porturi de mărfuri și călători 
va continua să crească. Reparti
zarea pe sectoare a sarcinilor 
de transport materializează in
dicația expresă dată de condu
cătorul partidului și statului 
nostru de a se pune accentul 
pe acele sisteme de transport 
cu eficientă ridicată, determina
tă In primul rind de economici
tatea consumurilor de combus
tibil și energie. Astfel, la trafi
cul intern, sarcinile de trans
port ale căii ferate sînt cu pes
te 32 la sută mai mari, iar cele 
ale transportului fluvial practic 
se dublează. în traficul inter
național de mărfuri se urmăreș
te consecvent folosirea într-o 
mai mare măsură a flotei noas
tre maritime comerciale, sarci
nile acesteia sporind in cinci
nalul prezent de peste 2.3 ori. 
Sporesc, de asemenea, volumele 
de activitate repartizate trans
porturilor aeriene, iar creșterea 
corespunzătoare a prestațiilor de 
poștă și telecomunicații va fi 
asigurată prin folosirea inten
sivă a capacităților existente.

Q pîrghie hotărîtoare în ve
derea atingerii acestor obiecti
ve o reprezintă modernizarea 
într-un ritm susținut și sub toa
te aspectele a producției și a 
organizării ei. Vastul și cuprin
zătorul program este concreti
zat sub directa conducere și în
drumare a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucit savant de 
largă autoritate internațională.

îndeplinirea sarcinilor canti
tative și calitative prevăzute 
pentru acest cincinal — a spus 
în continuare vorbitorul — impu
ne necondiționat continua per
fecționare a calității muncii 
noastre. în urma criticilor as
pre, dar pe deplin întreptățite, 
ce ne-au fost adresate anul tre
cut, a măsurilor stabilite pe a- 
ceastă bază, o bună parte din 
deficiențele semnalate au fost 
înlăturate. Activitatea portului 
Constanța și în mod deosebit 
folosirea utilajelor, depozitarea 
mărfurilor, operarea navelor și 
a vagoanelor, au fost mai bine 
organizate în conformitate cu 
indicațiile date de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe, ser 
cretar general. S-âu luat măsuri 
pentru o mai bună folosire a 
flotei maritime și fluviale, se 
acționează intens pentru întro
narea deplină a ordinii și disci
plinei în toate sectoarele de 
transport și telecomunicații. 
Drept urmare, sarcinile ce 
ne-au revenit pe primele șase 
luni din acest an sînt îndepli
nite.

O atenție deosebită acordăm 
construcției celor două noi căi 
navigabile : Canalul Poarta 
Albă—Midia-Năvodari și Cana
lul București — Dunăre. Pentru 
executarea ordinului privind 
darea în exploatare, la terme
nul stabilit, a ramificației Ca
nalului Dunăre — Marea Nea
gră spre Midia și Năvodari, au 
fost suplimentate, prin redistri
buire de la alte lucrări ale mi
nisterului, forțe umane și mij
loace tehnice și materiale, iar 
împreună cu ministerele furni
zoare s-au întocmit programe 
privind livrarea echipamentelor 
pentru ecluze și tablierele me
talice la termen și în ordinea 
cerută de procesul tehnologic 
de execuție, programe a căror 
Îndeplinire se analizează perio
dic. Concomitent, pe șantierul 
canalului care va lega Capitala 
tării de Dunăre și, prin ea, de 
Marea Neagră, s-au întocmit 
programe de execuție care să a- 
sigure efectuarea lucrărilor a- 
cestui obiectiv pe toată lungi
mea sa.

Tezele, orientările și indicații
le cuprinse în magistralele cu- 
vîntări rostite la plenara Comi
tetului Central al partidului și 
la plenara comună a Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale re
prezintă și pentru noi un pro
gram concret de acțiune pentru 
organizarea superioară a mun
cii, îmbunătățirea substanțială, 
sub toate aspectele, a calității 
activității transporturilor și te
lecomunicațiilor.

Doresc să vă încredințez, 
mult iubite și stimate tovarășe 
președinte al republicii, că oa
menii muncii din transporturi 
și telecomunicații aprobă din 
toată inima și susțin întreaga 
politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, în

temeiată pe gîndirea și concep
ția dumneavoastră științifică și 
revoluționară și vor face totul 
pentru a fi la înălțimea sarci
nilor ce ne-au fost încredințate

CUVINTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE TĂNASE

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii Socia
liste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi îngăduiți să dau 
glas de la tribuna Marii Adu
nări Naționale, in numele oa
menilor muncii din județul Ia
lomița, sentimentelor de aleasă 
prețuire și recunoștință fața 
de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru e- 
xemplul de înalt patriotism, de 
voință și dîrzenie revoluționară 
pe care le-ați dovedit în cadrul 
procesului luptătorilor comu
niști și antifasciști de la Bra
șov, în îndelungata și vasta 
dumneavoastră activitate desfă
șurată sub flamurile de luptă 
ale gloriosului nostru partid co
munist pentru binele și ferici
rea poporului român, pentru 
victoria socialismului și comu
nismului în scumpa noastră pa
trie.

Aducem alesele noastre mul
țumiri mult stimatei tovarășe 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului 
nostru, savant de renume mon
dial, care, prin exemplara sa 
activitate, aduce o excepțională 
contribuție la progresul general 
al țării, pe baza promovării 
largi a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contem- 

, porane.
Proiectele de legi supuse dez

baterii și aprobării actualei se
siuni a forumului legislativ al 
țării ilustrează și de această 
dată gîndirea novatoare, revo
luționară, profund științifică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
marchează intrarea patriei noas
tre pe' calea noii revoluții teh- 
nico-științifice și a noii revo
luții agrare, înscrierea fermă a 
economiei românești pe coordo
natele dezvoltării intensive.

în strînsă concordanță cu pre-

CUVINTUL DE ÎNCHIDERE A SESIUNII 
rostit de președintele Marii Adunări Naționale, 

TOVARĂȘUL NICOLAE GIOSAN
Mult stimate si iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului 

Comunist Român,
Președintele Republicii Socia

liste România,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate, 
Stimați tovarăși deputati,

Actuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale se înscrie ca un 
moment cu ample semnificații 
în mersul impetuos al României 
pe drumul de lumină și împli
niri al socialismului și comunis
mului.

Animați de sentimente de 
aleasă mindrie patriotică și în
tr-o impresionantă unitate in 
jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aleșii po
porului în forul legislativ su
prem al tării au dezbătut șl 
adoptat în aceste zile legi de 
importantă deosebită, prin care 
se traduc în viată hotăririle is
torice ale Congresului al XIII- 
lea al partidului, menite să asi
gure condițiile propice dezvol
tării intensive, armonioase a 
economiei naționale și vieții so
ciale în acest cincinal, consoli- 
dind și mai puternic temeliile 
pe care se va înălța România 
zilei de miine. intr-o etapă su
perioară — aceea de tară mediu 
dezvoltată.

Baza solidă a acestor legi, iz
vorul lor neprețuit le constituie 
impresionanta gîndire si eroica 
acțiune revoluționară ale mare
lui fiu al națiunii noastre, al 
cărui nume este imprimat pe 
frontispiciul de aur al unei 
epoci de mărețe Împliniri, că
ruia îi datorăm, cu adîncă re
cunoștință. marile izbinzi care 
au schimbat atît de mult chipul 
milenarului pămînt românesc și 
care reprezintă garanția de ne
clintit a progresului și prosperi
tății noastre continue — tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Fundamentate pe orientările 
inestimabile ale conducătorului 
partidului și statului, legile a- 
doptate de Marea Adunare Na
țională concretizează gîndirea 
vizionară și cutezătoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimă cu forță șl pregnantă 
dragostea nețărmurită a înflăcă- 
ratului patriot pentru poporul 
din rîndurile căruia ș-a ridicat 
și căruia i-a dedicat și îi de
dică, cu neasemuită dăruire, o 
uriașă operă Istorică — cheză
șie a viitorului luminos, demn, 

ln actualul cincinal, aductn- 
du-ne astfel întreaga contribu
ție la înălțarea României pe noi 
culmi de civilizație și progres, 
la triumful păcii în lume.

vederile acestor proiecte de 
legi, cu politica științifică a 
partidului și statului nostru, 
privind repartizarea rațională 
a forțelor de producție, județul 
Ialomița va cunoaște și în ac
tualul cincinal o puternică dez
voltare. Producția industrială 
va spori într-un ritm mediu a- 
nual de 15 la sută, superior rit
mului pe tară, iar producția glo
bală agricolă cu peste 45 la sută, 
se va moderniza continuu baza 
tehnică a industriei și produc
ției acesteia, se va amenaja 
pentru irigații întreaga supra
față agricolă a județului.

Profund recunoscători parti
dului și statului, dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija statornică pe care o acor
dați dezvoltării multilaterale a 
tuturor zonelor țării, sintem 
ferm hotărîți ca în acest an să 
asigurăm temelii trainice înfăp
tuirii exemplare a prevederilor 
de plan pe întregul cincinal.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, pe 
baza prețioaselor dumneavoas
tră indicații, am acționat cu 
înaltă răspundere pentru pregă
tirea riguroasă a planului pe 
acest an. luînd măsuri politlco- 
organizatorice și tehnico-econo- 
mice în vederea asigurării tutu
ror condițiilor necesare îndepli
nirii cu eficiență sporită a sar
cinilor ce ne revin.

Așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
la plenara Comitetului Central 
al partidului și Ia plenara Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le ne vom multiplica eforturile 
în direcția utilizării intensive a 
capacităților, a înnoirii în ritm 
rapid a producției și a sporirii 
fondului de marfă destinat ex
portului. Rezultatele obținute 
nu ne mulțumesc, intrucît mal 
avem unități care nu și-au rea
lizat în întregime sarcinile pla
nificate.

Asigurăm Marea Adunare Na
țională că pe baza măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic 

liber și independent al poporu
lui român.

Semnificația deosebită ă mo
mentelor înălțătoare pe care 
țara și poporul le-au omagiat 
cu vibrantă dragoste și adîncă 
emoție — al 65-lea jubileu al 
Partidului Comunist Român și 
împlinirea a 50 de ani de la 
procesul de la Brașov al luptă
torilor comuniști și antifasciști, 
pilduitoare manifestare a 
înaltelor virtuți de luptă mo
rale și revoluționare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu — a 
fost evidențiată în cuvinte de 
aleasă căldură de deputății 
Marii Adunări Naționale, care 
au dat glas, și cu acest prilej, 
celei mai fierbinți recunoștințe 
pe care o poartă personalității 
ilustre a marelui bărbat al 
țării, Intrat în conștiința con
temporaneității în rindul cti
torilor de seamă ai istoriei na
ționale șl universale.

Votind cu răspundere și de
plină convingere legi care des
chid noi orizonturi devenirii 
noastre, deputății Marii Adu
nări Naționale au omagiat gîn- 
ditorul, revoluționarul și fău
ritorul unui concept novator, 
curajos și original, eliberat de 
orice închistări dogmatice șl 
viziuni idilice, care a îndrep
tat întregul potențial uman si 
material al națiunii pe un fă
gaș nou, de amplă și intensă 
creație revoluționară, socia
listă.

Deputății au exprimat, în 
același timp, sentimentele de 
profundă stimă și prețuire față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
ilustru om politic, savant de 
largă recunoaștere internațio
nală, pentru contribuția sa deo
sebită la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru, la progresul neîntrerupt al 
economiei naționale și propăși
rea continuă a patriei, la pu
ternica dezvoltare a științei, 
invățămîntului și culturii, la 
folosirea cuceririlor tehnico- 
științifice în interesul cauzei 
păcii, binelui și fericirii oame
nilor.
Datorăm concepției 

clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu IzbînZile fără 
seamăn obținute în acești ani 
glorioși, în edificarea unei eco
nomii -puternice, dezvoltate 
multilateral — cu o industrie 
modernă și o agricultură in plin 
progres — în înflorirea științei, 
artei și culturii, în îmbogățirea 
vieții materiale și spirituale a 
poporului.

Parte integrantă a acestui 
proces tumultuos. măsurile, 
legile și hotăririle elabora- 

Executiv, a prețioaselor dumnea
voastră indicații, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, am 
tras toate învățămintele și am 
stabilit măsuri ferme pentru 
recuperarea într-un termen scurt 
a restanțelor. în ceea ce priveș
te agricultura, sarcinile pa care 
ni le-ați stabilit cu prilejul re
centei vizite de lucru în județul 
nostru constituie adevărate pro
grame de acțiune pentru toți 
lucrătorii ogoarelor. Am înche
iat recoltatul orzului și se lu
crează cu toate forțele la sece
rișul griului, am organizat mai 
bine munca pentru ca lucrările 
să se desfășoare în flux și fără 
pierderi, am reușit să însămîn- 
țăm culturile duble pe supra
fețele recoltate. Starea de vege
tație a culturilor prășitoare este 
bună, iar modul cum se prezin
tă acestea ne dă garanția că sar
cinile planificate vor fi îndepli
nite și depășite. în domeniul 
creșterii animalelor depunem 
eforturi pentru realizarea efec
tivelor, a producției planificate 
și. pe .această bază, a sarcinilor 
către fondul de stat. La produc
ția de lapte vom realiza cel pu
țin 3 500 litri pe vacă furajată, 
cu 400 mai mult decît avem pla
nificat.

Exprimlndu-ne acordul deplin 
față de documentele supuse a- 
probării marelui forum legisla
tiv al țării, ne angajăm ca. în 
spiritul prețioaselor orientări și 
indicații ale tovarășului secre
tar general privind realizarea 
unei calități noi, superioare în 
toate domeniile, să muncim cu 
abnegație pentru a da viață 
sarcinilor ce ne revin din planul 
național unic de dezvoltare, 
faptele noastre de muncă con
stituind omagiul pe care îl a- 
ducem partidului, dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre.

Avem ferma convingere că 
prin înfăptuirea proiectelor pla
nurilor de dezvoltare a indus
triei și agriculturii în actualul 
cincinal, patria noastră, Româ
nia socialistă, va parcurge o eta
pă nouă, calitativ superioară pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintării spre comunism.

Garanția tuturor marilor noas
tre împliniri viitoare o consti
tuie faptul că în fruntea parti
dului și a tării se află cel mai 
iubit fiu al națiunii, erou între 
eroii neamului, genialul condu
cător, ctitor al României moder
ne, secretarul general- al parti
dului. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

te din inițiativa șî sub 
directa indrqmare a tovarășului 
Nicolae' Cea’tișșscu au dus la 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție și sociale, adincirea de-- 
moCrăției ' mundtorești-revolu- 
ționare șl lărgirea cadrului de 
participare a maselor populare 
la conducerea societății, întări
rea legalității socialiste, crește
rea rolului și funcțiilor statului 
și. în acest cadru armonios, am
plificarea activității Marii Adu
nări Naționale și sporirea răs
punderii deputaților în fața 
celor care i-au ales.

Totodată, in această veritabi
lă „Casă a țării" s-a dat din 
nou glas mîndriei de a trăi în
tr-o patrie liberă, suverană și 
independentă, care se bucură 
de un meritat prestigiu pe toate 
meridianele, pentru acțiunea ei 
fermă și hotărîtă, alături d» 
toate forțele progresiste și de
mocratice, care se opun înain
tării omenirii pe o cale fără în
toarcere, spre o catastrofă nu
cleară, și luptă pentru salvgar
darea păcii, libertății și inde
pendenței popoarelor, a dreptu
lui lor sacru la viață, la exis
tență liberă și demnă.

Fără egal în istoria sa mile
nară, acest imens prestigiu al 
României îl datorăm, cu aleasă 
recunoștință, marelui erou al 
păcii mondiale, inițiativelor de 
răsunet, demersurilor politice 
majore ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, vizînd in
staurarea unui climat de pace, 
înțelegere și largă colaborare 
internațională, făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie, 
a conlucrării pașnice și rodnice 
Intre toate națiunile planetei.

Vă dorim din toată inima, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, viață în
delungată și fericită — împreu
nă cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu — multă putere de 
muncă spre a conduce pe mai 
departe, cu strălucire, destinele 
poporului român, marea operă 
de transformare socialistă a 
patriei noastre.

Ne angajăm ca la locul nostru 
de muncă, în circumscripția pe 
care o reprezentăm, să urmăm 
neabătut pilduitorul dumnea
voastră exemplu de muncă și 
acțiune, să nu precupețim nimic 
pentru a răspunde cu cinste în- 
flăcăratelor îndemnuri pe care 
ni le adresați de a munci și 
lupta pentru progresul și înflo
rirea multilaterală a patriei și 
pentru creșterea contribuției 
sale la edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării, pentru a 
spori necontenit, prin faptele 
noastre, forța și măreția Româ
niei socialiste.

Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Abdulah Tenekeci, minis
tru de stat, președintele părții turce 
in Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Turcia, ale cărei lucrări se desfă
șoară la București,

In timpul întrevederii au fost re
levate bunele relații dintre .țările 
noastre, relații care se dezvoltă in 
spiritul înțelegerilor și hotăririlor 
stabilite cu prilejul intilnirilor la ni
vel înalt.

Evidențiinclu-se posibilitățile largi 
p« care le oferă economiile în conti

nuă dezvoltare ale celor două țări, 
s-a exprimat dorința de a se acționa 
pentru extinderea și adincirea schim
burilor comerciale, a colaborării și 
cooperării economice, tehnico-științi- 
fice, precum și în alte domenii de 
activitate, pentru lărgirea și diver
sificarea schimburilor de mărfuri în 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii în Bal
cani, in Europa și în întreaga lume.

La întrevedere a participat loan 
Avram, ministrul energiei electrice, 
președintele părții române în co
misie.

A fost prezent Siireyya Yiiksel, 
ambasadorul Republicii Turcia la 
București.

(Agerpres)

Cronica zilei
La București a fost semnat vineri 

Protocolul de dezvoltare a colaboră
rii în domeniul industriei aeronau
tice dintre Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Ministerul 
Industriei Aeronautice al U.R.S.S. 
Protocolul, semnat din partea româ
nă de Marin Nedelcu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, iar 
din partea sovietică de A. S. Sisțov, 
ministrul industriei aeronautice al 
U.R.S.S., prevede noi căi și modali
tăți pentru dezvoltarea colaborării 
pe termen lung dintre cele două țări 
în domeniile cercetării, proiectării și 
fabricației tehnicii de aviație,.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Cana

dei, la cinematograful „Studio" din 
Capitală a avut loc un spectacol de 
gală cu filmul canadian „Maria 
Chapdelaine", ecranizare a romanu
lui cu același titlu de Louis Hemon, 

La spectacol au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, 
Jacques Simard, ambasadorul Cana
dei la București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de Băptămînă (color).
14,40 Iunie — Cronica evenimentelor 

politice
19,00 Telejurnal
19,30 Din inimi de copil, dragoste șl

recunoștință. Spectacol susținut 
de formații pionierești șl ale șoi
milor patriei, laureate ale Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei* (color) 

20,00 Teleenclclopedia
20,30 Film artistic (color). „Rivalii4* 
21.55 Telejurnal
22,05 Orfeul de aur (color). Selecțiuni 

din Festivalul internațional de 
muzică ușoară desfășurat în R.P. 
Bulgaria. Gala finală

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul ctiprins intre 28 iunie, ora 
21 — 1 iulie, ora 21. în țară : Vremea 
in curs de încălzire Incepind din ves
tul țării. Cerul va fi variabil mai mult

noros la începutul intervalului în 
estul și sud-estul țării, unde vor că
dea ploi locale care vor avea și ca
racter de aversă. în celelalte regiuni 
aversele vor fi izolate. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat cu intensificări 
în zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, Izolat mai scăzute în depresiuni, 
iar cele maxime se vor situa, în ge
neral, între 20 șî 30 de grade, local 
mai ridicate la sfîrșltul intervalului.

INFORMAȚII SPORTIVE
• Pe lacul Pantelimon din Capi

tală se vor desfășura simbătă și du
minică întrecerile celei de-a doua 
ediții a „Regatei București" la ca
notaj academic, la care vor parti
cipa sportivi și sportive din Bulga
ria. R.P. Chineză. Polonia. U.R.S.S. 
și România.

în ambele zile, concursul va începe 
la ora 10.
• Campionatul mondial de fotbal 

din Mexic programează simbătă și 
duminică ultimele două meciuri ale 
celui de-al 13-a turneu final.

Astăzi, partida pentru locul trei : 
Franța — Belgia, la Puebla, iar mîi- 
ne meciul decisiv pentru atribuirea 
titlului de campioană mondială : 
R. F. Germania — Argentina la 
Ciudad de Mexico.

obiective.de


Schimb de mesaje la nivel înalt
româno

BELGRAD 27 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Becretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Vidoie Jarko- 
vici. președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. un salut cordial, tovărășesc. 
Împreună cu cele mai bune urări de 
succese In desfășurarea lucrărilor 
forumului suprem al comuniștilor din 
Iugoslavia, iar oamenilor muncii iu
goslavi urări de noi succese in e- 
dificarea socialismului, in traducerea 
în viată a hotăririlor actualului con
gres.

Mulțumind pentru urările expri
mate. tovarășul Vidoie Jarkovici a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut to
vărășesc și urări prietenești de 
succes deplin in activitatea neobosi
tă Pe care o desfășoară in fruntea 
partidului și statului pentru asigu
rarea dezvoltării dinamice a socie
tății. spre binele și fericirea poporu-

Deschiderea Congresului Partidului 
Socialist Portughez

LISABONA 27 (Agerpres). — Vi
neri s-au deschis la Lisabona lucră
rile celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Socialist Portughez, fe 
agenda congresului sînt înscrise ana
liza activității partidului de la pre
cedentul congres, dezbaterea propu
nerilor cu privire la modificarea 
programului și statutului și alege
rea noilor organe- de conducere.

Lucrările congresului au fost des
chise de Antonio Macedo, președin
tele Partidului Socialist Portughez.

Vie condamnare a imixtiunilor In treburile interne
ale Republicii Nicaragua

HAGA 27 (Agerpres). — După de
liberări care au durat 9 luni, Curtea 
Internațională de Justiție (C.I.J.) de 
la Haga a condamnat sprijinul a- 
cordat de S.U.A. contrarevoluționa
rilor nlcaraguani, apreciind, de ase
menea, că prin minarea în 1984 a 
porturilor nicaraguane, Statele Unite 
au încălcat normele dreptului inter
național, transmit agențiile Associa
ted Press și Reuter. Curtea a accep
tat plîngerea guvernului nicaraguan, 
cerlnd guvernului american să plă
tească despăgubiri și să pună capăt 
acțiunilor împotriva Republicii Ni
caragua.

Statele Unite, care nu au acceptat 
Jurisdicția C.I.J. în acest caz, nu au 
fost reprezentate la anunțarea ver
dictului, care are caracter de reco
mandare.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Miniștrii de externe al țărilor din 
„Grupul de la Contadora", format din 
Columbia. Mexic. Panama și Vene
zuela. care acționează pentru o so
luție negociată In problemele din 
tmeriea Centrală, au criticat hotă

„Vom continua lupta pînă la victoria finală 

împotriva apartheidului11
Declarațiile președintelui Conqresulul Național African 

din R.S.A.
DAR ES SALAAM 27 (Agerpres). — 

Congresul Național African (A.N.C.) 
este ferm hotărît să continue lupta 
armată pînă Ia victoria finală împo
triva apartheidului, promovat de re
gimul minoritar rasist de la Preto
ria, a declarat la Dar Es Salaam pre
ședintele A.N.C., Oliver Tambo.

In cadrul convorbirilor purtate cu 
președintele tării-gazdă, Aii Hassan 
Mwinyi, Oliver Tambo a criticat po
ziția guvernului britanic, care se opu
ne in continuare adoptării de sanc
țiuni economice împotriva R.S.A. 
pentru a o determina să renunțe la 
politica de discriminare rasială.

Demisia guvernului italian
ROMA 27 (Agerpres). — Primul 

ministru al Italiei, Bettino Craxi, a 
prezentat, vineri, președintelui repu
blicii, Francesco Cossiga, demisia 
guvernului său, informează agenția 
Associated Press.

Această decizie a fost- luată In 
urma respingerii, joi seara, de către

UN RODNIC DIALOG, IN INTERESUL COLABORĂRII SI PRIETENIEI
Zilele acestea, ta cronica relațiilor 

dintre România și Insulele Capului 
Verde a avut loc un eveniment mar
cant : la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
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 Car- 
lina Fortes Pereira, a efectuat, in 
fruntea unei delegații de partid și de 
stat, o vizită oficială de prietenie in 
țara noastră. Inscriindu-se în prac
tica sistematică a președintelui re
publicii noastre de a dezvolta dialo
gul cu șefi de stat din toate țările 
lumii, convorbirile Ia nivel înalt de 
la București au constituit o nouă 
confirmare a consecvenței cu care 
România socialistă acționează spre 
amplificarea continuă a relațiilor de 
colaborare cu țările Africii, cu toate 
statele și popoarele care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare 
■— orientare programatică a politicii 
externe a țării noastre, puternic rea
firmată la Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Așa cum se știe, conlucrarea din
tre România și Capul Verde a căpă
tat caracter de tradiție, poporul ro
mân fiind întotdeauna alături de po
porul acestei tari în lupta sa pentru li
bertate și independență, pentru pro
gres și viată mai bună. Această po
ziție consecventă și-a găsit elocven
te expresii atît în anii grei ai luptei 
purtate de acest popor pentru elibe
rare națională, cînd țara noastră i-a 
acordat un permanent sprijin politic, 
moral și material, cît și după cuce
rirea independenței. România a fost 
printre primele state care au stabilit 
relații diplomatice cu Insulele Capu

iugoslav
lui român. Totodată, a fost exprima
tă hotărîrea conducerii U.C.I. de a 
se continua tradiția întilnirilor ro- 
mâno-iugoslave la nivel înalt în 
scopul dezvoltării permanente și am
plificării relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre parti
dele. țările și popoarele noastre. în 
a căror edificare un toi hotărîtor 
l-au avut întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I. a to
varășului Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., conducătorul de
legației Partidului Comunist Român 
la cel de-al XIII-lea Congres al 
U.C.I.

In cursul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la une
le probleme ale vieții politice Inter
nationale.

La congres participă peste 1 500 
delegați, precum și invitați de peste 
hotare, reiprezentînd partide socialis
te, social-democrate, comuniste șl 
mișcări de eliberare națională din 
peste 30 de țări.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

rîrea Camerei Reprezentanților a 
Congresului S.U.A. de a acorda un 
ajutor militar și economic în valoa
re de 100 milioane de dolari elemen
telor contrarevoluționare din Nica
ragua — relatează agenția France 
Presse. Ministrul de externe al Me
xicului, Bernardo Sepulveda, a de
clarat, In legătură cu aceasta, în ca
drul unei conferințe de presă, că 
Ignorarea principiului neintervenției 
constituie o eroare istorică și a adău
gat că hotărîrea Camerei Reprezen
tanților va aduce prejudicii relațiilor 
interamericane.

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, ministrul argentinian al rela
țiilor externe, Dante Caputo, a cri
ticat hotărîrea Camerei Reprezentan
ților a Congresului S.U.A. privind 
acordarea unui ajutor suplimentar 
forțelor contrarevoluționare antisan- 
dlniste. „Există pericolul ca ordinea 
juridică internațională și principiile 
neamestecului In treburile interne și 
Autodeterminării popoarelor să fie 
serios Încălcate" — a spus el.

HAGA 27 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri, la Haga au 
luat sfirsit lucrările Consiliului 
C.E.E.. la care au participat șefii de 
stat si de guvern din țările membre. 
Reuniunea a fast dominată de dezba
teri contradictorii ne marginea adop
tării unor sancțiuni economice îm
potriva R.S.A. Delegația olandeză a 
prezentat un proiect de sancțiuni 
economice condiționate, care nu a 
putut fi aprobat însă, ca urmare a 
opoziției primului ministru britanic. 
Margaret Thatcher, informează agen
ția France Presse.

Camera Deputaților, a proiectului de 
lege guvernamental privind buge
tele locale.

Președintele Cossiga i-a cerut lui 
Craxi să rămîriă în fruntea guvernu
lui pînă ce va decide dacă va ac
cepta sau respinge demisia, relevă 
un comunicat al președinției.

lui Verde (septembrie 1975) și a dez
voltat cu tînăra republică raporturi 
trainice de prietenie și cooperare.

Pornind de Ia asemenea premise 
favorabile, cei doi șefi de stat șj-au 
exprimat, in cadrul dialogului de la 
București, hotărîrea de a acționa 
pentru amplificarea și dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări. 
„Noua vizită pe care o faceți in 
România — declara t ov a r ă ș u 1 
NICOLAE CEAUȘESCU — consti
tuie o expresie a cursului pozitiv al 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate statornicite intre țările și 
partidele noastre incă din anii luptei 
de eliberare a poporului dumnea
voastră. Noi apreciem în mod deose
bit aceste relații, bazate pe deplină 
egalitate, stimă și respect reciproc — 
șl sint încredințat că, în cadrul con
vorbirilor pe care le-am început vom 
găsi noi căi și mijloace de a le con
solida șl dezvolta in continuare".

La rîndul său, președintele ARIS
TIDES MARIA PEREIRA a ținut să 
sublinieze evoluția pozitivă a rapor
turilor bilaterale, hotărîrea celor 
două popoare de a conlucra tot mai 
strîns, exprimlndu-și convingerea că 
„acordurile care vor fi semnate în 
cursul actualei vizite vor constitui 
un pas important in această direc
ție". El a dat, totodată, o înaltă a- 
preciere „sprijinului călduros, entu
ziast șl dezinteresat acordat miș
cării ' noastre de eliberare de că
tre poporul român, de către Parti
dul Comunist Român și de ma
rele său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

în acest spirit, convorbirile dintre 
cei doi șefi de stat au prilejuit o 
analiză a stadiului relațiilor bilate
rale, încheindu-se cu acorduri și 
înțelegeri menite a da un nou im
puls conlucrării pe diverse planuri, 
in dezvoltarea cooperării economice,

Declarație a președintelui S.U.A. privind propunerile
U.R.S.S. in domeniul dezarmării

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
într-o declarație a președintelui 
Reagan, dață publicității joi. se apre
ciază că recentele propuneri sovie
tice în domeniul opririi cursei înar
mărilor și dezarmării au semnifica
ția „unui efort serios*1, vizind reali
zarea de acorduri în sfera dezarmă
rii. în document se arată că oferta 
făcută de partea sovietică ar putea

Se dezvoltă relațiile dintre R. D. Germană și Suedia
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — La 

Stockholm au luat sfîrșit convorbi
rile dintre Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane. si Ingvar Carlsson, primul mi
nistru al Suediei. Exprimîndu-șl în
grijorarea în legătură cu agravarea 
situației internaționale, părțile au 
apreciat că reducerea încordării pe 
plan international, oprirea cursei 
înarmărilor pe Pămint și preîntîm- 
pinarea extinderii ei în Cosmos con
stituie sarcini prioritare ale contem
poraneității — relatează agenția 
A.D.N. S-a subliniat necesitatea în

încheierea sesiunii Adunării de Stat a R.P. Ungare
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat lucrările 
sesiunii Adunării de Stat a R.P. 
Ungare. A fost adoptat proiectul de 
lege privind executarea bugetului de 
stat pe anul 1985 și a planurilor fi

In spiritul cerinței democratizării vieții politice 
internaționale

BRASILIA 27 (Agerpres). — Re
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre Brazilia și Cuba a fost apre
ciată de ministrul brazilian al fi
nanțelor, Dilson Funaro, drept o ex
presie a dorinței Braziliei „de a 
conviețui cu toate țările din lume, 
indiferent de regimul lor politic", 
transmite agenția Prensa Latina. Șe
ful cabinetului civil și al președin
ției, cu rang de ministru, Marco 
Maciel, a evidențiat, în legătură cu

Măsuri în vederea normalizării situației 
la Beirut

BEIRUT 27 (Agerpres). — Princi
palele miliții libaneze din Beirutul 
de vest — cele ale organizației 
Amal și ale Partidului Socialist Pro
gresist — au procedat joi și vineri la 
închiderea centrelor lor militare din 
această parte a capitalei țării. Un co
municat dat publicității de Walid 
Joumblatt, președintele Partidului 
Socialist Progresist, și Nabih Berri, 
liderul organizației Amal, releva că 
operațiunea se va încheia la miezul 
nopții de vineri spre sîmbătă. Mili
țiilor respective li s-a interzis portul 
de uniforme și de arme. Cei ce nu 
se vor supune ordinelor, ar urma să 
fie deferiți unor tribunale speciale. 
Membrilor milițiilor li se cere, de

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT?]
CONVORBIRI SOVIETO-EGIP-

ITENE. Eduard Șevardnadze, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a avut o întrevedere cu ministrul 

Ide stat pentru afaceri externe al 
Egiptului. Boutros Ghali, care s-a 
aflat la Moscova pentru a participa 
la conferința științifică sovieto- 

I africană „Pentru pace, colaborare
și progres social". După cum rela
tează agenția T.A.S.S., în afara 

Iunor probleme legate de lupta pen
tru pace și dezarmare, cei doi 
miniștri au abordat probleme ale 
relațiilor bilaterale, pronunțîndu-se 

I pentru dezvoltarea lor continuă în
diferite domenii, finind seama de 
interesele reciproce.

I PROIECT DE LEGE CU PRIVI- 
I RE LA IMIGRAȚIE. Comisia ju

diciară a Camerei Reprezentanților 
Ia aprobat un proiect de lege cu 

privire la imigrație, care vizează 
eliminarea posibilității de intrare 

. și angajare ilegală în Statele Unite 
a persoanelor străine. Proiectul a 

1 decis penalizarea patronilor care 
Iar angaja în deplină cunoștință de 

cauză străini intrați In țară în mod 
fraudulos. Autoritățile apreciază că, 
în prezent, în S.U.A. s-ar afla 

a colaborării pe plan politic. S-a 
convenit, astfel, să se acționeze 
pentru creșterea schimburilor co
merciale și dezvoltarea cooperării 
economice în domeniile industriei, 
agriculturii, pescuitului, precum și 
in alte sectoare de interes reciproc, 
fiind semnat in acest sens și un 
document corespunzător — Acordul 
general pe termen lung de cooperare 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Capului Verde. în același timp, ca o 
expresie a dorinței de a contribui la 
mai buna cunoaștere a celor două po
poare, s-a relevat importanta inten
sificării legăturilor dintre forțele 
politice conducătoare și organizațiile 
de masă din cele două țări ; cu 
prilejul convorbirilor a fost semnat 
Acordul de colaborare Intre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
African al Independenței din Capul 
Verde.

Dialogul la nivel Înalt a prilejuit, 
totodată, un rodnic schimb de vederi 
asupra unor importante probleme 
ale vieții Internationale, scotindu-se 
in evidență profunda Îngrijorare 
față de situația deosebit de gravă 
existentă în lume ca urmare a cursei 
Înarmărilor, îndeosebi a celei nu
cleare, a proliferării focarelor de 
tensiune și conflict, a persistentei 
crizei economice mondiale și a de
teriorării fără precedent a situației 
economice a țărilor în curs de dez
voltare. în aceste împrejurări, s-a 
reliefat, pe bună dreptate, că pro
blema fundamenta]^ a epocii noastre 
o constituie oprirea cursei înarmă
rilor, trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare în primul rind de lichi
dare a armelor nucleare, pentru 
apărarea dreptului suprem al po
poarelor la existență, la pace, la 
viață liberă și demnă. 

reprezenta „un punct de cotitură" 
în negocierile asupra dezarmării.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a făcut cunos
cut că administrația americană este 
angajată „într-un efort de analiză 
foarte atentă". în vederea formulă
rii unui răspuns către guvernul 
U.R.S.S.

cetării tuturor experiențelor atomice, 
ceea ce ar constitui un pas impor
tant pe calea opririi cursei înarmă
rilor nucleare. Interlocutorii au ex
primat speranța că toate problemele 
internaționale litigioase vor fi solu
ționate prin mijloace pașnice și s-au 
pronunțat pentru înregistrarea de 
rezultate pozitive în cadrul Confe
rinței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa.

La încheierea convorbirilor au fost 
semnate diferite acorduri, inclusiv 
pentru dezvoltarea relațiilor comer
ciale și economice dintre cele două 
țări.

nanciare ale consiliilor locale, pe 
perioada 1981—1985.

La lucrările sesiunii au participat 
Janos Kadar, secretar general al 
P.M.S.U., alti conducători de partid 
și de stat.

aceasta, „tradiția diplomatică brazi
liană de a promova relații politice, 
comerciale și culturale cu toate po
poarele lumii". Guvernatorul statu
lui Sao Paulo, Andre Franco Mor-- 
toro, a arătat la rîndul său că re
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre Cuba și Brazilia reprezintă „un 
pas decisiv pe calea normalizării 
raporturilor Braziliei cu țările din 
regiune, o consecință firească a pro
cesului de democratizare a vieții 
politice regionale".

asemenea, să nu împiedice operațiu
nile armatei libaneze vizînd prelua
rea controlului asupra Beirutului de 
vest.

Aceste măsuri pregătesc terenul 
pentru trecerea, în cursul zilei de 
sîmbătă, la amplasarea în Beirutul 
de vest a unor efective ale armatei 
libaneze însărcinate cu asigurarea 
securității și menținerea ordinii și 
legii.

Agențiile Reuter șl U.P.I. infor
mează că vinari au fost semnalate, 
totuși noi .lupte in Beirutul de vest 
și ta zona taberei de refugiat! pales
tinieni Bour] El Barajneh din sudul 
orașului.

circa 3,5—8 milioane de Imigranți 
ilegali.

INTR-O DECLARAȚIE făcută I 
la Atena, primul ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, s-a I 
pronunțat pentru o Mediterană | 
fără conflicte militare și fără pre
zența trupelor străine în regiune <
— relatează agenția A.D.N. Premie- | 
rul elen a relevat că țările intere- I 
sate trebuie să coopereze activ pen
tru realizarea acestor obiective.

ZBORUL TANDEMULUI „MIR- ‘
— „SOIUZ T-15\ După cum. rela
tează agenția T.A.S.S., In noaptea | 
de joi spre vineri, conform progra- | 
mului, s-a încheiat operațiunea de 
transfer a cosmonauților sovietici I 
Leonid Kizim și Vladimir Soloviov I 
din laboratorul spatial „Saliut-7“ 
in laboratorul spatial „Mir“. Opera- . 
țiunea de cuplare a navei cosmice I 
„Soiuz T-15“ cu stația „Mir" s-a I 
realizat prin comenzi manuale date 
de echipaj. Cei doi cosmonauți au I 
început apoi executarea operațiu
nilor prevăzute de program. Agen
ția precizează că zborul tandemului . 
„Mir" — „Soiuz T-15“ se desfășoară 
normal, iar cei doi cosmonauți sint I 
sănătoși și se simt bine.

Cum este și firesc, în cursul con
vorbirilor o atenție deosebită a fost 
acordată examinării situației exis
tente în cele două zone geografice 
unde se găsesc România și, respec
tiv. Capul Verde. Referindu-se la 
ultimele evoluții din Europa, unde 
s-au acumulat uriașe cantități de 
arme, convorbirile au evidențiat 
necesitatea încetării amplasării ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
și eliminării, grabnice a tuturor 
armelor nucleare, a reducerii arma
mentelor convenționale și a cheltu
ielilor militare, a creării de zone 
denuclearizate, pentru făurirea unui 
climat de încredere și securitate. In 
ce privește situația din Africa, 
schimbul de vederi â reliefat im
portanța întăririi unității și solida
rității țărilor africane pentru rezol
varea problemelor politice, econo
mice, sociale deosebit de complexe cu 
care se confruntă popoarele aces
tui continent. Cei doi șefi de 
stat au condamnat acțiunile a- 
gresive ale Africii de Sud împo
triva statelor vecine și și-au reafir
mat solidaritatea cu lupta poporului 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru obținerea independenței, cu 
lupta populației majoritare din 
R.S.A. împotriva discriminării ra
siale, pentru eliminarea aparthei
dului și edificarea unei societăți 
democratice.

Salutînd rezultatele convorbirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Aristides Maria Pereira, opinia 
publică Alin țara noastră îșl ex
primă convingerea că ele vor duce 
la întărirea în continuare a colabo
rării dintre România și Capul Ver
de, marcind, totodată, o contribuție 
de seamă la cauza păcii și înțele
gerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

LUCRĂRILE CONGRESULUI Al XIII-l.EA
AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA 

Raportul prezentat de tovarășul 
Vidoie Jarkovici

în introducerea Raportului pre
zentat Congresului al XIII-lea al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavi^, 
tovarășul Vidoie Jarkovici. președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I.. s-a 
referit pe larg la rezultatele obținute 
de oamenii muncii, de popoarele 
iugoslave in dezvoltarea materială si 
socială a tării. Subliniind că Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
întimpină congresul cu realizări im
portante si . rezultate incontestabile, 
raportorul a arătat că. în același 
timp. U.C.I. se prezintă si cu povara 
unor probleme economice acute „si a 
unor contradicții sociale. Aceste fe
nomene negative. a apreciat pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
au deschis calea actualei crize eco
nomice si tendințelor de criză în alte 
domenii ale vieții sociale. La accen
tuarea acestor fenomene au contri
buit în bună parte si împrejurările 
internaționale nefavorabile. Econo
mia a avut de suferit mari daune 
din cauza relațiilor economice inter
naționale inechitabile si a condițiilor 
protectioniste in care se desfășoară 
schimbul de mărfuri pe Piața mon
dială.

Datorită activității si eforturilor 
intense depuse în perioada care a 
trecut de la congresul precedent, 
încrederii nezdruncinate a cla
sei muncitoare, a oamenilor muncii 
în orientările programatice si telu
rile strategice ale U.C.I.. unele din 
aceste dificultăți au fost depășite sau 
puse sub control. Ș-a obținut o anu
mită creștere economică, a fost creat 
un număr important de noi locuri de 
muncă, a sporit gradul de acoperire 
a importului prin export, s-a realizat 
un excedent în balanța de plăti si au 
fost obținute primele rezultate în 
aplicarea criteriilor economice reale 
în viata economică si în politica de 
investiții.

înfăptuirea cu succes a Programu
lui pe termen lung de stabilizare 
economică —> se arată în continuare 
în raport — presupune si necesită în 
mod imperios mai multă unitate, o 
restructurare mai fermă si mal 
rapidă la toate nivelurile de organi
zare socială, o atitudine economică 
mai responsabilă si o mobilizare 
practică mai largă a întregului po
tential al societății. în prezent, sar
cina cea mai importantă o constituie 
mobilizarea si mai puternică a clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii pen
tru depășirea mal rapidă a dificul
tăților si deschiderea perspectivei 
dezvoltării economice si sociale di
namice si Btabile pe mai departe a 
tării.

Al XIII-lea Congres trebuie Bă 
fie congresul consolidării autocon- 
ducerii socialiste, congresul consoli
dării unității tării — se subliniază 
în raportul prezentat de tovarășul 
Vidoie Jarkovici. Avem un sprijin 
sigur în Programul U.C.I. si în Con
stituția din 1974. in hotărîrile ulti
melor congrese. In viziunea clară Si 
pe termen lung a dezvoltării socia
liste bazate pe autoconducere a tării 
noastre, pe care am elaborat-o îm
preună cu Tito, Kardelj și cu alți 
titani ai revoluției noastre. Cel de-al 
XIII-lea Congres al U.C.I. are datoria 
să-și aducă contribuția la. o analiză 
critică, temeinică asupra modului de 
funcționare a sistemului nostru eco
nomic si politic si a activității tutu
ror factorilor în cadrul acestuia.

Prin pozițiile si hotărîrile sale, 
congresului îi revine importanta sar
cină de a face ca pe arena vieții 
social-economice si politice să acțio
neze mai puternic — prin fapte, și 
nu prin vorbe — clasa noastră mun
citoare. ca autoconducerea socialistă 
să ■ se consolideze si să funcționeze 
mai eficient în practică, obtinind re
zultate tot mai bune în dezvoltarea 
materială si socială. în acest scop, 
este necesar ca Uniunea Comuniști
lor să acorde o atenție primordială 
dezvoltării si consolidării autocondu- 
cerii muncitorești în cadrul organi
zațiilor de bază ale muncii asociate. 
Sistemul relațiilor social-economice 
trebuie să-1 cointereseze pe munci
tori ca. în vederea unei administrări 
mai eficiente si rationale a mijloace
lor sociale, să manifeste o mai mare 
preocupare fată de reproducția lăr
gită si aplicarea tehnicii si tehnolo
giei moderne.

în continuare, referindu-se la ne
cesitatea întăririi coordonării inte
reselor la nivel de republici șl re
giuni cu cele la nivel federal, vor
bitorul a subliniat că a consolida 
unitatea și functionarea eficientă a 
Federației esie interesul comun al 
tuturor popoarelor șl naționalități
lor. al fiecărui om al muncii.

Relevînd importanta Programu
lui pe termen lung de stabili
zare economică, tovarășul Vidoie 
Jarkovici a subliniat că este necesar 
ca în 1986 să se stabilizeze procesul 
de creștere a produsului social, iar 
în acest cincinal să sporească rata 
lui de creștere pe baze calitative și 
economice. Principala premisă a 
sporirii ratei de creștere a produc
ției pe baze economice rationale și 
calitative o reprezintă creșterea ex
portului. integrarea mai rapidă și 
rațională în diviziunea interna
țională a muncii. Vorbitorul a ară
tat. in- acest sens, că trebuie expor
tat ceea ce este considerat cel mai 
rational și importat ceea ce este 
esențial pentru dezvoltarea tehnolo
gică a tării.

Totodată. în raport se subliniază 
că in agricultură există imense re
zerve neutilizate, impunîndu-se de
pășirea cit mai grabnică a rămine- 
rii în urmă din acesț domeniu, ceea 
ce va face ca șansele' creșterii globa
le a pro'ducției să sporească foarte 
mult. Aceasta prezintă o mare im
portantă pentru stabilitatea pieței in
terne. pentru scăderea ratei infla
ției. pentru creșterea nivelului de 
trai și imbunătătirea balanței de 
plăti.

Dezvoltarea accelerată a energeti
cii. în condițiile utilizării cît mal 
rationale a energiei, trebuie consi
derată drept una dintre condițiile- 
cheie ale dezvoltării accelerate a 
producției ta general — a subliniat 
vorbitorul — arătînd că este nevoie 
de un program energetic ambițios, 
dar realist, bazat pe totalitatea resur
selor iugoslave și pe utilizarea lor 
rațională, manifestîndu-se. în același 
timp, o grijă maximă fată de pro
tecția mediului înconjurător. Pe vii
tor. în dezvoltarea energeticii va 
trebui, firește, să se procedeze 
așa cum procedează restul lumii, 
adică să se recurgă la, utilizarea 
noilor surse de energie, inclusiv cea 
nucleară. Dar. în acest sens, hotărirea 
privind construirea oricărui obiectiv 

energetic nuclear poate fi adoptată 
numai cu acordul organelor federa
le de resort și cu consultarea 
prealabilă a specialiștilor, si in ori
ce caz în condițiile informării de
taliate și obiective a opiniei pu
blice.

Obiectivii! strategic al Integrării 
active in noua diviziune internațio
nală a muncii presupune partici
parea noastră mai organizată și in
tensă la procesele tehnologice și 
științifice mondiale, se arată in ra
port. în acest scop, este necesar să 
se stabilească cît mai curind strate
gia unitară a dezvoltării tehnologi
ce a Iugoslaviei. în așa fel incit or
ganizațiile muncii asociate să adop
te programe proprii, stabilindu-se 
prioritățile pe baza cărora să se 
efectueze diviziunea muncii șl să se 
angajeze potențialul științific al 
tării.

în raport se relevă Importanța In
tensificării activității ideologice a 
U.C.I.. arăttadu-se că este tot mai 
actuală necesitatea de a imprima ac
tivității și orientării U.C.I. un carac
ter muncitoresc si. de clasă tot mal 
solid. Uniunea Comuniștilor trebuie 
să manifeste și in această direcție 
a luptei sale revoluționare ceea ce 
Tito a cerut întotdeauna din partea 
ei : să fie o organizație unitară din 
punct de vedere politico-ideologic, 
să-sl ridice la un nivel superior în
treaga activitate ideologică și po
litică.

în raport se acordă o atenție deo
sebită situației Internationale actua
le. în perioada dintre congresele al 
XII-lea și al XIII-lea ale U.C.I., a
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arătat raportorul, s-a înregistrat o 
continuă înrăutățire a acesteia. Con
tinuă să- se manifeste o confruntare 
periculoasă, să se recurgă la politica 
de forță ; se înmulțesc focarele do 
criză și de război -în multe regiuni 
ale lumii. Competiția pentru supre
mația militară șl pentru împărțirea 
sferelor de influență continuă — se 
arată în raport. Cursa înarmărilor ia 
proporții îngrijorătoare : în prezent, 
pentru producerea celor mai distru
gătoare arme, pe glob se cheltuiesc 
circa 1 000 miliarde dolari anual. în 
același timp, viata politică mondială 
este marcată in continuare de pro
funda criză din relațiile economica 
Internationale șl de situația tot mai 
grea a țărilor in curs de dezvoltare. 
Sărăcia și foametea constituie reali
tatea acută a unei părți importante 
a omenirii contemporane.

Aspirația tot mai evidentă a po
poarelor la colaborare lnternațioăalâ 
bazată pe egalitate in drepturi, la 
pace, la democratizarea relațiilor 
politica șl economica internațională
— al cărei exponent foarte consec
vent este mișcarea de nealiniers — 
se confruntă cu politica de pe poziții 
de forță, dominație și hegemonism. 
Acțlonind ca factor autonom și inde
pendent in relațiile Internationale, 
mișcarea și politica de nealiniere 
«-au afirmat ea o imensă forță poli
tică și morală a lumii contemporane, 
care, prin lupta ce o desfășoară pen
tru pace, pentru democratizarea re
lațiilor Internationale și pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, contribuie in nod 
considerabil la dezvoltarea socială 
progresistă in lume.

Tocmai pentru că avem convinge
rea fermă că in problemele care pri
vesc soarta omenirii trebuie să sa 
adopte hotărîri în comun, a arătat 
raportorul. R.S.F. Iugoslavia si UC.I. 
au depus. în perioada parcursă, nari 
eforturi pentru afirmarea acelor for
me de consens multilateral, de cola
borare și de adoptare de hotăriri 
care au contribuit în cea mai nare 
măsură la lupta comună pentru pace 
și pentru colaborare internațională 
bazată pe egalitate în drepturi.

Dintre toate problemele globale ale 
contemporaneității, se arată în con
tinuare, cea mai importantă este, 
fără îndoială, lupta pentru pace și 
pentru preintîmpinarea unul război 
nuclear. îngrijorează faptul că se 
continuă cursa înarmărilor și că a- 
ceasta — paralel cu dezvoltarea înar
mării în Cosmos, pentru care se pro
nunță cercurile guvernamentale și 
forurile militar-lndustriale din S.U.A., 
ca și din unele țări vest-europene
— amenință să scape total de sub 
control. Condamnăm vehement o ase
menea evoluție și practică și cerem 
cu hotărire să se adopte măsuri pen
tru stăvilirea cursei înarmărilor, pen
tru interzicerea armei nucleare și 
pentru inițierea procesului de dezar
mare generală și totală — se arată 
în raport. în ultimul timp, am pre
zentat in acest sens mai multe pro
puneri concrete și constructive st am 
susținut toate inițiativele pozitive ala 
celorlalte țări și forte politice.

Și noi, Ia fel ca toate celelalte 
popoare iubitoare de pace, am salu
tat și sprijinim reluarea negocierilor 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. — țări care 
disnun de cel mai mare potential 
militar — cu speranța că aceste ne
gocieri vor deschide perspectiva re
lansării destinderii și se vor solda 
cu acorduri concrete de stăvilire a 
cursei înarmărilor. Din păcate, nu 
s-a întîmplat așa, taregistrindi-se 
o evoluție în sens opus. Sîntem pro
fund convinși că în continuare co
munitatea internațională trebuie să 
stimuleze desfășurarea acestor trata
tive, 6ubliniindu-se astfel răspun
derea țărilor respective pentru preea 
lumii. Ar fi de mare importanți ca 
ta acest' an, proclamat Anul Inter
național al Păcii, să se înregistreze 
un progres substantial în această 
direcție.

O pace stabilă șl durabilă nu 
poate fi asigurată dacă nu se pine
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mion Morcovescu transmite : Vi
neri au continuat lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. în cursul di
mineții. delegații au continuat dez
baterile pe marginea raportului pre
zentat de președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. tovarășul Vidoie 
Jarkovici. și a proiectelor de docu
mente ce urmează să fie adoptate 
de congres. în intervențiile din cele 
sase comisii de lucru, delegații au 
relevat necesitatea întăririi autocon- 
duceril. a înfăptuirii programului pe 
termen lung de stabilizare a econo
miei.

capăt și nu se depășește Împărțirea 
tot mai profundă a lumii în bogați 
și săraci. Sint necesare măsuri 
urgente pentru soluționarea acestor 
probleme, măsuri care să contribuie 
in același timp și la crearea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Sintem convinși că un asemenea 
6istem de relații economice interna
ționale ar fi în interesul întregii co
munități internaționale, inclusiv al 
țărilor dezvoltate.

Datoriile extrem de mari pe care le 
au țările în curs de dezvoltare consti
tuie astăzi problema economică șl 
politică primordială a lumii contem
porane. Ea reflectă criza profundă a 
sistemului monetar și financiar in
ternațional. în interesul progresului 
Și păcii, omenirea trebuie să caute 
rapid o ieșire din aceste dificultăți 
serioase. O soluție trainică și justă 
poate fi găsită numai prin realizarea 
unui acord corespunzător intre țările 
debitoare și țările creditoare. Este 
necesar să se convoace de urgență o 
conferință mondială în probleme fi
nanciare pentru realizarea unei re
forme fundamentale a Sistemului 
Monetar Internațional.

Mișcarea țărilor nealiniate a oferit 
o platformă cuprinzătoare In toata 
aceste probleme, o serie de propu
neri șl idei constructive pentru so
lutionarea lor. Sîntem convinși — a 
subliniat vorbitorul — că viitoarea 
conferință de la Harare va constitui 
un nou pas pe calea soluționării 
sarcinilor concrete și a depășirii pro
blemelor economice acute ale lumii 
contemporane. Ceea ce este esențial 
în momentul de față și ceea ce a 
lipsit pînă acum este ca și țările 
dezvoltate să manifeste o atitudine 
constructivă, voință politică de a 
căuta soluții corespunzătoare. De 
aceea, chemăm țările dezvoltate să 
dea dovadă de mai mult realism șl 
responsabilitate față de pozițiile și 
propunerile țărilor nealiniate.

U.C.I. și R.S.F. Iugoslavia, situîn- 
du-se cu fermitate pe linia sigură 
trasată de Tito in politica externă, 
vor dezvolta colaborarea bazată pe 
egalitate în drepturi cu toate țările 
lumii, vor sprijini activ partidei' 
progresiste șl mișcările de diferitt 
orientări, în scopul consolidării păcii 
mondiale, al soluționării pașnice a 
tuturor problemelor cu care se con
fruntă omenirea.

R.S.F. Iugoslavia este deosebit de- 
interesată în relații stabile și multi-, 
laterale cu toate țările vecine — se 
arată în continuare în raport — sub- 
liniindu-se că ea promovează ferm 
și trainic o politică de bună vecină
tate, pe baza respectării stricte a 
egalității in drepturi, independenței, 
suveranității, integrității teritoriale, 
inviolabilității frontierelor și nea
mestecului in treburile interne.

Sîntem profund interesați ca în 
Balcani să existe pace, stabilitate 
și colaborare — se arată in raport. 
Este obligația tuturor factorilor i 
politici din această regiune ds j 
a contribui la depășirea poverilor « 
moștenite și a confruntărilor, la so- i 
luționarea problemelor deschise șl la « 
promovarea intensă a relațiilor in- 
terna ționale.

Vom depune în continuare efor- 1 
turtle necesare pentru întărirea cola- j 
berării noastre bilaterale cu țările 
nealiniate și cu țările în curs de dez
voltare. Ne vom strădui în mod deo 
sebit să sporim schimburile ecou- 
mice reciproce și să intensificăm co 
laborarea tehnico-științifică. să con
solidăm relațiile bazate pe Încredere 
cu numeroase țări din Asia, Orientul 
Mijlociu. Africa. America Latină și 
mișcările lor de eliberare.

Lumea nu a avut niciodată pînă 
«cum atita nevoie de angajarea în
tregului potențial creator și colectiv, 
în această direcție, cea mal mare 
contribuție este așteptată din partea 
partidelor comuniste, socialiste, so
cial-democrate. a altor partide mun
citorești și mișcări de eliberare na
țională. în țările socialiste au fost 
inițiate importante procese de refor
me sociale care atestă capacitatea 
forțelor conducătoare ale lumii so
cialiste de a reexamina critic pro
pria practică și de a înlătura lipsu
rile existente, actionind pentru con- 
eolidarea rolului clasei muncitoare, 
ca o condiție fundamentală a pro
gresului social și a dezvoltării econo
mice încununate de succes. Au Iod 
experiențe originale vizind transfor
mări sociale progresiste și dezvolta
rea relațiilor democratice in multe 
țări din Africa și America Latină. 
Se afirmă ideea și se manifestă ten
dința de depășire treptată a diviză
rii istorice a mișcării muncitorești 
din țările Europei occidentale, pre
cum și necesitatea edificării unei 
strategii unitare a stingii și colabo
rarea ei pe cel mai larg plan. In re
lațiile dintre partidele muncitorești 
și celelalte partide și mișcări progre
siste se afirmă tot mai mult princi
piile democratice ale independentei, 
autonomiei, neamestecului, răspun
derii în fața propriului popor și a 
propriei clase muncitoare, respectării 
reciproce a deosebirilor decurgind 
din diversitatea condițiilor în care 
acționează.

în raport s-a subliniat că societa
tea iugoslavă dispune de o puternică 
forță. Avem o viziune clară asupra 
societății socialiste bazate pe autocon
ducere, suverane, libere și nealinia
te, comunitate a popoarelor și na
ționalităților iugoslave frățești, egala 
în drepturi, care știu ce vor șl înco
tro merg. Potențialul creator al sis
temului nostru și al comunității 
noastre este de așa natură incit, prin 
utilizarea lui optimă, pot fi depășite 
contradicțiile și încercările prin care 
trecem astăzi, pot fi înfăptuite cu 
succes toate sarcinile fundamentala 
ale actualei etape a revoluției 
noastre — se arată în încheierea ra
portului prezentat Congresului U.C.I. 
de tovarășul Vidoie Jarkovici.

★
în dezbateri s-a pus accentul pa 

întărirea unității de acțiune a co
muniștilor în vederea ducerii la în
deplinire a hotăririlor partidului, a 
sarcinilor de mare răspundere pe 
care le ridică opera de edificare so
cialistă.

întruniți într-o nouă ședință 
plenară, la amiază, delegații au a- 
probat în unanimitate rapoartele 
C.C. al U.C.I.. Comisiei pentru pro
blemele statutare și Comisiei de 
control privind activitatea desfășu
rată în perioada care a trecut de la 
Congresul al XII-lea.

Lucrările congresului continuă.
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