
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN Al COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14105 Vineri 25 decembrie 1987 6 PAGINI —50 BANI

într-o atmosferă însuflețitoare, 
de angajare patriotică pentru 

înfăptuirea hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, 

ieri au continuat

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

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
/ J

Sesiunea solemnă consacrată 
celei de-a 40-a aniversări

a proclamării Republicii

în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge 
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi dimi
neața au continuat lucrările in 
plen ale sesiunii a șasea a ce
lei de-a noua legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați, la sosirea în 
rotonda Palatului Marii Adunări

LEGEA Planului natiunal unic de dezvoltare
ecnnumicn-sncială a Republicii Socialiste

Rumania pe anul 13RR
Marea Adunare Națională a 

Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptă Planul 
național unic de dezvoltare eco

Nr-Cfț. indicatorul Creștere față 
de anul 1987

1. Produsul social 6,0- 6,5
2. Venitul național
3. Producția industrială

9,0-10,0

— valoarea producției-marfă 7,0- 8,0
— valoarea producției nete

4. Producția agricolă
11,0-12,0

— valoarea producției globale 5,0- 5,5
— valoarea producției nete 6,0- 6,5

5. Investiții totale in economie 3,0- 3,5
6. Volumul comerțului exterior 8,0- 9,0
7. Numărul de personal
8. Productivitatea muncii în indus-

0,6

tria republicană (calculată pe 
baza valorii producției-marfă) 8,0- 9,0

9. Cheltuieli la 1 000 lei producție-
marfă în industria republicană, 
reducere — lei 50,0

10. Fondul de retribuire a persona-
lului muncitor 1,8

11. Veniturile țărănimii provenite din
muncă in cooperativele agricole 
de producție și gospodăriile per-
sonale 1,8

12. Desfacerile de mărfuri cu amă-
nuntul 1,3

13. Prestările de servicii pentru
populație 10,0-11,0

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale și locale să 
asigure :

a) îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție, realiza
rea ritmică a produselor fizice 
și îmbunătățirea continuă a 
structurilor sortimentale, urmă
rind realizarea de produse cu 
parametri tehnico-funcționali și 
economici ridicați, care valorifi
că superior resursele de materii 
prime, materiale, combustibili și 

Naționale, cu sentimente de 
dragoste și stimă, cu vii tei insu- 
flețite aplauze.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, in lojile ofi
ciale _ au luat Ioc membrii Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și membrii Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în sală se aflau, in calitate de 
Invitați la lucrările sesiunii, 
membri ai C.Q. al P.C.R., mem

nomico-socială a . Republicii 
Socialiste România pe anul 1988.

Principalii indicatori ai dez
voltării economico-sociale a Re
publicii Socialiste România 
aint : 

— In procente calculate pe baza 
prețurilor la 30 XI 1987 — 

energie și sînt competitive pe 
piața externă ; realizarea pro
ducției fizice destinate exportu
lui, in condițiile de calitate și 
la termenele prevăzute in con
tractele încheiate cu partenerii 
externi ; dezvoltarea in ritm 
rapid a producției în sectoarele 
tehnicii de virf, acordîndu-se 
prioritate mijloacelor necesare 
pentru introducerea mecanizării, 
automatizării și robotizării pro
ceselor de fabricație ;

b) respectarea disciplinei da 

bri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, repre
zentanți ai vieții noastre știin
țifice și culturale, precum și ai 
unor colective de oameni ai 
muncii din Capitală.

în cadrul ședinței au conti
nuat discuțiile generale comune 
asupra proiectelor de lege afla
te pe Ordinea de zi.

Au luat cuvîntul deputății 
Emil Huidu, Alexandru Gagu, 

plan, întărirea controlului asu
pra producției de la contractare, 
pregătire tehnologică, lansarea 
in fabricație, asigurarea aprovi
zionării și forț.ei de muncă pînă 
la realizarea produselor și ex
pedierea lor la export și intern, 
cu respectarea riguroasă a nor
melor și normativelor de con
sum de materii prime, materia
le. combustibili și energie, sta
bilite potrivit legii.

Planificarea producției fizice, 
repartizarea, contractarea și li
vrarea materiilor prime, mate
rialelor, combustibililor și ener
giei, a tuturor produselor, pre
cum și folosirea acestora in în
treaga economie națională se 
efectuează numai pe baza nor
melor de consum și de refolo- 
sire aprobate potrivit legii ;

c)'  realizarea sarcinilor stabili
te pe ramuri, ministere, centra-' 
le și întreprinderi, prin progra
mele privind perfecționarea or
ganizării și modernizarea pro
ceselor de producție, menite să 
asigure dezvoltarea și întărirea 
proprietății socialiste, obținerea 
unor producții suplimentare 
prin folosirea integrală a capa
cităților de producție, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, aplicarea princi
piului socialist al retribuției 
după cantitatea, calitatea și 
importanța socială a muncii, de
puse. dezvoltarea autoconducerii 
muncitorești și întărirea auto- 
gestiunii, sporirea substanțială 
a eficienței in intreaga econo
mie națională. Programele pri
vind perfecționarea organizării 
și modernizarea proceselor de 
producție trebuie să stea la 
baza activității tuturor .unități
lor. prevederile lor fiind obli
gatorii pentru toate colectivele 
de oameni ai muncii.

Art. 2. — In anul 1988, în 
agricultură, ramură de bază a 
economiei naționale, va fi pon- 
tinuat și amplificat procesul de 
înfăptuire a noii revoluții agra
re, de dezvoltare intensivă și de 
modernizare a acesteia.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri pentru :

a),folosirea  intensivă a poten
țialului fqndului funciar, creș
terea suprafeței agricole, și în
deosebi a celei arabile. înfăp
tuirea prevederilor programului 
național pentru asigurarea unor 
producții agricole sigure și sta
bile. mai buna organizare și sis
tematizare a teritoriului ;

Teodor Șerban., Ion Florentin 
Sandu și Constantin Z'anfir.'

Marea Adunare Națională, 
după’ discutarea pe articole, in 
unanimitate a adoptat : Legea 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1988 ; Legea Planului de 
dezvoltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 

(Continuare in pag. a V-a)

b) creșterea însemnată a pro
ducției de cereale, generali
zarea soiurilor și hibrizilor cu 
potențial de producție ridicat, 
respectarea riguroasă a structu
rii culturilor și a suprafețelor 
destinate acestora prin plan, 
efectuarea la timp și in condiții 
de calitate superioară a lucră
rilor agricole, administrarea efi
cientă și rațională a îngrășă
mintelor chimice și naturale și 
a mijloacelor chimice de comba
tere a bolilor ;

c) dezvoltarea puternică a 
sectoarelor legumiculturii, po- 
miculturii și viticulturii, spo
rirea producțiilor medii și to
tale de produse animaliere prin 
creșterea efectivelor de anima
le. îmbunătățirea selecției și 
ameliorarea materialului biolo
gic, prin creșterea indicelui de 
natalitate, aplicarea unor teh
nologii științifice de creștere și 
furajare ;

d) creșterea eficienței econo
mice in toate unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, mai buna 
gospodărire a fondurilor mate
riale și bănești, reducerea chel
tuielilor ; diminuarea consumu
lui de materii prime, materiale, 
combustibili și energie.

Art. 3. — în anul 1988, volu
mul de investiții va fi de 255 
miliarde îei. Mijloacele financia
re, materiale și forța de muncă 
prevăzute în planul .de investiții 
voi- fi concentrate pentru gră
birea punerii in funcțiune' a 
obiectivelor de investiții in curs 
de execuție. Lucrările noi vor 
putea fi începute numai după 
aprobarea documentației tehni- 
co-economice și de execuție.

Investițiile vor fi alocate cu 
prioritate pentru realizarea pro
gramelor de modernizare și do
tare cu noi mașini și utilaje de 
nivel tehnic ridicat, reducind 
substanțial ponderea lucrărilor 
de construcții în totalul inves
tițiilor.

Fondurile de investiții vor fi 
destinate pentru : sporirea bazei 
energetice și de materii prime ; 
realizarea programului privind 
perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de pro
ducție. a programelor de iijibu- 
nătățiri funciare, de mecanizare 
a agriculturii și de dezvoltare a 
altor sectoare de activitate din 
agricultură ; îmbunătățirea ni- 
(Continuare in pag. a 11-a) 

în prezența tovarășului 
Nicblae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut loc, 
joi. 24 decembrie, sesiunea so
lemnă a Marii Adunări Națio
nale consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii, eveniment de deosebită 
însemnătate care a marcat o 
nouă etapă in istoria patriei, 
trecerea la făurirea orinduirii 
socialiste in România.

Desfășurată in climatul de 
puternică angajare patriotică, 
de intensă și rodnică activitate 
creatoare in care oamenii mun
cii, intreaga națiune au trecut, 
cu însuflețire, la înfăptuirea 
importantelor hotăriri adoptate 
de Conferința Națională a P.C.R., 
sesiunea solemnă consacrată 
aniversării Republicii, sărbă
toare scumpă întregului nostru 
popor, s-a constituit intr-un vi
brant omagiu adus gloriosului 
Partid Comunist Român, conti
nuatorul celor mai înaintate 
tradiții ale luptei revoluționare 
dirt 'țara noastră, sub condu- 
cerck căruia și-au. găsit imțll.’- 
nire aspirațiile supremi' de li
bertate, ■ independență, pace și 
progres ale poporului nostru.

în acest înălțător moment 
(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintarea tovarășei Elena Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Aniversăm, la 30 Decerțibrie 

anul acesta, împlinirea a pa
tru decenii de la proclamarea 
Republicii — moment de în
semnătate deosebită în isto
ria națională, în lupta po- 
porului român pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale de se
cole de a trăi într-o patrie li
beră și independentă, de a fi 
deplin stăpin pe destinele sale. 
(Aplauze).

La marea sărbătoare a Re
publicii, adresez, în numele 
conducerii noastre de partid și 
de stat, al secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, 
cele mai calde felicitări și 
urări deputaților și invitaților 
la sesiunea solemnă a Marii 
Adunări Naționale, predum și 
tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, întregului po
por, care prin munca sa plină 
de eroism și abnegație înalță 
tot mai mindru, sub soarele 
libertății noastre, mărețul edi
ficiu al României socialiste. 
(Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“).

Sărbătorim cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii cu Ițo- 
tărîrea fermă de a înfăptui 
neabătut obiectivele de însem
nătate istorică stabilite de 
Conferința Națională a parti
dului, tezele și orientările cu
prinse în magistralul Raport 
prezentat de secretarul gene
ral al partidului cu privire la 
perfecționarea organizării și 
conducerii societății româ
nești, a tuturor laturilor vieții 
economice și sociale, Ia conti
nuarea pe o treaptă superioa
ră a procesului revoluționar de 
făurire a societății .socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
înlăturarea monarhiei și 

proclamarea Republicii con
stituie rezultatul luptei în
delungate a poporului român, 
a forțelor sale progresiste, îna
intate pentru eliberare socială 
și națională, pentru indepen
dență și afirmare liberă a fiin
ței naționale, al marilor bătă
lii de clasă și luptei revolu
ționare organizate și conduse 
de Partidul Comunist Român 
împotriva exploatării și asu
pririi burghezo-moșierești, pen
tru apărarea drepturilor și 
libertăților democrate, împli
nirea idealurilor și năzuințelor 
de veacuri ale națiunii noas

tre de a trăi într-o patrie li
beră, independentă și su
verană. (Aplauze).

De-a lungul istoriei, aspira
ția spre o Republică democra
tică, a libertății și dreptății 
sociale, în care poporul să 
fie pe deplin stăpîn pe desti
nele sale și să-și făurească 
viitorul'așa cum dorește, a în
suflețit în permanență pro
cesul afirmării ființei noastre 
naționale. Ideea de Republică 
a fost înscrisă la loc de frun
te în programul revoluției 
burghezo-d.emocratice de la 
1848—1849, ce prevedea, între 
altele, necesitatea instaurării 
unui stat republican, demo
crat, care să acorde drepturi 
fundamentale tuturor cetățe
nilor, să asigure progresul și 
modernizarea țării, afirmarea 
națiunii române în rîndul na
țiunilor europene.

înfăptuirea Unirii țărilor ro
mânești, în 1859; și crearea 
statului național unitar au 
deschis larg calea spre reali
zarea acestei năzuințe scum
pe a poporului român. Măsu
rile luate de Alexandru loan 
Cuza privind aplicarea unui 
amplu program de reforme 
democratice — între care, îm
proprietărirea țăranilor, secu
larizarea averilor mănăsti
rești, reforma învățămîntului 
— au creat o profundă nemul
țumire în rîndurile marilor 
latifundiari, ale claselor ex
ploatatoare din acea vreme, 
care își vedeau arrienințate 
pozițiile și privilegiile lor de 
clasă și care au făcut totul 
pentru a-1 îndepărta pe dom
nitorul român de la condu
cerea țării. Cercurile reacțiu- 
nii burghezo-moșierești, îm
preună cu imperialismul ger
man au adus în țară un rege 
străin, fără nici o legătură cu 
poporul, cu viața și aspirațiile 
sale. Instaurarea monarhiei a 
întărit puterea marilor lati
fundiari, a claselor exploata
toare și a deschis calea pă
trunderii capitalului străin în 
tara noastră, care a pus stă- 
pînire și a exploatat bogă
țiile țării și munca poporului 
român, a dus la dependența 
României de marile monopo
luri imperialiste. în aceste 
condiții, lupta maselor popu
lare împotriva exploatării și 
asupririi sociale și naționale 
s-a împletit tot mai strîns cu 
lupta împotriva monarhiei și 
a regimului pe care-1 repre
zenta.

Puternica mișcare antimo
narhică și republicană, care 

■s-a dezvoltat în țara noastră, 
a cunoscut forme superioare 
o dată cu apariția și afir
marea tot mai puternică a 

clasei muncitoare, a mișcării 
muncitorești și socialiste de la 
sfîrșitul secolului trecut. Lupta 
pentru instaurarea Republicii 
awfost înscrisă în primul pro
gram al Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din 
România, din 1893, și s-a ma
nifestat cu tot mai multă vi
goare la sfîrșitul primului 
război mondial, cînd, prin 
hotărîrea unanimă a întregu
lui popor român, a fost reali
zat statul național unitar.

Făurirea Partidului Comu
nist Român în anul 1921 — 
moment de însemnătate isto
rică în viața națiunii . — a 
marcat continuarea pe o 
treaptă superioară a bogate
lor tradiții republicane, ale 
mișcării muncitorești revolu
ționare și democratice din 
România. Partidul comunist 
a fost singura forță politică 
consecvent revoluționară din 
țara noastră care a reușit să 
ducă pînă la capăt ideea de 
Republică. Sub îndrumarea și 
conducerea comuniștilor, lupta 
antimonarhică s-a integrat or
ganic în lupta generală a 
muncitorimii, țărănimii, inte
lectualității progresiste, a în
tregului nostru popor pentru 
înlăturarea regimului burghe- 
zo-moșieresc, de exploatare și 
asuprire, împotriva fascismu
lui și războiului, pentru a- 
părarea drepturilor, și liber
tăților derpocratice, pentru 
independența și integritatea 
României. (Aplauze).

în anii dictaturii militaro- 
fasciste și ai războiului' hitle- 
rist, Partidul Comunist Ro
mân — acționînd în condiții
le grele ale ilegalității, războ
iului și terorii fasciste — s-a 
situat permanent în fruntea 
luptei poporului român pen
tru libertate și independentă 
națională, pentru răsturnarea 
vechii orînduiri și pentru dez
voltarea României pe o cale 
nouă, a progresului, libertății 
și păcii.

Victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 — organi
zată și înfăptuită sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân — a deschis calea ma
rilor reforme sociale și trans
formări revoluționare din țara 
noastră. Aceasta a făcut ca 
cele mai reacționare forțe ale 
burgheziei și moșierimii să se 
coalizeze în jurul monarhiei 
în încercarea lor de a se opu
ne procesului revoluționar, de 
a-și menține privilegiile. în a- 
ceste condiții s-au impus ca o 
necesitate obiectivă răsturna
rea monarhiei, la 30 Decem

brie 1947, și proclamarea Re
publicii. (Aplauze).

Instaurarea Republicii a re
prezentat astfel o încununa
re strălucită a luptelor duse 
de poporul român, de forțe
le sale înaintate, pentru liber
tate și independență,, pentru 
afirmare liberă, progres social 
și o viață mai bună.

Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului în Ra
portul prezentat la Conferin
ța Națională, lichidarea mo
narhiei — care simboliza do
minația imperialistă și bur- 
ghezo-moșierească — și procla
marea Republicii, aspirația de 
veacuri a poporului român, 
au marcat o nouă etapă în 
istoria patriei noastre^ tre
cerea la făurirea orinduirii so
cialiste în România.

Instaurarea Republicii a 
descătușat energiile creatoare 
ale poporului, care, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, a trecut cu toată fer
mitatea la realizarea unor 
profunde transformări revo
luționare, în toate domeniile 
vieții economice și sociale, la 
înfăptuirea revoluției și con
strucției socialiste în patria 
noastră.

La aniversarea Republicii 
aducem un fierbinte omagiu 
tuturor înaintașilor noștri, 
luptei eroice a maselor popu
lare, a forțelor înaintate ale 
poporului român, pentru cau
za libertății și independenței 
patriei, pentru împlinirea 
mărețelor idealuri de drepta
te socială și națională, pen
tru progresul și prosperitatea 
întregii țări.

Aducem, și cu acest prilej, 
cea mai înaltă cinstire eroi
cului și gloriosului nostru 
partid comunist, care a ținut 
întotdeauna sus steagul luptei 
împotriva asupririi și exploa
tării, pentru apărarea intere
selor supreme ale poporului, 
a independenței și suverani
tății României, pentru victo
ria definitivă a noilor rela
ții sociale și instaurarea pe 
pămîntul patriei a celei mai 
drepte și umane orînduiri pa 
care a cunoscut-o vreodată 
omenirea — socialismul. 
(Aplauze și urale pu
ternice).

Stimați tovarăși,
în anii care au trecut de 

la victoria revoluției de elibe
rare socială și hațională și de 
la instaurarea Republicii, 
România a parcurs mai mul
te etape istorice, a străbătut 
cu succes drumul de la capi-

(Continuare în pag. a 111-a)
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LEGEA Planului de dezvaliare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptă Planul de 
dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodă-

Nr. 
cri. Indicata rul

1. Producția globală agricolă
2. Producția netă agricolă
3. Producția-marfă industrială
4. Valoarea producției unităților silvice
5. Volumul comerțului exterior
6. Productivitatea muncii calculată pe baza valorii 

producției-marfă :
- in agricultură
- in industrie

7. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție- 
marfă - lei :
- in întreprinderi agricole de stat
- in stațiuni pentru mecanizarea agriculturii
- in industrie

8. Veniturile țărănimii provenite din muncă in coo
perativele agricole de producție și gospodăriile 
personale

Art. 2. — în vederea înfăptuirii 
obiecttvelor noii revoluții agrara, 
realizării producției agricole pre
văzute in plan și în programe
le speciale, aplicării terme a prin
cipiului autoconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale. Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca Ministe
rul Agriculturii, Ministerul Indus
triei Alimentare și al Achiziționării 
Produselor Agricole, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Academia de științe agri
cole și silvice, comitetele executive 
«le consiliilor populare județene și 
al municipiului București să asigure:

a) realizarea sarcinilor de creștere 
a suprafeței agricole și arabile, res
pectarea strictă a termenelor stabili
te pentru recuperarea și redarea in 
circuitul agricol a suprafețelor care 
au tost ocupate pentru lucrări de in
vestiții și alte activități ;

b) folosirea completă și intensivă 
a potențialului productiv al fondului 
funciar prin utilizarea in întregime, 
de fiecare posesor, a suprafețelor 
agricole conform destinației stabili-

si gospodăririi
ririi apelor al Republicii Socialiste 
România pe anul 1988.

Principalii indicatori ai dezvoltă
rii agriculturii, industriei alimenta
re. silviculturii și gospodăririi ape
lor sînt :

- in procente calculate pe baza 
prețurilor la 30X1 1987 -

Creștere fața 
de anul 1987

5,0-5,5
6,0-6,5
7,5-9,0

1,0 
8,0

8,0
11,0

56,0
12,5
24,9

1,8

te prin plan, continuarea lucrărilor 
de cadastrare și de organizare a te
ritoriului :

c) introducerea și extinderea în 
cultură a celor mai productive so
iuri și hibrizi, producerea și folosi
rea de semințe din categorii bio
logice superioare, realizarea densită
ții optime a plantelor potrivit legii., 
executarea la timp a lucrărilor de 
fertilizare și. întreținere a culturilor, 
prevenirea și combaterea bolilor și 
dăunătorilor, aplicarea udărilor ne
cesare pe intreaga suprafață ame
najată pentfu irigat, urmărindu-se 
folosirea rațională a tuturor mijloa
celor din dotare, reducerea consu
mului de combustibili și energie 
electrică ;

d) folosirea Integrală a suprafețe
lor destinate culturilor duble și 
succesive ;

e) executarea în timp optim a lu
crărilor de recoltare, transport și 
depozitarea producției agricole, în 
vederea reducerii la minimum 
a pierderilor, asigurarea din timp

apelor al Republicii Socialiste România pe anul 19R8
a spațiilor necesare pentru conser
varea și păstrarea producției ;

f) dezvoltarea zootehniei in sec
torul socialist al agriculturii și ,in 
gospodăriile populației prin :

— îmbunătățirea reproducției și 
ameliorarea raselor, realizarea indi-

. cilor de natalitate planificați și re
ducerea la minimum a pierderilor ;

— sporirea producțiilor medii ani
maliere și respectarea strictă a greu
tății de livrare a animalelor pre
văzute in plan :

— sporirea randamentelor la hec
tar. atît la plantele de. nutreț culti
vate, cit și la pajiștile naturale, prin 
extinderea lucrărilor ameliorative pe 
astfel de suprafețe, folosirea in mai 
mare măsură a furajelor grosiere și 
a produselor secundare și îmbunătă
țirea valorii lor nutritive :

— modernizarea complexelor și 
fermelor zootehnice prin adoptarea 
de soluții ieftine pentru asigurarea 
condițiilor de adăpostire și a necesa
rului de apă pentru animale și me
canizarea lucrărilor cu volum mare 
de ' muncă :

g) perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii in toate unitățile 
agricole, aplicarea fermă a acordu
lui global, îmbunătățirea continuă a 
normelor de muncă, stabilirea con
sumului de manoperă pe fiecare lu
crare, creșterea răspunderii în mun
că in vederea respectării riguroase a 
tehnologiilor de producție, execută
rii la timp și la un nivel calitativ 
superior a tuturor lucrărilor agrico
le. întărirea ordinii și. disciplinei ;

h) sporirea eficienței activității 
economice în toate unitățile agricole 
de stat și cooperatiste ;

i) instruirea periodică a specialiș
tilor. mecanizatorilor și celorlalți 
lucrători din agricultură, în vederea 
însușirii' temeinice a tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi, specii si 
categorii de animale, generalizarea 
experienței unităților distinse cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare".

Art. 3. — Ministerul Agriculturii, 
Ministerul Industriei Alimentare și 
al Achiziționării Produselor Agrico
le. Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Producție. Achiziții și Des
facere a Mărfurilor, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, 
direcțiile județene pentru agricultură 
și consiliile producătorilor agricoli 
vor sprijini gospodăriile individuale 
cu semințe, material săditor, repro
ducători de valoare, furaje, asisten

ță și îndrumare tehnică. în vederea 
obținerii unor producții agricole ve
getale și animale cit mai mari, in 
conformitate cu programul unic 
aprobat.

Art. 4. — Ministerul Industriei A- 
limentare și al Achiziționării Produ
selor Agricole. Ministerul Agricul
turii, Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție. Uniu
nea Centrală a Cooperativelor de 
Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor și comitetele executive 
ale consiliilor populare județene vor 
lua măsuri pentru realizarea, la ni
velul planului stabilit pe fiecare ju
deț; a fondului centralizat.

Art. 5. — Ministerul Industriei A- 
limentare și al Achiziționării Produ
selor Agricole. Ministerul Agricultu
rii, Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Producție. Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului Bucu
rești vor lua măsuri pentru folosirea 
completă și valorificarea superioară 
a, materiilor prime agricole în in
dustria alimentară și utilizarea in
tegrală a capacităților de producție 
existente. Se vor diversifica in mai 
mare măsură produsele alimentare 
corespunzător cerințelor unei ali
mentații raționale.

Art. 6. — Investițiile pentru agri
cultură, industria' alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor vor 
fi destinate, in principal, pentru 
terminarea obiectivelor începute in 
anii anteriori și pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute pentru anul 
1988 in programele de perfecționa
re a organizării și de modernizare 
a proceselor de producție, precum 
și in celelalte programe aprobate 
pentru aceste sectoare de activitate.

în scopul realizării investițiilor 
planificate, vor fi luate măsuri 
pentru :

a) asigurarea studiilor și, docu
mentațiilor tehnico-economice pentru 
obiectivele noi ;

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

c) punerea in funcțiune la terme
nele planificate a obiectivelor de in
vestiții din agricultură, industria ali
mentară. silvicultură și gospodărirea 
apelor prin desfășurarea ritmică 
și susținută a activității pe șantiere. 

asigurarea livrării utilajelor In con
cordanță cu termenele de execuție 
planificate, respectarea perioadelor 
de probe mecanice și tehnologice, 
pregătirea din timp a forței de 
muncă necesare exploatării în bune 
condiții a noii capacități.

Art. 7. — Sub coordonarea Con
siliului Național al Științei și învă- 
țămintului. Ministerul Agriculturii, 
Ministerul Industriei Alimentare și 
al Achiziționării Produselor Agri
cole. centralele și întreprinderile, in
stitutele centrale și Academia de 
științe agricole și silvice, unitățile 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică și de proiectare, in co
laborare cu Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie, Comitetul 
de Stat al Planificării și Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, vor asigura creșterea aportu
lui cercetării științifice prin :

a) elaborarea de noi tehnologii 
pentru refacerea și creșterea capa
cității de producție a solurilor ero
date și a celor nisipoase și sărătu- 
rate, perfecționarea metodelor de 
fertilizare și pregătire a terenuri
lor, organizarea de asolamente cu 
parcele optime și rotații îmbunătă
țite ale culturilor ;

b) crearea de noi soiuri și hibrizi 
de seipințe și material Săditor cu 
caracteristici superioare, cu potențial 
productiv ridicat, rezistente la tem
peraturi scăzute, la secetă și la alte 
condiții nefavorabile de mediu, la 
boli și. dăunători :

c) realizarea de metode și tehnici 
de combatere integrată a bolilor și 
dăunătorilor, in scopul reducerii 
consumurilor de substanțe chimice 
și a efectelor poluante asupra produ
selor agricole :

d) ameliorarea genetică a anima
lelor pentru creșterea potențialului 
productiv al acestora, elaborarea de 
noi tehnologii, urmărindu-se valori
ficarea superioară a bazei furajere, 
inclusiv utilizarea de noi resurse, 
reducerea consumului specific de fu
raje, sporirea accentuată a produc
ției pe pășuni și finețe naturale, sta
bilirea de metode eficiente de pro
filaxie. diagnostic și tratament al 
bolilor :

e) introducerea în circuitul econo
mic a unor noi resurse cu caracter 
neconvențional prin valorificarea in
tegrală a materiilor prime agricole, 
realizarea de produse și preparate 
cu conținut nutritiv ridicat care să 
asigure o alimentație rațională, co

respunzătoare normelor fundamen
tate științific :

f) perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație in industria zahărului, căr
nii și tutunului, in vederea reduce
rii consumurilor energetice, protei- 
nizarea și vitaminizarea alimentelor, 
precum și reducerea conținutului de 
substanțe chimice și elemente nocive 
de națură chimică și nticrobiană ;

g) intioducerea in cultură de noi 
soiuri de plante cu un conținut ri
dicat de substanță utilă, in vederea 
creșterii randamentelor de extracție 
la sfecla de zahăr și semințe olea
ginoase, precum și asigurarea altor 
materii prime neconvenționale ;

h) asigurarea transferului mai ra
pid al rezultatelor cercetării științi
fice in producție, pentru obținerea 
unor randamente superioare atit can
titativ. Cit și calitativ.

Art. 8. — Pentru asigurarea în
deplinirii obiectivelor și sarcinilor 
prevăzute in Programul național 
pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier, Ministerul Silvi
culturii va lua măsuri pentru :

a) apărarea, conservarea și dezvol
tarea fondului forestier, respectarea 
riguroasă a cotelor de tăiere apro
bate ;

b) sporirea potențialului productiv 
al pădurilor, gospodărirea judicioasă 
a resurselor de masă lemnoasă și 
combaterea risipirii acesteia ;

c) regenerarea pădurilor și îmbu
nătățirea celor slab productive, re- 
împădurirea, promovarea in cultură 
a speciilor autohtone valoroase;

d) creșterea funcțiilor de protecție 
a pădurilor ;

e) intensificarea acțiunilor de re
coltare și valorificare superioară a 
fructelor de pădure, a celorlalte re
surse naturale și produse accesorii 
ale pădurii, dezvoltarea vînatului și 
pescuitului în apele de munte.

Art. 9. — în domeniul gospodări
rii apelor se va urmări :

a) amenajarea, potrivit programu
lui aprobat, a rețelei hidrografice 
pentru asigurarea satisfacerii nevoi
lor de apă potabilă, industrială, pen
tru irigații, producerea energiei 
electrice și altele ;

b) creșterea gradului de recircu- 
lare a apelor industriale și reducerea 
Ia minimum a pierderilor, epurarea 
ți recuperarea substanțelor "Utile din 
apele uzate, folosirea nămolurilor 
reziduale ;

c) gospodărirea ți păstrarea calită
ții apelor prin combaterea tuturor 
surselor de poluare.

Art. 10. — In vederea creșterii efi
cienței activității de comerț exte
rior, se va acționa pentru realizarea 
fondului de marfă prevăzut la ex
port prin specializarea de capacități 
și întreprinderi care să asigure in 
exclusivitate, sau in cea mai mare 
parte, mărfuri in structura sortimen
tală și de calitate solicitată de be
neficiarii externi, precum și sporirea 
continuă a aportului valutar al pro
duselor ; folosirea cu maximum de 
eficiență a fondurilor valutare alocat» 
la import, acționindu-se pentru uti
lizarea cu prioritate a materiilor pri
me, materialelor, combustibililor, 
mașinilor și utilajelor din resurse 
interne, precum și pentru reducerea 
cheltuielilor valutare privind trans
portul mărfurilor ; realizarea ți ex
tinderea acțiunilor de cooperare eco
nomică cu alte țări.

Art. 11. — în anul 1988 se va pune 
un accent deosebit pe sporirea efi
cienței economice in toate sectoarele 
din agricultură, industria alimentară, 
silvicultură ți gospodărirea apelor, 
pe creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și reducerea cos
turilor de producție, pe aplicarea fer
mă a prevederilor programelor pri
vind perfecționarea organizării ți 
modernizarea proceselor de produc
ție, a normativelor economico-finan- 
ciare și baremelor de cheltuieli pe 

, produs, pe utilizarea cu maximum 
de randament a tuturor resurselor.

Art. 12. — Indicatorii Planului de 
dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodări
rii apelor al Republicii Socialiste 
România pe anul 1988 se vor preciza 
pe titulari de plan prin decret al 
Consiliului de Stat.

Art. 13. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Ministerul Agricultu
rii, Ministerul Industriei Alimentare 
și ăl Achiziționării Produselor Agri
cole, Ministerul Silviculturii, Consi
liul Național al Apelor, departamen
tele, direcțiile generale economice, 
centralele și întreprinderile, comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București să acționeze ferm și ho- 
tărit pentru îndeplinirea integrală a 
prevederilor Planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor al 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1988.

LEGEA Rugetului du stal al Republicii Socialiste Rumania pe anul 19RR
Mare* Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1 — Bugetul de stat al Re
publicii Socialiste România pe anul 
1983 cuprinde veniturile centralizate 
ale statului și repartizarea acestora 
în concordanță cu obiectivele Planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socia
liste România și ale Planului de 
dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor, adoptate de Marea Adu
nare Națională pentru finanțarea 
dezvoltării economiei naționale, ac
țiunilor social-culturale, apărării 
țării și altor nevoi ale societății, in 
condiții de eficiență sporită și de 
asigurare a echilibrului financiar și 
monetar.

Bugetul de stat al Republicii So
cialiste România pe anul 1988 se sta
bilește după cum urmează :

— milioane lei —
a) Venituri 433.093.7
b) Cheltuieli 433.093.7

în volumul total al cheltuielilor 
bugetului de stat se cuprind fon
duri de rezervă la dispoziția Consi
liului de Stat in sumă de 68.337,8 
milioane lei.

Art. 2. — Bugetele locale se sta
bilesc astfel :

— milioane lei —
a) Venituri
b) Cheltuieli
c) Excedent 

25.694.1
15.083,0
10.611.1

și se cuprind in Bugetul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Art. 3. — Veniturile provenite de 
la unitățile economice de stat or
ganizate in baza autogestiunii eco- 
nomico-financiare și de la unitățile 
cooperatiste și obștești se stabilesc 
în sumă de 304.939,5 milioane lei. din 
care f

— milioane lei
a) vărsăminte din

beneficiile uni
tăților economi
ce de stat 95.014,4

b) prelevarea pen
tru societate 154.962,6

e) impozitul pe cir
culația mărfuri
lor 52.370,0

d) impozitul pe ve
niturile unități
lor cooperatiste
și obștești 2,592.5

Art. 4. — Veniturile prevăzute în 
bugetul de stat din impozitul pe fon
dul total de retribuire se stabilesc 
în sumă de 47.816,0 milioane Iei. cele 
din impozitul agricol de la coopera
tivele agricole de producție in sumă 
de 1.560.0 milioane lei, iar veniturile 
din impozite și taxe de la populație 
în sumă de 5.301,5 milioane lei.

Art. 5. — Veniturile bugetului asi
gurărilor sociale de stat pe anul 1988 
se stabilesc în sumă de 44.190,0 mi
lioane lei.

Art. 6. Cheltuielile pentru fi
nanțarea economiei naționale se aco
peră din fondurile proprii ale uni
tăților economice, alocații de la bu
getul de stat și credite bancare, po
trivit legii. Cheltuielile cu această 
destinație de la bugetul de stat, pe 
anul 1988. se stabilesc în sumă de 
178.134,3 milioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile pentru cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducerea progresului 
tehnic se acoperă din fondurile pro
prii ce se constituie, potrivit legii, la 
unitățile economice șl din alocațiile 
de la bugetul de stat. Cheltuielile cu 
această destinație de la bugetul de 
stat, pe anul 1988. se stabilesc în 
sumă de 2.090,0 milioane lei.

Art. 8. — Cheltuielile pentru ac
țiuni social-culturale ce se finan
țează, potrivit legii, de la bugetul de 
stat se stabilesc in sumă de 99.889,3 
milioane lei.

Art. 9. — Cheltuielile pentru func

ționarea organelor puterii șl admi
nistrației de. stat și pentru organele 
judecătorești și ale procuraturii de 
la buget se stabilesc în sumă de 
3.829.0 milioane lei.

în cadrul acestor cheltuieli, pen
tru'Marea Adunare Națională se sta
bilește suma de 2.9 milioane lei.

’ Art. 10. — Cheltuielile pentru apă
rarea țării se stabilesc in sumă de
11.551.5 milioane lei.

Art. 11. — Din excedentele buge
telor proprii pe anul 1988, in sumă 
totală de 10.611,1 milioane lei, comi
tetele și birourile executive ale con
siliilor populare varsă la bugetul re
publican contribuția pentru consti
tuirea fondului de dezvoltare gene
rală a întregii societăți, în sumă de
10.576.6 milioane lei.

Art. 12. — Sumele prevăzute în bu
getul de stat la venituri reprezintă 
sarcini minime de realizat, iar pre
vederile Ia cheltuieli, limite maxime 
care nu pot fi depășite.

Art. 13. — Execuția bugetului de 
stat se realizează sub îndrumarea și 
controlul Consiliului de Miniștri.

Consiliul de Miniștri va examina, 
periodic, execuția bugetului de stat, 
a planului financiar centralizat al 
activității economico-sociale și a ce
lorlalte planuri financiare și va sta
bili măsurile necesare pentru reali
zarea integrală a veniturilor inscrise 
în bugetul de stat și in celelalte pla
nuri financiare, efectuarea cheltuie
lilor în funcție de nivelul de reali
zare a sarcinilor de plan și in con
diții de eficiență sporită, îndepli
nirea integrală a veniturilor din bu
getele de venituri și cheltuieli ale 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale și locale, centralelor, întreprin
derilor și instituțiilor, aplicarea unui 
regim sever de economii, intărirea 
ordinii și disciplinei in gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești, 
menținerea echilibrului financiar, 
monetar și valutar.

Art. 14. — Ministerele, celelalte 
organe centrale și locale, organele 
centrale de sinteză și băncile' vor ac
ționa pentru indeplinirea integrală 
a indicatorilor economici si finan

ciari și vor lua măsuri pentru per
fecționarea activității tuturor unită
ților, potrivit principiilor mecanis
mului economico-financiar, sporirea 
rolului bugetelor de venituri și chel
tuieli in planificarea și conducerea 
activității economicp-financiare. creș
terea acumulărilor bănești, eficienței 
și reducerea continuă a cheltuielilor.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și cele
lalte organe centrale și locale, cen
tralele ’și întreprinderile împreună 
cu Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Finanțelor, Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Materiale si 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe. Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale și băncile să acționeze pentru :

a) utilizarea cu maximă eficiență 
și cu respectarea normativelor eco- 
nomico-financiare aprobate a resur
selor materiale, de muncă și finan
ciare, asigurarea creșterii rentabili
tății la toate unitățile, la fiecare 
produs și activitate, astfel ca fiecare 
leu investit sau cheltuit să dea ma
ximum de eficiență, să contribuie la 
sporirea continuă a producției și be
neficiilor ;

b) indeplinirea integrală a planu
lui producției fizice, cu prioritate a 
celei destinate exportului. Ia un ni
vel tehnic și calitativ ridicat, a pro- 
ducției-marfă vindute și încasate, ur- 
mărindu-se în mod deosebit îmbu
nătățirea calității, creșterea fiabili
tății și a competitivității pe piața 
mondială a produselor prin reproiec- 
tarea și modernizarea celor din pro
ducția curentă, extinderea tehnolo
giilor de fabricație, cu consumuri re
duse de materii prime și materiale, 
asimilarea de noi produse de cali
tate superioară care să valorifice cu 
randament sporit materiile prime și 
materialele existente, energia si 
forța de muncă ;

c) înfăptuirea prevederilor din pro
gramele speciale întocmite de fie- 

.care unitate cu privire la reducerea 
substanțială a costurilor de produc
ție, îndeosebi a celor materiale, în
cadrarea in sarcinile de reducere a 

costurilor de producție prevăzute 
pentru anul 1988, prin intărirea con
trolului propriu al unităților socia
liste asupra tuturor categoriilor de 
cheltuieli, și in primul rînd al con
trolului preventiv asupra respec
tării cu strictețe a normelor și nor
mativelor de consum aprobate, uti
lizarea integrală a capacităților de 
producție, creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, corespun
zător măsurilor stabilite in cadrul 
acțiunii privind perfecționarea orga
nizării și modernizării proceselor de 
producție ;

d) întărirea ordinii, disciplinei șl 
controlului in domeniul stabilirii si 
aplicării prețurilor și tarifelor, asi
gurarea stabilității acestora, prețu
rile produselor noi sau moderni
zate urmînd să fie stabilite in con
cordantă cu nivelul celor ale pro
duselor similare pe care ie înlo
cuiesc ;

e) realizarea integrală de către fie
care unitate economică a beneficiu
lui și a celorlalte acumulări bănești 
planificate, a obligațiilor față de bu
get ; constituirea și utilizarea, po
trivit legii, a fondurilor proprii ale 
unităților pentru finanțarea investi
țiilor, mijloacelor circulante și co
interesarea colectivă a personalului 
muncitor ;

f) încadrarea strictă in normele d» 
stoc și normativele de mijloace cir
culante stabilite, efectuarea aprovi
zionărilor cu materii prime și mate
riale in strictă concordanță cu nece
sitățile pentru realizarea producției 
contractate, accelerarea ritmului de 
finalizare a produselor și preluarea 
lor la livrare, valorificarea în timp 
cit mai scurt a tuturor produselor 
finite, preintîmpinarea formării de 
Stocuri supranormative. asigurarea 
accelerării vitezei de rotație a mij
loacelor circulante ;

g) întărirea controlului asupra do
cumentelor de decontare pentru li
vrări de mărfuri, executări de lu
crări și prestări de servicii, urmă
rind urgentarea Încasării lor. lichi
darea refuzurilor nejustificate, efec
tuarea plăților in condițiile legii. 

astfel încit să se asigure echilibrul 
permanent intre încasări si plăți și 
să se prevină crearea unor credite 
bancare nerambursate la scadență 
sau a unor plăti restante ;

h) folosirea cu eficientă maximă 
a fondurilor proprii și a celor alo
cate de la buget pentru cheltuielile 
social-culturale, de administrație și 
din alte domenii de activitate, re- 
stringerea Ia strictul necesar a chel
tuielilor de întreținere, funcționare, 
reparații la clădiri și instalații, utili
zarea cu eficientă a. bazei materiale, 
creșterea veniturilor proprii și spo
rirea gradului de autofinanțare a in
stituțiilor social-culturale și din alte 
domenii de activitate.

Art. 16. — în vederea creșterii efi
cienței economice a fondurilor desti
nate . finanțării investițiilor. lichi
dării și prevenirii imobilizărilor de 
fonduri. Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele, celelalte or
gane centrale și locale, centralele și 
întreprinderile, împreună cu Comite
tul de Stat al Planificării. Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Ministerul Finanțelor, băncile 
și Consiliul de Coordonare a Activi
tății de Investiții să acționeze pentru 
fundamentarea temeinică a docu
mentațiilor tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiții, reducerea 
în continuare a costului investi
țiilor prin aplicarea celor mai efi
ciente soluții tehnologice și construc
tive. revizuirea proiectelor-tip și 
reducerea ponderii lucrărilor de 
construcții-montaj In volumul to
tal al investițiilor, respectarea ter
menelor planificate de începere și 
executare a lucrărilor de investiții, 
punerea în funcțiune a tuturor ca
pacităților de producție prevăzute in 
plan și asigurarea realizării para
metrilor proiectați, folosirea rațio
nală a materialelor și a forței de 
muncă pe șantiere si eliminarea to
tală a risipei.

Art. 17. — Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale. Comitetul de Stat al 
Planificării. Ministerul Finanțelor. 

băncile, ministerele, centralele si în
treprinderile producătoare de măr
furi pentru export, precum si între
prinderile de comerț exterior vor 
lua măsuri pentru realizarea cu pri
oritate a planului de comerț exterior 
și cooperare economică internaționa
lă. încheierea de contracte de lungă 
durată, obținerea unor prețuri ex
terne In concordanță cu nivelurile 
minime planificate și încadrarea 
strictă in cursurile de revenire a- 
prohate, in vederea realizării unei 
eficiente valutare sporite.

Totodată, vor acționa pentru redu
cerea sau înlocuirea unor importuri, 
respectarea riguroasă a echilibrului 
prevăzut al balanței comerciale si 
de plăti externe. încasarea de la 
partenerii externi la termenele și în 
condițiile convenite a tuturor drep
turilor in valută.

Art. 18. — Ministerele si celelalte 
organe centrale și locale, consiliila 
oamenilor muncii din centrale si în
treprinderi. în colaborare cu orga
nele financiar-bancare, de planifica- 

, re și aprovizionare, vor acționa pen
tru realizarea integrală de către fie
care unitate a veniturilor planifica
te. încadrarea în cheltuielile de pro
ducție planificate. constituirea și 
utilizarea în condițiile legii a fondu
rilor proprii de dezvoltare economi
co-socială. prevenirea cauzelor car» 
provoacă imobilizări de valori ma
teriale. respectarea normelor si nor
mativelor economico-financiare a- 
probate. intărirea controlului finan
ciar preventiv asupra utilizării mij
loacelor materiale si bănești. Tot
odată. vor trebui să asigure în toa
te unitățile o evidentă clară a tutu
ror materiilor prime, materialelor, 
semifabricatelor și producției finite, 
depozitarea, păstrarea și gospodări
rea cu grijă si răspundere a aces
tora.

Art. 19. — Birourile executive ale 
consiliilor oamenilor muncii, cadrele 
de conducere din unitățile socialiste 
răspund de organizarea și asigura
rea condit'ilor în vederea realizării 
(Continuare in pag. a V-a)
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velului tehnic și caiitatlv al produse
lor. reducerea consumurilor de ma
terii prime, combustibili și energie ; 
valorificarea superioară a resurselor 
recuperabile și refolosibile : asimi
larea de noi produse ; creșterea pro
ductivității muncii și sporirea com
petitivității produselor românești pe 
piața externă.

Art. 4. — Activitatea de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic va 
trebui să contribuie substanțial la 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare intensivă, de perfecționare a 
organizării și modernizare a proce
selor de producție, la valorificarea 
superioară a materiilor prime, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
producției ți reducerea consumurilor 
materiale și energetice. creșterea 
mai rapidă a productivității muncii, 
a eficientei generale a producției, 
prin :

a) perfecționarea sl elaborarea de 
tehnologii noi și modernizate pen
tru prelucrarea materiilor prime ; 
asimilarea de noi materiale, mașini 
și utilaje cu caracteristici supe
rioare ;

b) crearea de noi soiuri de semin
țe și plante mai productive, rezis
tente la ger șl secetă, cu durată mai 
scurtă de maturizare, de noi rase de 
animale cu potențial productiv ri
dicat și capacitate sporită de asimi
lare a hranei, precum și de noi teh
nologii de furajare a animalelor ;

c) perfecționarea activităților de 
tipizare, standardizare și normare 
tehnică a consumurilor materiale și 
energetice. în vederea ridicării ni
velului tehnic și calitativ al produc
ției. creșterii performanțelor con- 
structiv-funcționale și a fiabilității 
produselor, sporirii eficientei intregii 
activități economice ;

d) îmbinarea organică a cercetări
lor fundamentale cu cele aplicative, 
intărirea colaborării dintre cercetare, 
învățămînt și producție, in vederea 
unei mai bune finalizări in produc
ție a obiectivelor de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și In
troducere a progresului tehnic, redu
cerii duratei ciclurilor cercetare-pro- 
iectare-producție.

Art. 5. — în vederea asigurării 
bazei materiale a planului. Consiliul 
de Miniștri va lua măsuri pentru :

a) intensificarea utilizării resurse
lor de materii prime și materiale 
din producția internă ; reducerea 
mai accentuată a consumurilor de 
energie și combustibili în toate do
meniile de activitate : limitarea 
strictă a consumurilor de hidrocar
buri și înlocuirea acestora cu lignit 
și alte resurse energetice mai puțin 
valoroase : reducerea pierderilor 
tehnologice și extinderea recuperării 
căldurii și utilizării resurselor noi 
de energie : încadrarea riguroasă In 
normele și normativele de consum și. 
de stoc de materii prime, materiale, 
ambalaje, combustibili și energie ; 
sporirea participării materialelor re
folosibile la acoperirea necesarului 
de materii prime al economiei na
ționale. prin intensificarea recuperă
rii ți valorificării acestora ;

b) In alocarea cotelor de materii 
prime se va asigura necesarul pen
tru folosirea integrală a capacități
lor de producție din țară; la export, 
acestea vor putea fi prevăzute nu- \ 
mai după acoperirea consumului 
intern.

Eliberarea In consum a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor 
și energiei se face distinct pentru 
consum intern și pentru export, pe 
baza contractelor Încheiate cu bene
ficiarii interni și externi.

Nerespectarea contractelor si neîn- 
cadrarea în normele și normativele 

de consum, schimbarea destinației 
producției si a celorlalte resurse se 
sancționează potrivit legii.

Art. 6. — în industria republica
nă. productivitatea muncii va spori 
cu 8,0—9.0 la sută, iar cheltuielile de 
producție la 1 000 lei producție-marfă 
se vor reduce cu 50 lei. In scopul 
creșterii substanțiale a eficientei eco
nomice in toate ramurile și sectoare
le de activitate. Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri pentru realizarea 
Programului privind creșterea mai 
accentuată a productivității muncii 
ți perfecționarea organizării și nor
mării muncii, a programelor de re
ducere a costurilor și cheltuielilor 
materiale de producție, a programe
lor privind perfecționarea organiză
rii și modernizarea proceselor da 
producție, a programului de perfec
ționare a sistemului de finanțare și 
creditare a, activităților economice și 
a normativelor economico-financiare.

Vor fi luate măsuri ca fiecare uni—- 
tate economică să aplice cu fermi
tate principiile autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economico- 
financiare și autofinanțării pentru 
realizarea unui regim sever de eco
nomii in toate sectoarele de activi
tate și să asigure, in cadrul bugetu
lui propriu de venituri și cheltuieli, 
acoperirea cheltuielilor din resurse 
proprii și obținerea unui beneficiu 
maxim pentru fiecare leu cheltuit.

Art. 7. — în vederea îndeplinirii 
planului de comerț exterior, Consi
liul de Miniștri va lua măsuri pen
tru perfecționarea activității în acest 
domeniu și creșterea puternică a 
cooperării și specializării in produc
ție cu glte țări, acționind ca minis
terele. celelalte organe centrale și 
locale, centralele și întreprinderile 
să-și intensifice activitatea pentru ;

a) prospectarea pieței externe și 
încheierea contractelor cu partenerii 

externi pentru întregul volum de 
export și import, in condiții de efi
ciență ridicată ; realizarea fondului 
de marfă prevăzut Ja export, prin 
lansarea din timp în fabricație a 
produselor, în structura sortimentală 
și Ia nivelul tehnic și calitativ pre
văzut în contractele încheiate cu 
partenerii externi ; folosirea cu ma
ximum de eficiență a fondurilor va
lutare pentru import alocate fiecă
rui minister ;

b) diversificarea formelor de co
mercializare și lărgirea piețelor de 
desfacere ; realizarea integrală a 
tuturor acțiunilor de cooperare eco
nomică și tehnică internațională ;

c) asigurarea forței de muncă și 
a dotărilor necesare executării la 
timp și în condiții competitive a lu
crărilor de construcții-montaj in 
străinătate, și s exportului de pro
iecte, documentații și asistență teh
nică.

Art. 8. — Venitul național va asi
gura resursele necesare pentru dez
voltarea, în continuare, a forțelor de 
producție și îmbunătățirea nivelului 
de trai material șl spiritual al popu
lației.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri pentru :

a) înfăptuirea Integrală a preve
derilor Programului privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea în 
profil teritorial, pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum ;

b) livrarea integrală și ritmică 
către populație a mărfurilor prevă
zute in plan, în condiții de calitate 
și într-o structură sortimentală di
versificată, care să corespundă ce
rințelor diferitelor categorii de con
sumatori ;

c) dezvoltarea alimentației publice 
prin creșterea și diversificarea pro

ducției și desfacerii de preparate 
și semipreparate culinare in vede
rea ușurării muncii in gospodăriile 
populației ;

d) repartizarea judicioasă pe teri
toriu a fondului de marfă destinat 
aprovizionării populației ;

e) perfecționarea și dezvoltarea, 
în continuare, a activității de pres
tări de servicii, lărgirea gamei și 
rețelei serviciilor prestate populației, 
îmbunătățirea calității acestora în 
concordanță cu cerințele populației, 
folosirea eficientă a capacităților 
existente și a forței de muncă locale.

Art. 9. — întreprinderile, centra
lele, ministerele și celelalte organe 
centrale și locale vor lua măsuri 
pentru aplicarea fermă a principii
lor de retribuire și de repartiție a 
veniturilor oamenilor muncii, pentru 
legarea cit mai strinsă a veniturilor 
fiecărui om al muncii de munca de
pusă, aplicarea acordului global și 
a acordului direct, ca formă de bază 
de retribuire in toate unitățile eco
nomice din industrie, agricultură, 
construcții-montaj, transporturi, co
merț, turism, cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și proiectare 
și din celelalte sectoare economice.

Art. 10. — Vor fi luate măsuri 
pentru îmbunătățirea, in continuare, 
a ocrotirii sănătății și asistenței so
ciale, punîndu-se un accent deose
bit pe prevenirea îmbolnăvirilor și 
apărarea sănătății poporului și pe 
creșterea natalității. De asemenea, 
se vor lua măsuri pentru perfecțio
narea Invățămintului, formarea de 
cadre cu înalte cunoștințe profe
sionale și tehnice, dezvoltarea cul
turii, educației fizice și sportului. Se 
va acționa cu fermitate pentru fo
losirea la maximum a bazei mate
riale din aceste sectoare de activi
tate și pentru gospodărirea cu efi
ciență sporită a fondurilor prevăzute 

pentru finanțarea acțiunilor social- 
culturale.

Art. 11. — Se va acționa cu fermi
tate pentru continuarea neabătută a 
politicii de amplasare rațională a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării in conformitate cu ho- 
tărîriie Congresului al XIII-lea al 
partidului și cu Programul adoptat 
de Congresul al III-lea al consiliilor 
populare, pentru înfăptuirea obiecti
velor Programului național de siste
matizare a teritoriului și localități
lor urbane și rurale.
<Ărt. 12. — în anul 1988 se vor da 
în folosință 150 mii apartamente, 
din care 24 mii apartamente In me
diul rural.

Art. 13. — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale va 
acționa pentru perfecționarea și în
drumarea întregii activități de pla
nificare, pentru creșterea răspunderii 
și organizarea mai bună a controlu
lui indeplinirii legilor și hotărîrilor, 
astfel incit fiecare minister, organ 
central sau teritorial să-și îndepli
nească în cele mai bune condiții 
atribuțiile, să asigure înfăptuirea 
neabătută a tuturor prevederilor de 
plan și a programelor de dezvoltare. 
In acest scop, Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale va 
analiza și controla realizarea sarci
nilor de plan, fizice și valorice, sta
bilind măsuri pentru mobilizarea re
zervelor existente, gospodărirea cu 

^maximă eficiență a tuturor resurse
lor materiale, de muncă și financia
re, în vederea asigurării condițiilor 
pentru îndeplinirea ritmică și inte
grală a planului național unic, în
făptuirea ritmurilor și proporțiilor 
planificate, a echilibrului material, 
valutar și financiar al planului.

Art. 14. — Consiliul de Miniștri 
va analiza periodic modul în care se 
realizează planul național unic, exer- 
citînd un control riguros asupra exe

cutării sarcinilor stabilite. Totodată, 
va acționa cu fermitate pentru valo
rificarea optimă a potențialului eco
nomic al țării, gospodărirea cu efi
ciență maximă a patrimoniului na
țional, intărirea ordinii și discipli
nei in toate sectoarele de activitate, 
în acest scop, va lua măsuri ca mi
nisterele și celelalte organe centrale, 
consiliile oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București să 
realizeze integral prevederii® d» 
plan pe anul 1988. în același timp, 
pe toate treptele organizatorice din 
economie se va acționa pentru îm
bunătățirea activității de planificar» 
și de urmărire a realizării produc
ției fizice și exportului, punerea în 
funcțiune și atingerea parametrilor 
proiectați la noile capacități la ter
menele stabilite, creșterea producti
vității muncii și reducerea costurilor 
de fabricație, sporirea eficienței și 
rentabilității în toate domeniile da 
activitate.

Art. 15. — Indicatorii Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1988 se vor preciza pe 
titulari de plan prin decret al Con
siliului de Stat.

Art. 16. — Se aprobă execuția Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1986, adop
tat prin Legea nr. 2/1985, potrivit 
Comunicatului Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României, Consiliului de Miniștri, 
Comitetului de Stat al Planificării și 
Direcției Centrale de Statistică cu 
privire la indeplinirea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986, publicat In Bule
tinul oficial, partea a IlI-a, nr. 7 
din 31 ianuarie 1987.
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talism la socialism, de Ia vechea 
orînduire, întemeiată pe exploata
re și asuprire, la o orînduire nouă, 
a dreptății sociale, în care au fost 
lichidate pentru totdeauna ex
ploatarea și asuprirea, inegalități
le economice, sociale și naționale 
și s-au asigurat deplina libertate 
și egalitate pentru toți oamenii 
muncii.

Dintr-o țară slab dezvoltată, 
România s-a transformat într-o 
țară industrial-agrară, cu o indus
trie modernă, organizată pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, cu o agricultură socia
listă in plin progres, cu o puterni
că dezvoltare a științei, învățămîn- 
tului și culturii, cu un nivel de 
bunăstare materială și spirituală 
tot mai ridicat.

Marile înfăptuiri dobîndite în 
această perioadă demonstrează cu 
putere justețea drumului pe care 
l-am parcurs, realismul și caracte
rul profund șttințific al politicii 
partidului nostru, care, pornind de 
la concepția revoluționară a mate
rialismului dialectic și istoric, de 
la realitățile și cerințele obiective 
ale societății românești, a acțio
nat cu fermitate pentru aplicarea 
creatoare a legităților și adevăru
rilor general-valabile ale socialis
mului științific la condițiile con
crete ale patriei noastre. Pe aceas
tă bază s-au asigurat dezvoltarea 
puternică a forțelor de producție, 
transformarea socialistă a agricul
turii, înflorirea continuă a știin
ței și culturii, creșterea forței eco
nomice și sociale a întregii țări.

în această perioadă au cunoscut 
o puternică dezvoltare toate ramu
rile economiei naționale, întreaga 
viață economică și socială a țării. 
România realizează astăzi, în nu
mai 3 zile, întreaga producție in
dustrială din anul 1945. A crescut 
de aproape 9 ori producția agri
colă a țării, s-au dezvoltat pu
ternic transporturile, construcțiile, 
toate sectoarele economiei națio
nale, a sporit an de an potenția
lul întregii țări. Pe această bază 
s-a asigurat creșterea de circa 33 
de ori a venitului național și de 

i aproape 20 de ori a avuției națio-
■ nale a țării.
ț în anii Republicii, șl îndeosebi 
ț în ultimele cincinale, a avut Ioc 

o puternică dezvoltare a științei 
și învătămîntului, domenii de cea 
mai.mare însemnătate pentru pro
gresul multilateral al țării, pen- 

i tru edificarea cu succes a noii 
\ orînduiri în patria noastră,
1 în toată această perioadă de 
î profunde înnoiri socialiste deschisă 
f în urmă cu peste patru decenii, 
i un loc de importanță hotărîtoare
■ îl ocupă epoca inaugurată de Con-
■ gresu] al IX-lea al partidului, în 

decursul căreia am parcurs un 
drum de strălucite înfăptuiri so
cialiste în toate domeniile vie
ții economice și sociale, care au 
schimbat fundamental înfățișa
rea României socialiste, viața în
tregului nostru popor. (îndelungi 
aplauze și puternice urale).

Privim astăzi cu mîndrie pu
ternicele cetăți industriale ale ță
rii, cîmpurile care dau recolte tot 
mai bogate, minunatele construc
ții de locuințe și edificii social- 
culturale ridicate în acești ani în 
Capitală și în toate județele și 
orașele țării. O realizare deosebi
tă a acestor ani o reprezintă dez
voltarea economico-socială ar
monioasă a tuturor zonelor țării, 
prin construirea a circa 180 de noi 
platforme industriale, asigurîn- 
du-se, pe această bază, condiții 
tot maj. bune de muncă și de 
viață pentru locuitorii tuturor ju
dețelor, pentru toți cetățenii pa-, 
triei noastre socialiste.

O dată cu aceasta, s-a consoli
dat continuu statul nostru socia
list, a fost perfecționată neconte
nit întreaga activitate de organi
zare și conducere pe baze știin
țifice a societății, s-a dezvoltat 
puternic democrația muncitoreas- 
că-revoluționară. Din inițiativa 
și sub conducerea directă a secre
tarului general al partidului, a 
fost creat un cadru larg, de
mocratic, care asigură participa
rea efectivă, nemijlocită, a oame
nilor muncii, a întregului popor, 
la conducerea tuturor domeniilor 
de activitate, a întregii societăți. 
(Aplauze puternice).

O dată cu dezvoltarea forțelor 
de producție și creșterea puterni
că a producției industriale și 
agricole, cu sporirea venitului na
țional s-au creat și condițiile ne
cesare pentru înfăptuirea politicii 
partidului de ridicare continuă a 
nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor. în 
anii socialismului au sporit con
tinuu veniturile reale ale munci
torilor. țăranilor, ale tuturor oa
menilor muncii, au fost înfăptuite 
importante măsuri și acțiuni cu 
caracter social, care au asigurat 
condiții tot mai bune de muncă 
și de viață pentru întreaga na
țiune.

Se poate afirma, cu deplin te
mei, . că, în toată această perioa
dă, partidul nostru și-a îndeplinit 
cu cinste misiunea sa istorică de 
a conduce întregul popor pe calea 
făuririi unei vieți noi, libere și 
prospere, pe calea edificării cu 
succes a socialismului și comu
nismului în România. (Vil și în
delungi aplauze, puternice urale; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Toate mărețele victorii din 
anii Republicii sînt rezultatul 
muncii eroice, pline de abnega
ție, a poporului nostru, care 
urmează cu profundă încredere 
politica Partidului Comunist Ro
mân —*■ politică ce corespunde in 
cel mai înalt grad intereselor fun
damentale de progres și bună- 
Btare ale întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice).

Pentru realizările istorice obți
nute în toți acești ani în dezvol
tarea socialistă a patriei noastre, 
adresez, de la tribuna Sesiunii 
solemne a Marii Adunări Na
ționale, în numele secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al conducerii . 
partidului și statului, cele mai 
calde felicitări muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, harnicului și 
talentatului nostru popor și urări 
de noi și tot mai mari realizări în 
înfăptuirea planurilor și progra
melor de dezvoltare economică și 
socială a țării, pentru progresul și 
înflorirea continuă a patriei so
cialiste, pentru înfăptuirea ne
abătută a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare, 
a României spre comunism. (înde
lungi aplauze și urale ; se scan
dează cu putere „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — România!").

Stimați tovarăși,
întregul nostru popor întîmpină 

cea de-a 40-a aniversare a pro
clamării Republicii cu noi și im
portante realizări pe calea înfăp
tuirii prevederilor actualului cin
cinal, a hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui. în primii doi ani ai cincinalu
lui 1986—1990 s-a înregistrat o 
sporire cu peste 10 la sută a pro- 
ducției-marfă industriale și cu a- 
proape 20 la sută a producției 
agricole. Au fost construite și date 
în funcțiune circa 450 de noi ca
pacități de producție, s-au obținut 
realizări importante și în cele
lalte sectoare ale economiei. Cu 
toate acestea, trebuie să spunem 
deschis și în acest cadru că. pre
vederile planului pe acest an nu 
s-au realizat în întregime, că exis
tă încă serioase rămîneri în urmă 
în multe sectoare. Conferința Na
țională a partidului a analizat pe 
larg stadiul actual al dezvoltării 
economico-sociale a țării și a sta
bilit măsurile necesare în vederea 
lichidării lipsurilor și perfecțio
nării întregii activități și realizării 
în cele mai bune condiții a pla
nului pe 1988 și pe întregul cin
cinal, a înfăptuirii neabătute a 
hotărîrilor Congresului al Xlți-lea.

Avem un program de ’ mare 
perspectivă stabilit de Conferința 
Națională a partidului, obiective 
clare de muncă pentru întreaga 
activitate din 1988 și din întregul 
cincinal. Obiectivele și prevede-1 
rile planului unic de dezvoltare în 
1988, ale bugetului de stat pe anul 
viitor, ale programului de auto- 
conducere și autoaprovizionare au 
fost larg dezbătute și adoptate 
în toate organismele democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, 
precum și în actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale.

Dezbaterile largi democratice ale 
planurilor și programelor pentru 
1988 au evidențiat cu putere că 
avem tot ce este necesar pentru 
realizarea lor. Dispunem de o bu
nă bază tehnico-materială și, îna
inte de toate, de importanta forță 
ț>e care o reprezintă oamenii mun
cii, întregul nostru popor, care, 
strîns unit în jurul partidului, este 
hotărit să facă totul pentru trans
punerea neabătută în viață a ho- 
tă’rîrilor adoptate de Congresul 
partidului, de Conferința Națio
nală. Acum hotărîtor este să tre
cem la activitatea practică, să ac
ționăm cu toate forțele pentru în
făptuirea neabătută a planurilor 
și programelor de dezvoltare eco
nomico-socială, care asigură mer
sul înainte al patriei, ridicarea în
tregii țări pe noi culmi de civili
zație și progres. (Aplauze puter
nice).

Este necesar să trecem cu toa
tă hotărîrea la realizarea măsuri
lor stabilite în vederea înfăptui
rii ritmice, chiar din prima zi a 
anului viitor, a sarcinilor de plan 
pe 1988, să ne concentrăm efor
turile pe obiectivele prioritare ale 
actualului cincinal, pe realizarea 
programelor de organizare și mo
dernizare a producției, a tuturor 
indicatorilor de plan.

Să acționăm heabătut, cu înalt 
spirit revoluționar, de răspundere, 
de ordine și disciplină, pentru 
realizarea integrală, la toate sor
timentele, a producției fizice, să 
punem în permanență pe primul 
plan realizarea cu prioritate a 
producției destinate exportului, 
creșterea calității și competitivi
tății tuturor produselor româ
nești pe piața externă. Va trebui 
să facem în așa fel încît, în cursul 
anului viitor, să recuperăm și o 
anumită parte din nerealizările a- 
nului pe care îl încheiem. Să luăm 
cele mai corespunzătoare măsuri 
pentru, utilizarea cu maximă efi
ciență . a capacităților de produc
ție și creșterea productivității 
muncii, in toate sectoarele econo
miei naționale, pentru reducerea 
consumurilor de materii prime și 
energie, ridicarea nivelului tehnic 
șî a calității produselor. Să fa
cem astfel incit în anul 1988 să 
obținem cele mai bune rezultate 
în îndeplinirea planurilor și pro
gramelor pe care le-am adoptat ! 
Anul 1988 să devină un an hotă
rîtor pentru înfăptuirea integrală 
și în cele mai bune condiții a o- 
biectivelor celui de-al 8-lea cinci
nal, în industrie, în agricultură, in 
toate domeniile de activitate !

O atenție deosebită trebuie acor
dată activității de comerț exterior, 
de cooperare și specializare in 
producție în cadrul C.A.E.R., cu 
toate țările socialiste, statele in 
curs de dezvoltare, precum și cu 
țările capitaliste dezvoltate. Reali
zarea producției și a exportului 
trebuie să stea. în centrul preocu
părilor tuturor întreprinderilor, 
centralelor și ministerelor econo
mice. Trebuie să avem permanent 
în vedere că activitatea de comerț 
exterior reprezintă o latură de im
portanță esențială pentru dezvol
tarea generală a economiei națio
nale, pentru progresul susținut al 
întregii țări. ,

Etapa hotărîtoare pe care o 
parcurgem, definită în mod știin
țific de secretarul general al parti
dului ca faza superioară a edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, impune ca o ne
cesitate obiectivă îmbunătățirea 
activități; tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid și de stat, 
a tuturor organismelor democra
ției muncitorești-revoluționare, per
fecționarea continuă a stilului și 
metodelor lor de muncă, pentru 
a-și putea îndeplini în cele mai 
bune condiții rolul și răspunde
rile pe care le au în societatea 
noastră, în înfăptuirea planului și 
a programelor de dezvoltare so
cialistă a patriei.

Folosind din plin cadrul demo
cratic larg, care asigură partici
parea nemijlocită a oamenilor 
muncii la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate, să acționăm 
cu și mai multă hotărîre pentru 
buna gospodărire și dezvoltare a 
avuției socialiste, pentru întărirea 
continuă a proprietății socialiste 
de stat și cooperatiste — baza pro
gresului multilateral al întregii 
noastre societăți. Să aplicăm în 
mod consecvent principiile noului 
mecanism economico-financiar, ale 
autoconducerii, autogestiunii și au
tofinanțării, să obținem, pe aceas- 
tă bază, o eficiență superioară în 
toate domeniile de activitate, creș
terea mai puternică a venitului 
național.

Este necesar să fie bine înțeles 
că sporirea venitului național, a 
eficienței și rentabilității în în
treaga activitate economică consti
tuie baza sigură pentru înfăptuirea 
cu succes a programului de dez
voltare generală a patriei, precum 
și a măsurilor stabilite de Confe
rința Națională a partidului pen
tru sporirea, în acest cincinal, a 
veniturilor oamenilor muncii și ri
dicarea, în continuare, a nivelului 
de trai al întregului popor.

Pornind de la faptul că socialis
mul și comunismul se realizează 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 

științei și tehnicii moderne, ale 
cunoașterii umane în general, tre
buie să ne preocupăm în continua
re, mult mai. susținut, de dezvol
tarea activității de cercetare, de 
soluționarea operativă și eficientă, 
cu ajutorul cercetării științifice, a 
diverselor probleme pe care le ri
dică promovarea progresului teh
nic în întreaga economie, noua re
voluție tehnico-științifică și noua 
revoluție agrară din țara noastră.

O dată cu aceasta, va trebui să 
intensificăm activitatea în direcția 
ridicării nivelului de pregătire 
profesională a tuturor cadrelor, a 
lărgirii necontenite a orizontului 
lor de cunoștințe științifice, tehni
ce și culturale. Nivelul tehnic inalt 
la care se află astăzi industria, 
agricultura, întreaga economie na
țională impune să avem pretutin- $ 
deni, în toate domeniile vieții eco- î 
nomice și sociale, cadre de munci- ? 
tari, tehnicieni și specialiști bine 
pregătite, capabile să stăpînească 
temeinic tehnica nouă, să o dezvol
te și să o perfecționeze continuu, i

Totodată, va trebui să desfășu
răm o intensă activitate politico- 
educativă de dezvoltare a conștiin
ței socialiste, de educare patrioti
că, revoluționară, de cultivare a 
dragostei și atașamentului față de 
țară, partid și popor, față de cau
za socialismului, să acționăm larg, 
folosind toate mijloacele politico- 
educative și culturale de care dis
pune societatea noastră, pentru 
făurirea unui om nou, cu o morală 
și o atitudine înaintată față de 
muncă și de societate, față de inte
resele generale ale poporului. (Vii 
aplauze).

Răspunzînd însuflețitoarelor che
mări ale secretarului general al 
partidului lansate de ,1a tribuna 
Conferinței Naționale, să acționăm 
cu fermitate — în industrie, agri
cultură, construcții, transporturi, 
în toate sectoarele de activitate — 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a obiectivelor sta
bilite de partid, a planurilor și 
programelor pe care le-am adop
tat pentru dezvoltarea economică 
și socială a patriei, pentru făurirea 
cu succes a Programului de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare 
neabătută a României spre comu
nism ! (însuflețite și îndelungi a- 
plauze ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

Stimați tovarăși,
Pornind de la interdependența 

dintre politica internă și externă, 
România acordă o mare însem
nătate dezvoltării relațiilor sale cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, participă activ 
la viața internațională, la efortu
rile pentru soluționarea construc
tivă a problemelor din lumea con
temporană, avînd convingerea că * 
numai în condiții de pace, de lar
gă colaborare intre națiuni, po
porul nostru — ca, de altfel, toate 
popoarele lumii — își va putea 
concentra plenar forțele în direc
ția asigurării progresului economic 
și social, a făuririi bunăstării sale, 
întăririi independenței și suvera
nității naționale.

In acest spirit întărim continuu 
colaborarea cu toate țările socia
liste, precum și cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Situăm ferm și milităm 
susținut pentru promovarea în 
relațiile noastre cu toate țările 
lumii a principiilor deplinei ega
lități, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile iriterne și avantajului, 
reciproc, ale respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și făuri de 
sine stătător destinele, de a-și 
alege liber calea dezvoltării eco
nomico-sociale potrivit voinței 
și aspirațiilor proprii. (Aplauze).

România apreciază că situația 
internațională continuă să se men
țină deosebit de gravă și com
plexă, ca urmare a cursei înarmă

rilor, a menținerii și chiar ampli
ficării unor conflicte șl stări de 
tensiune în diferite zone ale pla
netei, a crizei economice mon
diale — care a agravat, îndeosebi, 
situația economică a țărilor în. 
curs de dezvoltare. Are loc dez
voltarea unor contradicții între di
ferite State și grupări de state, 
dar, mai cu seamă, se accentuează ’ 
contradicția dintre țările bogate și 
cele sărace, care devine cea mai 
puternică contradicție a epocii 
noastre.

în aceste împrejurări interna
ționale, țară noastră consideră că 
este mai necesară ca oricînd în
tărirea conlucrării și solidarită
ții tuturor popoarelor, a forțelor 
democratice, realiste, care se pro
nunță -pentru o politică nouă, pen- ț 
tru dezarmare și pace, în vederea i 
opririi cursului periculos al eve- , 
nimentelor internaționale, a ex- •? 
cluderii războiului din viața ome- ' 
nirii, a apărării dreptului suprem 
al tuturor oamenilor, al națiunilor 
la existență liberă și demnă, la 
viață, la pace.

în condițiile existenței uriașelor 
arsenale de arme nucleare și alte 
arnje de distrugere în masă, sint 
imperios necesare o înțelegere și 
o abordare nouă a problemelor 
războiului și păcii, care trebuie 
să pornească de la faptul că un 
nou război mondial — în care, 
inevitabil, s-ar folosi armele nu
cleare — este de neconceput pen
tru că el ar însemna practic dis
trugerea întregii omeniri, a vie
ții și civilizației pe planeta noas
tră. Considerăm, de aceea, că 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o .constituie opri
rea cursei înarmărilor, în primul 
rind a celor nucleare, trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, de 
eliminare a pericolului nuclear.

In acest spirit, România s-a pro
nunțat și se pronunță consecvent 
pentru eliminarea armelor nuclea
re, pentru lichidarea lor totală. 
Semnarea tratatului sovieto-ame- 
rican cu privire la lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune reprezin
tă un eveniment de însemnătate 
istorică, o victorie a gîndirii rea
liste, a luptei popoarelor de 
pretutindeni, a forțelor înaintate, 
care s-au pronunțat și se pronun
ță ferm pentru dezarmare, pentru 
renunțarea Ia armele nucleare. 
Avînd însă în vedere că, și după 
eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune, mai rămîn încă 
uriașe cantități de arme nuclea
re, este necesar să fie intensifi
cată, în continuare, lupta popoare
lor, a opiniei publice mondiale 
pentru a se face noi pași înainte 
pe calea dezarmării nucleare și 
clasice, pentru a se ajunge 
la înțelegeri corespunzătoare pri
vind reducerea armelor strategi
ce, oprirea experiențelor nucleare, 
renunțarea la programele de mili
tarizare a Cosmosului, pentru tre
cerea hotărîtă pe calea lichidării 
totale a armelor nucleare. In 
această privință, o răspundere de-, 
osebită revine tuturor țărilor și 
popoarelor din Europa — unde 
sînt concentrate uriașe cantități 
de arme nucleare — care trebuie 
să acționeze unite, cu și mai mare 
hotărîre, pentru eliminarea totală 
a acestor arme, a oricăror arme 
de distrugere în masă.

România se pronunță, totodată, 
pentru eliminarea armelor chimi
ce. precum și pentru reducerea 
radicală a armamentelor conven
ționale, a efectivelor și cheltuieli
lor militare, pentru realizarea unui 
echilibru militar la un nivel cit 
mai scăzut al înarmărilor. Consi
derăm că este mai necesar ca ori
cînd să se treacă, de către toate 
statele, la acțiuni concrete în 
direcția reducerii armamentelor, a 
cheltuielilor militare, să se asigure 
ca uriașele mijloace financiare, 
materiale ce se cheltuiesc astăzi 
pentru înarmări — și care se ridi
că la uriașa sumă de peste o mie 
de miliarde de dolari — să fie des
tinate în «copul dezvoltării econo

mice și’ sociale a țărilor în curs de 
dezvoltare, al soluționării unor pro
bleme sociale, cum ar-fi lichidarea 
șomajului, a subnutriției, analfa
betismului și a altor asemenea 
probleme grave ale lumii contem
porane. (Aplauze).

Țara noastră participă activ Ia 
Conferința de la Viena și acțio
nează pentru încheierea ei cu re
zultate cit mai bune, pentru a s« 
face pași concreți pe călea dezar
mării, a dezvoltării colaborării 
economice, științifice și tehnice, a 
întăririi conlucrării intre toate sta
tele continentului nostru. In acest 
scop considerăm că trebuie inten
sificate eforturile și acțiunile în 
vederea realizării unei Europe 
unite în diversitatea orânduirilor 
sociale, a unei Europe a păcii și 
dezarmării, a încrederii și colabo- » 
rării intre națiuni. £

România militează susținut pen
tru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a bunei vecinătăți, a pă
cii și cooperării, fără arme nuclea
re și chimice și fără trupe și baze 
militare , Străine. Susținem, în 
același timp, realizarea de zone 
fără arme nucleare și chimice în 
nordul și . centrul Europei, precum 
și -în alte regiuni ale lumii.

Ne pronunțăm ferm pentru 
eliminarea politicii de forță și 
de amenințare cu forța, pentru 
încetarea tuturor conflictelor mi
litare din diferite zone ale lumii 
și soluționarea oricăror probleme 
litigioase dintre state numai și nu
mai pe cale pașnică, prin tratati
ve. In acest spirit, țara noastră se 
pronunță pentru o conferință in
ternațională în problemele Orien
tului Mijlociu, ‘cu participarea 
tuturor statelor interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — ca unicul reprezen
tant legitim al poporului palesti
nian. Dorim să se ajungă cit mai 
curind la soluționarea politică a 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate, 
la asigurarea dreptului la auto
determinare a poporului palesti
nian, inclusiv la crearea unui stat 
propriu independent, la asigu
rarea independenței și suveranită
ții tuturor statelor din această re
giune.

Țara noastră se pronunță pen
tru încetarea războiului dintre 
Iran și Irak și pentru trecerea — 
în spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiuni
lor Unite — Ia soluționarea pe 
calea tratativelor a problemelor 
dintre aceste două țări. Ne în
grijorează situația care s-a creat 
în Golf — și considerăm că se im
pune să fie retrase toate navele 
militare străine și să se asigure 
navigația liberă în această zonă 
ca, de altfel, pe toate mările și 
oceanele lumii.

în același spirit, România se 
pronunță și militează activ pen
tru rezolvarea pe cale pașnică a 
tuturor conflictelor și stărilor de 
tensiune existente în diferite re
giuni ale lumii — ca Africa, Asia, 
America Latină — pentru desfă
șurarea, în acest scop, de tratati
ve între state, purtate în spiritul 
deplinei egalități și respectului re
ciproc.

în cadrul politicii sale genera
le, România a sprijinit și sprijină 
larg lupta pentru afirmarea libe
ră și suverană a popoarelor, pen
tru eliberare socială și consolida
rea independenței lor naționale. 
Ne manifestăm solidaritatea activă 
cu lupta poporului namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., pentru do- 
bîndirwa independenței Namibiei, 
ne pronunțăm ferm împotriva po
liticii de apartheid a Africii de 
Sud, pentru încetarea acțiunilor a- 
gresive ale acestei țări la adresa 
statelor africane vecine.

Pornind de la situația economi
că gravă care afectează toate po
poarele și țările lumii — și în
deosebi țările în curs de dezvol
tare — România se pronunță și 
militează hotărit pentru soluțio

narea globală a problemelor sub
dezvoltării și instaurarea unor re
lații economice noi, bazate pe de
plină egalitate și echitate între 
state. In acest scop țara noastră 
consideră necesară organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida Organizației Națiunilor Uni
te, la care să parti.cipe, cu drep
turi egale, toate țările în curs de 
dezvoltare, precum și țările dez- - 
voltate, pentru a se ajunge la so- ' 
Iuții reciproc acceptabile — inclu- ) 
siv în problema datoriilor exter- > 
ne deosebit de mari ale țări- > 
lor în curs de dezvoltare — care 
să deschidă calea depășirii actua
lelor probleme grave ale situației , 
economice mondiale, să ducă la in
staurarea noii ordini economice in 
ternaționale.

Deși situația mondială 
vă, avem convingerea că 
există puternice forțe car 
nînd unite, pot să schimbe 
evenimentelor, pot să a 
triumful rațiunii, al politici 
colaborare, de independt 
dezarmare și pace. (Aplauze).

De la tribuna Sesiunii solem. 
a Marii Adunări Naționale, re 
afirmăm hotărîrea neabătută a 
României de a conlucra, și în vii
tor, în modul cel mai strîns cu 
toate țările și națiunile lumii, cu 
forțele înaintate de pretutindeni, 
de a-și aduce întreaga contribuție 
la afirmarea tot mai puternică a 
politicii de pace și colaborare, de 
dezarmare și securitate, la fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, în care fiecare națiune 
să-și făurească în deplină liber
tate o viață de bunăstare și fe
ricire, să trăiască în pace și 
colaborare ! (Aplauze îndelungi; 
se scandează „Ceaușescu — 
pace!“, „Ceaușescu — România, 
pacea și prietenia !“).

Stimați tovarăși,
Exprimîndu-ne satisfacția și 

mindria patriotică pentru realiză
rile patriei noastre în anii con
strucției socialiste — să întîmpi- 
năm cu toții noul an cu hotărîrea 
fermă de a ne consacra întreaga 
capacitate și putere de muncă în
făptuirii exemplare a hotărîrilor ’ 
Conferinței Naționale a partidului, 
a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, pe care le-am adoptat în fo
rurile democrației noastre munci
torești-revoluționare și în actuala 
sesiune a Marii Adunări Naționa
le, să facem totul pentru reali
zarea neabătută în viață a mărețu
lui Program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României 
spre comunism. (Aplauze prelun
gite). Să acționăm cu toată răs
punderea, în spirit revoluționar, 
pentru ridicarea patriei noastre 
socialiste pe culmi tot mai înalte 
de civilizație, bunăstare și pro
gres ! (Aplauze prelungite).

Să ne angajăm în mod solemn 
că prin întreaga noastră activitate 
vom servi cu toate forțele cauza 
partidului și socialismului, a mi
nunatului nostru popor, indepen
dența și suveranitatea României !

Aflîndu-ne în apropierea Anului 
Nou, doresc să adresez, în numele 
conducerii de partid și de stat, al 
secretarului general al partidului 
și al președintelui țării, deputaților 
și invitaților, întregului nostru po
por cele mai calde felicitări și 
urări de noi și tot mai mari reali
zări în întreaga activitate, în noul 
an !

La mulți ani I
(Aplauze însuflețite, puternice 

urale ; se ovaționează îndelung 
pentru partid și secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru minunatul nostru popor, 
pentru patria noastră socialistă. 
Se scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!“, „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — pace!", „Ceaușescu 
— La mulți ani!“).
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LEGE privind constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice si Sociale a României, 
avind rolul elaborării orientărilor de perspectivă si a planurilor naționale 

unice de dezvoltare economică si socială a tării
înfăptuirea obiectivelor stabilite în 

Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism impune îmbunătățirea con
tinuă a organizării, conducerii și pla
nificării activității economico-socia- 
le. studierea aprofundată și folosirea 
legilor economice obiective cores
punzător condițiilor specifice ale ță
rii noastre, creșterea rolului și răs
punderii tuturor organismelor demo
crației muncitorești, revoluționare.

In acest cadru. Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, 
organism democratic larg reprezen
tativ. de partid și de stat, analizea
ză problemele fundamentale ale 
dezvoltării economiei naționale și 
elaborează orientările de perspectivă 
privind evoluția și dezvoltarea țării.

Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, organ colectiv 
de planificare a întregii activități, de

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1 — Consiliul Suprem al Dez

voltării Economice și Sociale a Româ
niei. organ de partid și de stat, a- 
sigură elaborarea orientărilor de 
perspectivă, a planurilor și progra
melor de dezvoltare economică și'so
cială a țării, perfecționarea mecanis
mului economic. întărirea autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare. acționînd per
manent pentru realizarea unei creș
teri economice proporționale, armo
nioase și dinamice a economiei, pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de trai, a calității vieții întregului 
popor..

Art. 2. — Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale-, organ 
de partid și de stat cu caracter de
liberativ, stabilește măsuri pentru 
dezvoltarea in perspectivă și planifi
cată a tării și elaborează planurile 
naționale unice de dezvoltare eco
nomico-socială. pe baza Programului 
partidului, .directivelor și hotăririlor 
congreselor, conferințelor naționale 
și plenarelor Comitetului Central al 
partidului, acționind pentru :

a) întărirea proprietății socialiste 
de stat și cooperatiste și perfecțio
narea continuă, pe’ această bază, a 
relațiilor de producție și a celorlal
te relații sociale, afirmarea și pro
movarea 'consecventă a principiilor 
eticii și echității socialiste ;

.b) creșterea puternică, a forțelor de 
producție, dezvoltarea intensivă a 
Întregii eConom'ii pe baza cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice. per
fecționarea continuă a organizării și 
modernizarea proceselor de produc
ție. valorificarea superioară a tutu
ror resurselor materială și umane ale 
țării, sporirea venitului național și 
a avuției poporului. îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii ;

c) dezvoltarea armonioasă, propor
țională. a industriei, agriculturii și 
celorlalte ramuri ale economiei, a- 
sigurarea echilibrului reproducției 
socialiste, a tuturor sectoarelor și do
meniilor vieții economice și so
ciale ;

d) amplasarea rațională a forțelor 
de producție pe teritoriu, ridicarea 
nivelului de dezvoltare a tuturor zo
nelor și localităților, realizarea unor 
condiții tot mai bune de lucru și de 
viață pentru oamenii muncii din toa
te județele țării ;

e) participarea activă la diviziunea 
internațională socialistă și mondială 
a muncii, creșterea schimburilor e- 
conomice externe și ridicarea efi
cienței acestora, extinderea cooperă
rii economice și tehnico-științifice,

CAPITOLUL II

Obiectivele de bază și atribuțiile 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale
SECȚIUNEA 1

Cu privire la elaborarea 
și fundamentarea 

planurilor cincinale 
și anuale, a bugetului 

de stat
Art. 6. — în elaborarea orientă

rilor de perspectivă și a planurilor 
naționale unice de dezvoltare eco
nomico-socială. Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a- 
șigură :

a) promovarea noilor cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice in toa
te sectoarele de activitate, urmărind 
concentrarea forțelor spre rezolvarea 
problemelor esențiale ale creșterii e- 
conomice intensive, introducerea și 
extinderea cit mai rapidă in pro
ducție a rezultatelor cercetării ;

b) dezvoltarea susținută a indus
triei socialiste, modernizarea conti
nuă a structurilor acesteia, dezvol
tarea prioritară a ramurilor și sub- 
ramurilor de înaltă tehnicitate, care 
valorifică cu maximă eficiență ma
teriile prime, resursele energetice șl 
munca socială, realizarea de produ
se de nivel tehnic și calitativ ridi
cat, adaptate cerințelor pieței exter
ne. cu un grad sporit de competi
tivitate ;

c) dezvoltarea Intensivă a agricul
turii. modemizarea șl organizarea su
perioară a acestei ramuri de bază 
a economiei naționale, in concordan
tă cu obiectivele noii revoluții a- 
grare. prin aplicarea celor mai noi 
cuceriri ale științei agrozootehnice și 
întărirea economico-organizatorică a 
tuturor unităților agricole, in vede
rea obținerii unor producții sigure 
și stabile, în orice condiții clima
tice. satisfacerii cerințelor interne de 
consum și asigurării de disponibili
tăți pentru export ;

d) gospodărirea și folosirea rațio
nală a întregului fond forestier, rea
lizarea unui ciclu optim de crește
re. exploatare și valorificare a ma

conducere a societății pe baza pla
nului național unic, este învestit cu 
prerogative privind elaborarea planu
rilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială. urmărirea reali
zării lor. soluționarea problemelor 
fundamentale ale creșterii forțelor 
de producție și perfecționării rapor
turilor sociale, ale progresului mul
tilateral al societății românești, con
tribuind prin întreaga sa activitate 
la înfăptuirea politicii Partidului Co
munist Român de înflorire continuă 
a patriei noastre socialiste.

în vederea reglementării modului 
de constituire, a rolului și atribu
țiilor Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, precum 
și a principiilor de organizare și 
funcționare ale acestuia,

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

asigurarea unei balanțe comerciale 
și de plăți externe active ;

f) repartizarea judicioasă a veni
tului național pentru fondul de dez
voltare și fondul de consum, asigu- 
rind pe această bază îmbinarea in
tereselor prezente cu cele de per
spectivă ale națiunii socialiste ;

g) îmbunătățirea permanentă a or
ganizării conducerii și planificării 
activității economico-sociale. con
centrarea eforturilor întregului po
por in direcțiile hotărîtoare ale pro
gresului material și spiritual al so
cietății ;

h) realizarea unei concordanțe de
pline între creșterea bazei tehnico- 
materiale și dezvoltarea științei, în- 
vățămîntului. culturii, ocrotirii sănă
tății. a tuturor sectoarelor vieții so
ciale ;

i) ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, sporirea gra
dului de civilizație și cultură a în
tregii societăți — țelul suprem al 
politicii Partidului Comunist Român.

Art. 3. — Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale înde
plinește funcția de Cameră legis
lativă a partidului și statului, cu a- 
tribuții de parlament economic, in 
care scop : inițiază proiecte de legi 
in domeniile sale de activitate, pe 
care le supune, spre adoptare. Ma
rii Adunări Naționale ; dezbate și 
hotărăște asupra proiectelor de legi 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă a țării, inainte de as fi supuse 
spre legiferare ; analizează rapoarte 
ale conducătorilor organelor centra
le și locale ale administrației de 
stat privind modul cum se aplică le
gile țării, se înfăptuiește politica e- 
conomică și socială a partidului și 
statului nostru și decide cu privire 
la acestea ; adoptă. în concordanță 
cu legile in vigoare, hotăriri obli
gatorii pentru toate organele de stat 
și unitățile socialiste cu sarcini in 
domeniile sale de activitate.

Art. 4. — Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, forum 
democratic larg reprezentativ, este 
format din cadre de conducere de 
partid și de stat, muncitori din uni
tăți productive, specialiști de înal
tă calificare, membri ai cooperative
lor agricole de producție.

Art. 5. — In întreaga sa activita
te. Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale acționează în 
strinsă legătură cu organele de partid 
și de stat și atrage la lucrările sale 
un cerc larg de specialiști din dife
rite domenii ale activității economi
co-sociale.

sei lemnoase, promovarea culturilor 
intensive, a speciilor repede crescă
toare și a celor de esențe valoroa
se din punct de vedere economic, 
urmărind satisfacerea nevoilor eco
nomiei naționale și intărirea rolului 
pădurilor in protecția mediului în
conjurător ;

e) cuprinderea intr-o concepție 
unitară și eficientă a amenajării ba
zinelor hidrografice, satisfacerea ce
rințelor de apă ale întregii econo
mii, valorificarea potențialului hi
droenergetic al țării, apărarea loca
lităților. obiectivelor economice și te
renurilor agricole împotriva inunda
țiilor. protecția apelor impotriva po
luării ;

f) dezvoltarea și raționalizarea 
transporturilor și telecomunicațiilor 
în concordantă cu nevoile produc
ției materiala și ale populației, in 
condiții de siguranță și cu eficien
tă sporită, realizarea unui sistem 
unitar de transporturi, in cadrul că
ruia calea ferată va deține in con
tinuare ponderea principală, iar 
transporturile auto vor fi limitate la 
strictul necesar ;

g) utilizarea cu maximă eficiență 
a fondurilor de investiții alocate pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
țârii. îndeosebi pentru lărgirea ba
zei de materii prime și energetice, 
modernizarea structurii industriei 
prelucrătoare, dezvoltarea intensivă 
a agriculturii, reducerea consumu
rilor și creșterea gradului de valo
rificare a materiilor prime, combus
tibililor șl energiei, sporirea produc
tivității muncii și scăderea costuri
lor de producție, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor ;

h) concentrarea potențialului de 
construcții pe obiectivele prioritare, 
scurtarea duratei de realizare și de 
punere in funcțiune a capacităților 
de producție, adoptarea de soluții 
moderne și ieftine, evitarea supradi
mensionărilor, reducerea ponderii 
construcțiilor In volumul total al in
vestițiilor. industrializarea lucrărilor 
de construcții-montaj. extinderea 
mecanizării și tehnologiilor avansate 
de execuție ;

i) realizarea programelor de sis
tematizare a teritoriului și localită
ților, gospodărirea judicioasă a te
renurilor, amplasarea construcțiilor 
noi în perimetrul stabilit al orașelor 
și vetrelor satelor, creșterea densită
ții construcțiilor și a locuitorilor atit 
în așezările urbane, cit și in cele 
rurale ;

j) dimensionarea bazei materiale 
ținind seama de cerințele desfășu
rării ritmice a activității de produc
ție și de gospodărire cu maximă efi
ciență a resurselor pe baza normelor 
de consum și de stoc aprobate, a 
creșterii gradului de utilizare a re
surselor materiale și energetice re- 
folosibile ;

k) creșterea schimburilor econo
mice externe și a eficienței aces
tora, extinderea cooperării economi
ce și tehnico-științifice cu alte state, 
participarea tot mai activă a Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii ;

l) intărirea eficienței economice in 
toate sectoarele, perfecționarea orga
nizării și modernizării proceselor de 
producție, ridicarea continuă a pro
ductivității muncii, promovarea largă 
a progresului tehnic, reducerea chel
tuielilor de producție, folosirea judi
cioasă a pirghiilor economico-finan
ciare, înnoirea continuă a produc
ției. utilizarea intensivă și completă 
a fondurilor fixe ;

m) creșterea veniturilor populației 
în concordanță cu dezvoltarea pro
ducției materiale și ridicarea produc
tivității muncii sociale, cu dinamica 
venitului național și a fondului de 
consum, aplicarea fermă a princi
piului repartiției după cantitatea, 
calitatea și importanța socială a 
muncii, repartizarea judicioasă a 
forței de muncă pe ramuri de acti
vitate. acordînd prioritate sectoarelor 
de care depinde in mod hotâritor 
progresul economico-social al țării.

Art. 7. — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale va 
acționa pentru asigurarea echilibru
lui financiar, monetar și valutar al 
economiei, in strinsă concordanță cu 
echilibrul material, urmărind :

a) fundamentarea planului finan
ciar centralizat al economiei — ca 
parte integrantă a planului național 
unic — potrivit cerințelor asigurării 
mijloacelor financiare necesare rea
lizării sarcinilor de plan in condiții 
de eficiență ridicată, concentrării și 
utilizării resurselor din economie în 
vederea dezvoltării dinamice și ar
monioase a tuturor sectoarelor vieții 
economice și sociale ;

b) dimensionarea bugetului de stat 
în strinsă corelare cu prevederile 
planului național unic, asigurarea, in 
cadrul acestuia, a echilibrului > intre 
venituri și chelțuieli, ..întărirea con
tinuă a autogestiunii .economtco-fi- 
nanciare, mobilizarea, repartizarea și 
folosirea resurselor bănești ale sta- 
tului< pentru realizarea unei repro
ducții .socialiste intensive, dezvol
tarea economico-socială a tuturor ju
dețelor și localităților, ridicarea ni
velului de trai al poporului ;

c) elaborarea bugetelor de venituri 
și cheltuieli în concordanță cu in
dicatorii economici ai planului și 
normativele economico-financiare a- 
probate, în condițiile folosirii cu ma
ximă. eficiență a resurselor încre
dințate unităților socialiste, sporirea 
continuă a acumulărilor bănești, a 
rentabilității întregii producții, par
ticiparea intr-o măsură cit mai mare 
a unităților la formarea fondurilor' 
pentru dezvoltarea generală a socie
tății. precum și constituirea resurse
lor proprii necesare autofinanțării ;

d) ' fundamentarea planurilor de 
finanțare a activităților economico- 
sociale în concordanță cu cerințele 
finanțării mijloacelor 'circulante in 
cea mai mare parte din resursele 
proprii ale ‘întreprinderilor; acor
darea creditelor bancare pentru ne
voile temporare ale producției potri
vit normativelor aprobate ; accele
rarea vitezei de rotație a mijloace
lor circulante, aprovizionarea teh- 
nico-materială în corelare cu pro
ducția contractată și normele de con
sum și stocuri, fabricarea de pro
duse cu desfacere asigurată la intern 
și export ;

e) realizarea unei circulații mone
tare echilibrate, asigurindu-se core
larea deplină intre venituri și chel
tuieli in condițiile menținerii evolu
ției prețurilor in limitele planificate, 
accelerarea vitezei de rotație a ba
nilor — factor important al progre
sului economic al țării, al ridicării 
continue a nivelului de trai al po
porului.

Art. 8. — Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale stabi
lește măsuri pentru fundamentarea 
științifică și elaborarea planurilor 
naționale unice de dezvoltare eco
nomico-socială. cincinale și anuale, 
precum și a bugetului de stat, în 
care scop :

a) aprobă nivelurile orientative și 
normativele economico-financiare de 
plan, pe ansamblul economiei, pe 
centrale și ministere, pe‘ ramuri și 
în profil teritorial și ia măsuri de 
fundamentare a acestora, pentru în
cadrarea propunerilor de plan ale 
unităților in. opțiunile generale și 
echilibrul dezvoltării economiei na
ționale ;

b) dezbate și hotărăște asupra pro
iectului planului național unic de 
dezvoltare economico-socială cinci
nal, in vederea supunerii spre legi
ferare, urmărind modul cum se re
flectă obiectivele stabilițe in Direc
tivele Congresului partidului cu pri
vire la dezvoltarea economico-so
cială, fundamentarea științifică a 
propunerilor de plan ;

c) asigură elaborarea planului 
anual, a bugetului anual de stat, pre
cum și a bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe centrale și ministere, 
pe baza sarcinilor din planul cinci
nal pentru anul respectiv și ținind 
Seama de resursele nou apărute, de 
posibilitățile utilizării mai bune a 
mijloacelor materiale și forței de 
muncă, de realizarea programului de 
investiții, de evoluția cererii pe piața 
internă și externă și de alte elemen
te care fac necesară adaptarea pre
vederilor inițiale ; o dată cu elabo
rarea planurilor anuale se actuali
zează și sarcinile din programele 
speciale ;

d) analizează și se pronunță asu
pra propunerilor pentru proiectul 
planului anual, in vederea supunerii 
lui Consiliului de Stat spre apro
bare, cu cel puțin 6 luni inainte de 
începerea executării planului ;

e) dezbate și hotărăște asupra pro
iectului planului național unic de 
dezvoltare economico-socială anual și 

bugetului de stat înainte de a fl 
înaintate, potrivit legii, spre legife
rare Marii Adunări Naționale.

Art. 9. — Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale prezin
tă Marii Adunări Naționale corapor- 
tul.său asupra planului național unic 
și bugetului de stat, precum și asu
pra execuției planului pe anul în
cheiat și contului general de înche
iere a exercițiului bugetar, supuse 
de Consiliul de Miniștri spre adop
tare Marii Adunări Naționale.

De asemenea. Consiliul Suprem 
adoptă comunicatele cu privire la în
deplinirea planurilor cincinale și 
anuale, precum și analiza pe bază de- 
bilanț a dezvoltării economice și so
ciale in anul precedent, stabilind 
măsuri pentru perfecționarea activi
tății in toate sectoarele economiei 
naționale.

SECȚIUNEA A 2-A
Cu privire la asigurarea 
executării prevederilor 
planului național unic 

și bugetului de stat
Art. 10. — în scopul executării 

ferme a prevederilor planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială și a bugetului de stat, Con
siliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale :

a) asigură elaborarea planurilor 
trimestriale, cu defalcare pe luni și 
eșalonare pe decade, corelarea aces
tora cu prevederile bugetului de stat 
și bugetelor de venituri și cheltu
ieli, precum și a planurilor de fi
nanțare, în vederea desfășurării rit
mice a activității, realizării perma
nente a echilibrului material, finan
ciar și valutar al dezvoltării econo
mico-sociale, potrivit cerințelor în
făptuirii Întocmai a sarcinilor din 
planurile anuale.

Elaborarea planurilor trimestriale 
pe luni și decade, adaptarea cores
punzătoare a bugetelor de venituri și 
cheltuieli, precum și a planurilor de 

finanțare, se realizează de centrale, 
împreună cu Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, cu celelalte mi
nistere, precum și cu birourile sau 
comitetele executive ale consiliilor 
populare ; ,

b) aprobă prevederile de plan tri
mestriale, pe luni și decade, inclusiv 
indicatorii financiari din planul de 

finanțare, la propunerea Consiliului 
de Miniștri, urmărind ca planurile 
respective. să cuprindă sarcinile pe 
produse fizice, indicatorii valorici 
corespunzători și resursele financia
re necesare bunei desfășurări a ac
tivității.

Art. 11 — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, pe 
baza rapoartelor prezentate de Con
siliul de Miniștri, analizează lunar : 
realizarea sarcinilor de plan, fizice 
și valorice, de producție, precum și 
a destinației acesteia ; respectarea 
contractelor economice pentru intern 
și export ; executarea planului de 
comerț exterior și a balanței de plăți 
externe ; îndeplinirea normelor de 
consum și de stocuri la principalele 
materii prime și materiale, a norma
tivelor economico-financiare ; reali
zarea programului energetic și a 
planului de aprovizionare tehnico- 
materială : execuția planului de in
vestiții', de punere în funcțiune și 
atingere a parametrilor proiectați la 
noile capacități ; asimilarea de noi 
produse și tehnologii, desfășurarea 
activității de cercetare științifică și 
introducerea progresului tehnic ; uti
lizarea mașinilor, instalațiilor și su
prafețelor de producție ; înfăptuirea 
prevederilor din bugetele de venituri 
și cheltuieli, a indicatorilor de efi
ciență economică ; realizarea veni
turilor populației și acoperirea aces
tora cu mărfuri și servicii.

Pe baza analizei efectuate, Consi
liul Suprem stabilește măsuri pentru 
introducerea în circuitul economic a 
rezervelor existente, gospodărirea cu 
maximă eficiență a resurselor mate
riale, .de muncă și financiare, în ve
derea îndeplinirii ritmice și inte
grale a planului național unic, men
ținerii dinamismului și echilibrului 
în economie.

SECȚIUNEA A 3-A
Cu privire la elaborarea 

orientărilor de perspectivă 
ale dezvoltării 

economico-sociale
Art. 12. — In scopul elaborării 

orientărilor de perspectivă ale dez
voltării economico-sociale corespun
zător sarcinilor cuprinse în Progra
mul partidului. Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale :

a) asigură întocmirea prognozelor 
pe ansamblul economiei, prin care se 
prefigurează, într-o concepție uni
tară, dezvoltarea economico-socială a 
țării pe termen lung, in concordanță 
cu cuceririle științei și tehnicii mo
derne. cu obiectivele făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și ale construirii comunismului ;

b) îndrumă și coordonează activi
tatea de elaborare a prognozelor și 
programelor de perspectivă pe ra
muri, subramuri și produse, precum 
și in profil teritorial de către minis
tere, celelalte organe centrale, or
gane locale, unități de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică, in
stituții de invățămint ;

c) asigură actualizarea prognoze
lor și programelor pe termen lung, 
în raport cu cerințele dezvoltării 
economico-sociale a țării, cu mutați
ile care intervin in economie șt cu 
progresul tehnico-științific pe plan 
mondial ;

d) adoptă hotărîri privind organi
zarea și desfășurarea activității de 
prognozare pe toate treptele organi
zatorice.

Art. 13. — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale va 
urmări ca prin orientările de per
spectivă și programele speciale să se 

prevadă măsuri economico-sociale 
care asigură dinamismul demogra
fic, creșterea continuă a populației 

— factor fundamental al potențialu
lui național — realizarea unei pon

deri corespunzătoare a populației ac
tive in totalul populației.

Totodată, Consiliul Suprem va sta
bili măsurile necesare pentru orien
tarea planurilor și programelor de 
activitate în domeniul învățămîntu- 
lui in direcția creșterii continue a 
nivelului de instruire și educație a 
tineretului, formării noilor generații 
de muncitori, tehnicieni, ingineri și 
alți specialiști, pe baza cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice și în ne
mijlocită legătură cu cerințele eco
nomiei naționale, precum și perfec
ționarea continuă a pregătirii tutu
ror categoriilor de oameni ai muncii, 
in cadrul activității de reciclare pro
fesională.

Art. 14. — Scopul suprem al în
tregii politici de dezvoltare econo
mico-socială planificată este creș
terea sistematică a nivelului de trai 
și de civilizație pentru toți cetățenii 
țării, așezarea consecventă a rapor
turilor sociale pe principiile echi
tății socialiste, înflorirea și afir
marea deplină a personalității uma
ne. Pentru înfăptuirea acestui obiec
tiv fundamental. Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
va urmări :

a) corelarea volumului și structurii 
desfacerilor de mărfuri cu veniturile 
populației și cererea diferitelor cate
gorii de consumatori, înfăptuirea 
consecventă a principiilor autoapro- 
vizionării teritoriale, dezvoltarea și 
modernizarea rețelei comerciale ;

b) perfecționarea și dezvoltarea în 
continuare a prestărilor de servicii, 
lărgirea gamei și îmbunătățirea ca
lității acestora corespunzător cerin
țelor populației ; amplificarea activi
tății de turism, asigurindu-se condi
ții tot mai bune de odihnă și re
creare oamenilor muncii ;

c) dezvoltarea bazei materiale a in- 
vățămintului, culturii, ocrotirii sănă
tății și asistenței sociale, a educației 
fizice și sportului ;

d) înfăptuirea programului de 
construcții de locuințe, ținind seama 
de planurile de sistematizare a ora
șelor si satelor, de specificul din 
fiecare zonă si localitate ;

e) protejarea mediului înconjură
tor împotriva poluării și degradării, 
conservarea bogățiilor naturii si asi
gurarea cadrului prielnic de viață a 
întregului popor.

De asemenea. în sistematizarea lo
calităților si a teritoriului. Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale va urmări dezvoltarea eco
nomico-socială planificată a orașe
lor și comunelor in concordantă cu 
progresul general al țării, transfor
marea unor localități rurale, care au 
perspective de dezvoltare, in centre 
urbane, ridicarea întregii activități 
economice, sociale și culturale a cor 
munelor și satelor, apropierea trep
tată a condițiilor de viață din sate 
de cele din orașe.

SECȚIUNEA A 4-A
Cu privire Ia perfecționarea 

mecanismului 
economico-financiar

Art. 15. — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
efectuează analize multilaterale și 
adoptă măsuri pentru perfecționarea 
continuă a activității de conducere 
planificată a vieții economice si so
ciale. a sistemului de retribuire a 
muncii, sistemului de preturi și sis
temului financiar-bancar. a întregu
lui mecanism economico-financiar. 
urmărind aplicarea consecventă a 
principiilor autoconducerii muncito
rești. autofinanțării și autogestiunii 
economico-financiare.

Art. 16. — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, pe 
baza analizelor efectuate de Consi
liu] de Miniștri, stabilește măsuri 
privind :

a) îmbinarea organică a autocon
ducerii muncitorești și autogestiunii 
întreprinderilor cu conducerea uni
tară a întregii activități economico- 
sociale pe bâza planului național 
unic, in condițiile aplicării consec
vente a centralismului democratic ;

b) perfecționarea continuă a acti
vității de planificare, prin funda
mentarea temeinică a planurilor în 
profil de ramură, teritorial si de
partamental. încadrarea propuneri
lor unităților de bază din economie 
în opțiunile generale ale dezvoltării 
economico-sociale. îmbinarea plani
ficării curente și de perspectivă ; 
elaborarea și fundamentarea științi
fică a normelor și normativelor eco
nomico-financiare ;

c) organizarea activității econo
mico-sociale corespunzător cerințe
lor desfășurării cu maximă eficiență 
a producției în fiecare etapă de dez
voltare a economiei ; asigurarea tu
turor condițiilor pentru ca centra
lele si unitățile asimilate să-si exer
cite integral atribuțiile și răspunde
rile pe care le au in elaborarea, fun
damentarea și execuția planurilor, in 
conducerea întregii activități ;

d) perfecționarea sistemului de 
retribuire a muncii. asigurindu-se 
aplicarea fermă a principiului socia
list de repartiție în raport cu can
titatea. calitatea si importanta socia
lă a muncii, legarea strinsă a veni
turilor oamenilor muncii de realiza
rea planului de producție, de ex
port. de îndeplinirea sarcinilor pri
vind reducerea consumurilor de ma
terii prime, combustibil și energie, 
creșterea productivității muncii, ri
dicarea calității produselor, sporirea 
eficienței economice : aplicarea for
melor de retribuire în acord global 
și in acord direct, pentru stimularea 
personalului muncitor în realizarea 
și depășirea sarcinilor de Plan ;

e) utilizarea sistemului de prețuri 
ca instrument activ de înfăptuire a 
prevederilor planului național unic, 
de întărire a autogestiunii econo
mico-financiare ; reflectarea cit mai 
exactă in prețuri a costurilor socia
le de producție, intărirea rolului 
preturilor în stimularea dezvoltării 
intensive a economiei, in reducerea 
cheltuielilor de producție si circu
lație. ridicarea calității produselor, 
asigurarea unei circulații monetare 
echilibrate, in creșterea nivelului de 
trai al poporului ;

fi perfecționarea continuă a sis
temului financiar și de credit, astfel 
incit acesta să contribuie, in tot mai 
mare măsură, la gospodărirea cu e- 
ficiență ridicată a tuturor resurse
lor încredințate de societate spre 
administrare unităților socialiste. 

la mobilizarea rezervelor, la reduce
rea costurilor de producție. îndeo
sebi a cheltuielilor materiale, la ac
celerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante, la sporirea ren
tabilității produselor, la întărirea 
ordinii și disciplinei în toate sectoa
rele de activitate ;

CAPITOLUL III

Organizare și funcționare
Art. 17. — Consiliul Suprem al 

Dezvoltării Economice și Sociale este 
alcătuit din :

a) cadre de conducere, . de partid 
și de stat ;

b) membri ai consiliilor de condu
cere și ai birourilor executive ale 
următoarelor organe :

. — Consiliul Național al Oameni
lor Muncii ;

— Consiliul Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor ;

— Consiliul Național al Științei și 
Invățămîntului ;

— Consiliul Central de Control 
Muncitoresc ai Activității Economice 
Si Sociale ;

— Consiliul Organizării Economi- 
co-Sociale ;

— Curtea Superioară de Control 
Financiar ;

— Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste ;

— Consiliul Sanitar Superior ;
— Comitetul pentru Problemele 

Consiliilor Populare ;
— Consiliul Central al Uniunii 

Generale a Sindicatelor din Româ
nia ;

— Consiliul Național al Femeilor ;
•— Comitetul Central al Uniunii 

Tineretului Comunist ;
— Uniunea Națională a Cooperati

velor Agricole de Producție ;
— Uniunea Centrală a Cooperati

velor Meșteșugărești ;
— Uniunea Centrală a Cooperati

velor de Producție, Achiziții și Des
facere a Mărfurilor ;

c) membri ai birourilor executive 
ale consiliilor de conducere din ur
mătoarele ministere și alte organe 
centrale :

— Comitetul de Stat al Planifi
cării ;

— Ministerul Finanțelor ;
— Ministerul Aprovizionării Teh- 

nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe ;

— Ministerul Energiei Electric^ ;
— Ministerul Minelor ;
— Ministerul Petrolului :
— Centrala-departament a Geolo

giei ;
— Ministerul Industriei Metalur

gice ;
— Ministerul Industriei de Utilaj 

Greu ;
— Ministerul Industriei Construc

țiilor de Mașini ;
— Ministerul Industriei Electro

tehnice ;
— Ministerul Industriei Chimice șl 

Petrochimice ;
— Ministerul Construcțiilor Indus

triale ;
— Ministerul Industrializării Lem

nului și Materialelor de Construcții ;
— Ministerul Transporturilor și 

Telecomunicațiilor ;
— Ministerul Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice Internațio
nale ;

— Ministerul Industriei Ușoare ;
— Ministerul Comerțului Interior ;
— Ministerul Turismului ;
— Comitetul de Stat pentru Pre

turi ;
— Comitetul de Stat pentru Ener

gia Nucleară :
— Ministerul Muncii ;
— Ministerul Justiției ;
— Direcția Centrală de Statistică ;
— Institutul central de cercetări 

economice ;
d) 50 muncitori desemnați de Con

siliul Național al Oamenilor Muncii 
din rîndul membrilor acestuia ;

e) 30 membri ai cooperativelor a- 
gricole de producție și muncitori din 
întreprinderile agricole de stat și 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii desemnați de Consiliul Na
țional al Agriculturii. Industriei A- 
limentare. Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor din rîndul membrilor a- 
cestuia ;

f) 25 intelectuali desemnați de 
Consiliul Național al Științei și In- 
vățămîntului.

Membrii Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
prevăzyți la lit. d)—f) sînt desem
nați pe o perioadă de 5 ani ; ei pot 
fi revocați înaintea expirării aces
tui termen de către Consiliul Su
prem. la propunerea organelor care 
i-au desemnat.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale. în prima sa 
ședință, hotărăște validarea consti
tuirii Consiliului Suprem potrivit 
prezentului articol.

Ari. 18. — Președintele Republicii 
Socialiste România este președinte 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării’ 
Economice și Sociale.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale are, de ase
menea. in conducerea sa 3 prim-vi- 
cepreședinți. vicepreședinți și se
cretari.

Funcțiile de prim-vicepreședinți 
sînt îndeplinite de primul-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național al Științei și învățămin- 
tului și președintele Secțiunii pen
tru planificare și prognoză a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

Art. 19. — Intre sesiunile Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, conducerea întregii 
activități este asigurată de Biroul 
permanent al. consiliului.

Biroul permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale ia măsuri pentru fundamen
tarea. elaborarea .și definitivarea 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială și ale bugetului de stat, sta-

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale
Art. 30. — Consiliul Suprem al 

Dezvoltării Economice și Sociale are 
în subordine Institutul central de 
cercetări economice și „Revista eco
nomică".

Art. 31, — Legea nr. 1/1973 privind 
Consiliul Suprem al Dezvoltării E-

g) perfecționarea sistemului infor
mațional economico-social, urmărin- 
du-se asigurarea, pe toate treptele 
organizatorice, a informațiilor ne
cesare conducerii operative, elabo
rării și fundamentării sarcinilor de 
plan, precum și a măsurilor pentru 
îndeplinirea acestora.

bilirea planurilor trimestriale, per
fecționarea mecanismului economi
co-financiar. întărirea autoconduce
rii și autogestiunii. realizarea celor
lalte atribuții ale Consiliului Su
prem rntre sesiunile acestuia.

Art. 20. — Președintele Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale este și președinte al Bi
roului permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Din Biroul permanent al consi
liului mai fac parte prim-vicepreșe- 
dinții. vicepreședinții, președinții 
consiliilor de conducere sau ai bi
rourilor executive ale organismelor 
reprezentate in Consiliul Suprem, 
președinții secțiunilor de specialita
te și secretarii.

Art. 21. — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice șl Sociale își 
desfășoară lucrările în sesiuni ple
nare și in ședințe pe secțiuni de 
specialitate, in prezența a cel puțin 
două treimi din numărul membrilor 
săi.

Art, 22. — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale se 
convoacă în sesiuni plenare de două 
ori pe an sau ori de cite ori este 
nevoie, din inițiativa Biroului per
manent sau la cererea a cel puțin o 
treime din numărul membrilor săi.

Consiliul- Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale elaborează șl 
dezbate proiecte de legi și adoptă 
hotăriri. prin vot deschis, cu majo
ritatea membrilor ce-I compun.

Art. 23. — Secțiunile de speciali
tate ale Consiliului Suprem sînt ur
mătoarele :

a) Secțiunea pentru baza de ma
terii prime, combustibil și energeti
că ;

b) Secțiunea pentru industria me
talurgică și construcții de mașini ;

c) Secțiunea pentru industria chi
mică si ușoară ;

d) Secțiunea pentru construcții in
dustriale. materiale de construcții și 
industria lemnului ;

e) Secțiunea pentru transporturi și 
telecomunicații ;

f) Secțiunea pentru relații econo
mice externe și cooperare interna
țională :

g) Secțiunea pentru bunuri de larg 
consum și nivel de trai :

h) Secțiunea financiară ;
i) Secțiunea pentru planificare, șl 

prognoză.
îndeplinesc, de asemenea, atribu

ții de secțiuni de specialitate ale 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale următoarele 
organe ;

a) Consiliul Național al Științei și 
Invățămîntului ;

b) Consiliul Național al Agricul
turii. Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor ;

c) Consiliul Culturii si Educației 
Socialiste ;

dl Consiliul Sanitar Superior ;
e) Consiliul Organizării Economi- 

co-Sociale :
f) Comitetul r ru Problemele 

Consiliilor Popule
Consiliul Supri poate organiza 

și alte secțiuni de specialitate, in 
măsura în care aceasta este necesar.

Art. 24. — Secțiunile de speciali
tate ale Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale sînt 
constituite din membri ai birourilor 
executive ale consiliilor oamenilor 
muncii, din membrii birourilor exe
cutive ale ministerelor economice si 
organelor centrale de sinteză, din 
muncitori și membri ai cooperative
lor agricole de producție, in funcție 
de profilul fiecărei secțiuni si de ne
cesitatea participării tuturor facto
rilor de răspundere la analiza și dez
baterea problemelor economice și 
sociale. Componenta secțiunilor de 
specialitate se aprobă in plenul Con
siliului Suprem.

Fiecare secțiune alege din rîndul 
membrilor săi un președinte, vice
președinți și un secretar, care con
stituie biroul secțiunii.

Funcția de secretar sil secțiunii 
este îndeplinită de un vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării.

Art. 25. — Secțiunile de speciali
tate lucrează in ședințe care se țin 
in timpul sesiunilor Consiliului Su
prem. precum și în intervalul dintre 
sesiuni.

Art. 26. — Secțiunile de speciali
tate participă direct la elaborarea 
programelor de perspectivă, a pla
nurilor naționale unice și a proiec
telor de legi din profilul lor de acti
vitate, la urmărirea realizării sarci
nilor de plan, la stabilirea măsurilor 
care asigură înfăptuirea integrală a 
acestora și îndeplinesc orice alte 
Însărcinări date de Consiliul Suprem 
sau de Biroul său permanent ; con
cluziile rezultate din dezbateri se 
prezintă biroului permanent al 
Consiliului Suprem.

Art. 27. — In funcție de necesități, 
pentru examinarea anumitor pro
bleme. Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și secțiu
nile sale pot constitui comisii tem
porare de lucru, formate din mem
brii lor și din specialiști care nu sînt 
membri ai Consiliului Suprem.

Art. 28. — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și 
secțiunile sale, în îndeplinirea sar
cinilor ce Ie revin, atrag institutele 
de cercetare și invățămint. specia
liști din diferite sectoare de activi
tate economică si socială.

Art. 29. — Secretariatul Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale este asigurat de Comi
tetul de Stat al Planificării.

conomice șl Sociale a României, tu 
modificările și completările aduse 
prin Legea nr. 4/1982, publicată în 
Buletinul oficial al Republicii So
cialiste România. Partea I, nr. 104 
din 20 noiembrie 1982, se abrogă.

I
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LUCRĂRILE SESIUNII AAARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I) 
gospodăririi apelor al Republicii So
cialiste România pe anul 1988 ; Le
gea Bugetului de stat al Republicii 
Socialiste România pe anul 1988.

Elaborate și fundamentate sub 
Îndrumarea și cu contribuția direc
tă a secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceausescu, planuri
le adoptate, parte integrantă a pre
vederilor cincinalului 1986—1990, 
sînt in deplină concordanță cu obiec
tivele stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Rațională ale 
partidului, cu cerințele dezvoltării 
intensive a economiei noastre na
ționale și asigură creșterea, in ritm 
susținut, a forțelor de producție, spo
rirea avuției naționale, a bunăstării 
întregului popor. Ele asigură mo
bilizarea puternică a tuturor resur
selor materiale și umane de care

Sesiunea solemnă consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a proclamării Republicii

(Urmare din pag. I) 
aniversar, au foșt reafirmate vibrant 
sentimentele de nețărmurită dra
goste, de aleașă stimă și profundă 
prețuire ale tuturor cetățenilor țării 
față de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui 
pilduitoare viată și activitate revo
luționară s-au împletit strins cu 
lupta eroică a partidului, a poporu
lui. pentru făurirea noului destin, 
socialist și comunist, al patriei.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. in lojile oficiale se 
aflau membrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și mem
brii Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. 

dispune in prezent economia noastră 
națională în vederea traducerii în 
viață a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

Marea Adunare Națională a apro
bat. de asemenea, în. unanimitate. 
Programul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea pentru asigura
rea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe 
anul 1988.

Marea Adunare Națională a adop
tat. apoi, in unanimitate, după Ce 
a discutat pe articole. Legea privind 
constituirea Consiliului (Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, avînd rolul elaborării 
orientărilor de perspectivă și a pla
nurilor naționale unice de dezvolta
re economică și socială a tării.

La ultimul punct al ordinii de zi.

La sesiunea solemnă au luat parte, 
ca invitați, membri ai C.C. al P.C.R., 
membri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți ai 
vieții noastre științifice si cultura
le. oameni ai muncii din mari uni
tăți economice ale Capitalei.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați cu multă căldură și însu
flețire de participant.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan. a 
declarat deschisă sesiunea solemnă 
consacrată celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii. 

secretarul prezidențial și al Consi
liului de Stat, tovarășul Dumitru 
Apostoiu. a prezentat expunerea la 
proiectele de legi pentru aprobarea 

-decretelor cuprinzînd norme cu pu
tere de lege emise de Consiliul de 
Stat ; președintele Comisiei consti
tuționale și juridice a M.A.N., tova
rășul Ion Sălăjan, a prezentat ra
portul acestei comisii, care a avizat 
favorabil proiectele de legi.

După discutarea pe articole. Marea 
Adunare Națională a adoptat, in 
unanimitate, legile pentru aprobarea 
decretelor cuprinzînd norme cu pu
tere de lege emise de Consiliul de 
Stat

Ordinea de zi fiind epuizată, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Giosan. a decla
rat închise lucrările sesiunii a șasea 
a celei de-a noua legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale.

în legătură cu această aniversare, 
tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost 
adresată, cu deosebit respect, invita
ția de a lua cuvîntul de la inalta 
tribună a sesiunii solemne a forului 
legislativ suprem al țării.

In aplauzele celor prezențî, a 
luat cuvîntul tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Natio
nal al Științei și Invățămintului.

Urmărită cu deosebit interes, cu- 
vintarea a fost subliniată in repe
tate rinduri cu vii și îndelungi 
aplauze.

Ședința solemnă a luat sfirșit în- 
tr-o atmosferă entuziastă, de puter
nică vibrație patriotică. S-a scandat 
cu Înflăcărare „Ceaușescu —

Lucrările sesiunii s-au încheiat 
într-o atmosferă entuziastă. Parti- 
cipanții la' lucrări, deputați și in
vitați. au aplaudat cu însuflețire, 
dind glas sentimentelor de profun
dă dragoste și prețuire cu care în
tregul nostru popor îl înconioară pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
hotăririi ferme a oamenilor mun
cii de pe întreg cuprinsul tării 
de a-și intensifica eforturile în 
direcția îndeplinirii exemplare a 
prevederilor de plan pe anul 
viitor și pe întregul cincinal, 
de a acționa strîns uniți în iurul 
partidului, al secretarului său ge
neral. pentru, înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui. pentru dezvoltarea necontenită, 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste.

P.C.-R.!“. „Ceaușescu și poporul 1". 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“.

Aniversarea mărețului eveniment 
a pus in lumină hotărirea fermă, de 
neclintit, a întregului nostru popor 
de a acționa, strins unit în jurul 
partidului, al secretarului său . ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru infăptuirea neabătută a o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R., pentru înălțarea tării pe 
culmi tot mai înalte de civilizație 
și progres, pentru afirmarea cu pu
tere în lume a patriei noastre libere, 
demne și înfloritoare — Republica 
Socialistă România, care intră in cel 
de-al cincilea deceniu al existenței 
sale.

LEGEA Bugetului de stal al 
Republicii Socialiste Romania pe anul 1888
(Urmare din pag. a Il-a) 

sarcinilor de plan la toti indicatorii, 
obținerea unei eficiente maxime in 
utilizarea fondurilor, gospodărirea 
rațională a patrimoniului, apărarea 
și dezvoltarea proprietății socialiste.

De asemenea, vor lua măsuri pen
tru intensificarea controlului finan
ciar in unități asigurind utilizarea 
fondurilor materiale si bănești, în 
concordantă cu sarcinile de plan, 
normele și normativele economlco- 
financiare aprobate. încadrarea în 
cheltuielile și fondurile prevăzute în 
bugetul de venituri si cheltuieli, re
alizarea Ia nivelurile planificate a 
rentabilității si beneficiului.

Art. 20. — Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București vor lua 
măsuri pentru realizarea în bune 
condiții a bugetelor de venituri și 
cheltuieli proprii și a bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale unităților 
administrativ-teritoriale inferioare, 
precum și a excedentelor bugetare 
planificate.

Totodată, comitetele, birourile e- 
xecutive ale consiliilor populare răs
pund de realizarea veniturilor pre
văzute în bugetul, de stat de către 
toate unitățile socialiste, indiferent 
de subordonarea acestora.

De asemenea, comitetele si birou
rile executive ale consiliilor, popu
lare vor acționa pentru creșterea 
veniturilor proprii ale bugetelor lo
cale. precum și pentru folosirea ra
țională a mijloacelor materiale și 
bănești de care dispun. în condiții 
de maximă eficiență economică si 
socială, cu respectarea disciplinei fi
nanciare. a legilor țării și elimina
rea oricărei forme de risipă. în ve
derea sporirii gradului de autofi

nanțare a unităților administrativ- 
teritoriale. în același timp, vor lua 
măsuri ca unele obiective social-cul- 
turale, economice și edilitar-gospo- 
dărești prevăzute in plan să se exe
cute din contribuția bănească si. in 
muncă a populației in condițiile sta
bilite de lege in vederea reducerii 
cheltuielilor care se suportă de la 
bugetele locale.

Art. 21. — Ministerul Finanțelor, 
împreună cu Comitetul de Stat al 
Planificării, băncile, ministerele, ce
lelalte organe centrale si locale vor 
analiza lunar execuția bugetului de 
stat și a planului financiar centra
lizat al activității economico-sociale 
și vor acționa pentru realizarea in
tegrală a veniturilor, precum și pen
tru efectuarea cheltuielilor in ra
port cu nivelul de îndeplinire a sar
cinilor de plan, in condiții de efi
ciență sporită. întărirea controlului 
financiar-bancar in toate domeniile 
de activitate și menținerea echili
brului financiar, monetar și valutar.

Totodată, in organele de conduce
re colectivă ale ministerelor, cen
tralelor. întreprinderilor și institu
țiilor. cu sprijinul organelor finan- 
ciar-bancare. se va analiza, lunar, 
execuția bugetului de venituri și 
cheltuieli al fiecărei unități și se 
vor stabili măsuri in vederea asigu
rării realizării sarcinilor de venituri 
și de reducere continuă a cheltuieli
lor. creșterii beneficiilor, rentabili
tății și eficientei economice. îndepli
nirii integrale a obligațiilor față de 
bugetul de stat, eliminării oricăror 
forme de risipă, întăririi ordinii și 
disciplinei In gospodărirea mijloace
lor materiale și bănești.

Art. 22. — Consiliul Financiar- 
Bancar. Ministerul Finanțelor, băn
cile. împreună cu ministerele, cele

lalte organe centrale și locale vor 
asigura aplicarea cu fermitate in e- 
conomie a mecanismului economico- 
financiar, înfăptuirea autogestiuniî 
economieo-financiare a unităților 
socialiste, respectarea strictă a nor
melor și normativelor economico- 
financiare aprobate, aplicarea unui 
regim sever de economii in efectua
rea cheltuielilor, indiferent de fon
durile din care se acoperă, instaura
rea unei ordini și discipline de plan, 
contractuale și financiare ferme, ți
nerea corectă și la zi a evidenței 
patrimoniului.

Art. 23. — Curtea Superioară de 
Control Financiar. Ministerul Finan
țelor și băncile. împreună cu unită
țile economice, centralele, ministere
le $i celelalte organe centrale și lo
cale vor acționa pentru exercitarea 
în economie a unui control finan
ciar exigent. în special a celui pre
ventiv, care să asigure gospodărirea 
judicioasă a mijloacelor materiale si 
bănești, respectarea legilor statului 
și apărarea integrității proprietății 
socialiste.

Art. 24. — Indicatorii prevăzut) în 
bugetul de stat și in planul finan
ciar centralizat pe anul 1988 vor îi 
desfășurați pe ministere, celelalte 
organe centrale și locale prin decret 
al Consiliului de Stat.

Art. 25. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1986 la venituri în sumă 
de 333 674 271 325 Iei, iar la cheltuieli 
in sumă de 302 879 688 709 lei, cu un 
excedent în Sumă de 30 794 582 616 
Ifei, din care la bugetul republican 
29 560 633 327 lei și lâ bugetele locale 
1 233 949 289 lei constituind fond de 
rulment pentru autofinanțare la dis
poziția comitetelor executive ale 
consiliilor populare.

-....... ■------------------------- Din cuvîntul participanților la dezbateri
cuvîntul deputatului 

EMIL HUIDU
Mult stimate șl iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate și stimați tovarăși de- 

putați.
Asemenea Întregului popor, 

oamenii muncii din industria 
minieră iși exprimă deplina 
adeziune față de tezele și orien
tările cuprinse în magistralul 
Raport prezentat de dum
neavoastră mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința Națională a parti
dului. în celelalte documente 
adoptate de marele forum al co
muniștilor. care asigură îndepli
nirea complexelor obiective ale 
edificării societății socialiste și 
comuniste în patria noastră.

în continuare, vorbitorul, ex- 
primindu-și acordul deplin cu 
documentele supuse dezbaterii 
și aprobării actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale a 
subliniat că acestea creează prin 
ritmurile și proporțiile stabilite, 
condiții pentru progresul con
tinuu. echilibrat și armonios al 
economiei românești, valorifi
carea complexă a resurselor ma
teriale și umane ale țării, creș
terea calității și eficienței în
tregii activități., ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii.

Din documentele supuse 
dezbaterii sesiunii — a arătat 
vorbitorul în continuare — sar
cini importante revin si secto
rului extracției de materii pri
me șî îndeosebi producției de 
cărbune destinate realizării pro

CUVÎNTUL deputatului 
ALEXANDRU GAGU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați.
Sesiunea Marii Adunări Na

ționale iși desfășoară lucrările 

gramului energetic al țării. Ast
fel. Ia lignit și cărbune brun se 
prevăd creșteri, față de realiză
rile anului 1987, de 28 milioane 
tone, iar la huilă netă de 3 mi
lioane tone.

Am luat toate măsurile pen
tru a pregăti temeinic produc
ția pe anul 1988, astfel incit 
prevederile să fie realizate rit-j 
mic și integral, la cote de înaltă 
.eficiență, încă din primele zile 
ale anului.

Asigur Marea Adunare Națio
nală. pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din industria minieră 
sînt hotărîți să muncească mai 
bine, intr-un climat și spirit 
ferm de ordine și disciplină, 
neprecupetind nici un efort pen
tru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor și hotărîrilor Con
gresului al XITI-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Cu deosebit respect, vă rog 
să-mi permiteți, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, să 
dau expresie, în numele mi
nerilor tării, sentimentelor de 
nețărmurită prețuire și profundă 
recunoștință față de eroica acti
vitate revoluționară consacrată 
propășirii patriei și bunăstării 
întregului nostru popor, o dată cu 
urarea de sănătate și multă fe
ricire. de viață lungă, spre a 
desăvirși măreața operă istorică 
de făurire a socialismului șt 
comunismului pe pămîntul 
României.

în preajma celei de-a 40-a ani
versări a proclamării Republi
cii. sub semnul înaltelor exigen
țe, al tezelor, ideilor si orien
tărilor de excepțională Însemnă
tate teoretică și practică cu
prinse în magistralul Raport 
prezentat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța Națională — program de 
muncă și luptă revoluționară al 
comuniștilor, al întregului popor 
pentru înfăptuirea exemplară a 
istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim acordul deplin față de 
conținutul documentelor de ex
cepțională însemnătate de pe or
dinea de zi a sesiunii Marii 
Adunării Naționale, care orien
tează cu claritate căile si mo
dalitățile de dezvoltare viguroa
să a țării in spiritul hotărârilor 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

Conștienți că transpunerea în 
practică a obiectivelor stabilite 
pentru anul viitor depinde nu
mai și mimai de noi. am anali
zat. cu întreaga răspundere. în 
cadrul unității, în organismele 
autoconducerii muncitorești-re- 
voluționare. modul in care am 
muncit în acest an. cit si sarci
nile ce ne revin în 1988; stabi
lind. totodată, măsurile menite 
să asigure realizarea programe
lor de perfecționare și moder
nizare a producției și a muncii, 
utilizarea integrală a capacități
lor de producție, creșterea pro
ductivității muncii. îmbunătă

CUVÎNTUL deputatului 
TEODOR ȘERBAN

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe deputate și 
stimați tovarăși deputați.

Participăm la actuala sesiune 
a Marii Adunări Naționale pu- 
teric însuflețiți și mobilizați de 
ideile, tezele și orientările cu
prinse în hotărîrile adoptate de 
Conferința Națională a partidu
lui, eveniment de deosebită im
portanță în viața politică a țării, 
cu profunde rezonanțe în conști
ința întregului popor.

Documentele supuse dezbate
rii forumului legislativ suprem 
al țării au o deosebită impor
tanță pentru înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
pentru cincinalul actual, relie- 

țirea calității produselor și 
realizarea exemplară a sarcinilor 
la export.

Permiteți-mi să exprim an
gajamentul fierbinte al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Brăila de a nu precupeți nici 
un efort pentru a da viață 
hotărîrilor Conferinței Naționa
le. pentru infăptuirea sarcinilor 
ce ne revin în 1988 și pe între
gul cincinal, ca o expresie 
concretă a adeziunii totale, prin 
faptele noastre de muncă, la po
litica internă și externă a parti
dului și statului, la prosperita
tea și înflorirea multilaterală a 
patriei.

De la înalta tribună a forului 
legislativ al 'tării, vă adresez 
respecțuos rugămintea să pri
miți. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. și dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. sentimentele de 
aleasă prețuire și profund res
pect ale tuturor locuitorilor ju>- 
dețului Brăila. împreună cu 
urarea fierbinte de multă sănă
tate. fericire și viață îndelunga
tă, spre gloria și măreția Româ
niei socialiste.

find cu pregnanță contribuția 
hotăritoare a secretarului gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la elaborarea 
lor, grija statornică manifestată 
pentru dezvoltarea și progresul 
continuu al patriei, pentru ridi
carea nivelului de civilizație și 
bunăstare al întregului popor.

Desfășurindu-mi activitatea in 
agricultură, permiteți-mi să mă 
refer, in continuare, la citeva 
probleme specifice acestei ra
muri de bază a economiei na
ționale. în condițiile deosebite 
ale acestui an am realizat, la 
nivelul județului Arad, produc
ții de peste 5 000 kg Ia hectar 
la grîu și orz și peste 10 000 kg 
porumb știuleți la hectar. Și in 
zootehnie, rezultatele la nivelul 
județului sînt mai bune decît 
anul trecut.

Raportindu-ne activitatea la 

exigentele formulate de secre
tarul general al partidului la 
Conferința Națională, rezultate
le obținute nu ne mulțumesc, 
în adunările generale care au 
avut loc recent am dezbătut cu 
profundă răspundere neajunsu
rile manifestate și am stabilit 
măsuri concrete pentru îmbu
nătățirea in continuare a între
gii noastre activități. Cu acest 
prilej au fost fundamentate te
meinic sarcinile planului pe 
anul viitor, care sînt. in concor
danță cu baza tehnico-materia- 
lă existentă.

Exprimîndu-ne adeziunea to
tală Ia politica internă si ex

cuv'intul deputatului 
ION FLORENTIN SANDU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe ți stimați to
varăși deputați.

Proiectele de legi supuse dez
baterii și aprobării Marii A- 
dunări Naționale reflectă con
tribuția hotăritoare a strălucitu
lui nostru conducător, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la funda
mentarea strategiei dezvoltării 
în ritmuri susținute a forțelor 
de producție, continuarea pro
cesului revoluționar de consoli
dare și modernizare a bazei 
tehnico-materiale a societății 
noastre socialiste și perfecțio
narea funcționării tuturor or
ganismelor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare.

Planul pe anul 1988 asigură 
continuarea cu fermitate a pro
cesului dezvoltării intensive a 
economiei, modernizarea struc
turală și tehnologică a tuturor 
ramurilor, imprimînd un curs 
mai ferm spre o înaltă produc
tivitate și eficiență.

Din proiectele de legi supuse 
dezbaterii se desprinde grija 
statornică a partidului și statu
lui nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea armonioasă. In 

ternă a partidului, la proiecte
le de legi supuse dezbaterii, vă 
asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci cu pasiune și dăruire re
voluționară pentru înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, pentru îm
bunătățirea întregii noastre ac
tivități și obținerea de produc
ții mari și constante, la nivelul 
cerințelor noii revoluții agra
re. aducindu-ne o contribuție 
cit mai mare la dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, la înflo
rirea multilaterală a patriei 
noastre dragi.

ritmuri accelerate a tuturor ra
murilor producției materia
le. Dispunem de toate con
dițiile tehnice, materiale și 
umane pentru a îndeplini inte
gral la un înalt nivel de cali
tate și eficientă toate sarcinile 
ce ne revin din proiectul Pla
nului national unic de dezvol
tare economico-socială pe anul 
1988. In prezent, acționăm cu 
fermitate, intr-un spirit de or
dine și disciplină, pentru ex
ploatarea utilajelor și instala
țiilor la parametrii proiectați 
și in deplină siguranță, asigu
rarea unei aprovizionări teh
nico-materiale ritmice, cu res
pectarea strictă a consumurilor 
și normelor de stocuri, ridica
rea continuă a nivelului de pre
gătire profesională și reciclare 
a întregului personal.

Exprimindu-mi acordul cu 
prevederile proiectelor de legi 
supuse dezbaterii și aprobării 
forului nostru legislativ, do
resc să încredințez Marea A- 
dunare Națională, pe dumnea
voastră, mult iubite și sti
mate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu, că siderur- 
giștii gălățeni vor acționa cu 
dăruire și abnegație revolu
ționară pentru realizarea sar
cinilor pe anul 1988 și pe în
tregul cincinal, sporindu-și ast
fel contribuția la înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și ale Conferinței Na

ționale ale Partidului Comunist 
Român.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu. 
vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele siderurgiștilor, al

CUVÎNTUL deputatului 
CONSTANTIN ZANFIR

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
Sesiunea Marii Adunări Na

ționale are Ioc la scurt timp de 
la încheierea lucrărilor ponfe- 
rinței Naționale a partidului, 
care a adoptat un mobilizator 
program de muncă și luptă re
voluționară pentru întregul nos
tru partid și popor, constituind 
o nouă și elocventă expresie a 
unității indestructibile a între
gii națiuni în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
conducător încercat și clarvăză
tor. cel mai iubit fiu al po
porului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare a României 
în anul 1988 asigură continuarea 
procesului de perfecționare a 
structurilor economice, indus
triale și agricole, prin lărgirea 
bazei de materii prime și ener
getice. valorificarea superioară a 
resurselor materiale și financia
re. promovarea largă a progre
sului tehnic, prin înfăptuirea 
măsurilor de modernizare a 
producției, trecerea hotărită la 
accentuarea laturilor calitative 
ale creșterii economice, și, pe 
această bază, ridicarea nivelu
lui de trai al poporului In con
formitate cu hotărîrile Congre
sului al XITI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Aprobînd cu satisfacție aceste 
orientări, ce corespund pe de
plin posibilităților economiei 
noastre naționale și intereselor 
supreme ale poporului, comu
niștii, toți oamenii muncii din 
județul Argeș sint conștient! că 
cea mai bună pregătire a trece

tuturor locuitorilor din județul 
Galați, să vă urăm, cu toată 
căldura sufletelor noastre, multă 
sănătate, putere de muncă pen
tru a ne conduce spre viitorul 
luminos al făuririi comunismu
lui in România. La multi ani 1 

rii la infăptuirea sarcinilor ce la 
revin din cel de-al treilea an al 
cincinalului actual o constituie, in 
primul rînd, îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului pe 
anul acesta. Pe 11 luni am rea
lizat o depășire a planului la 
producția-marfă industrială de 
353 milioane lei. Am îndeplinit 
planul la construcții-montaj la 
obiectivele economice. Am reali
zat planul de dare în folo
sință la locuințe. în agri
cultură. prin măsurile luate, 
am reușit să ridicăm potenția
lul productiv al pămintului 
și să realizăm la griu. orz și 
porumb producții superioare 
față de anii precedent!. Anali- 
zind cu exigentă și responsabi
litate comunistă munca desfășu
rată și rezultatele obținute, sin- 
tem conștienți că acestea nu 
sint pe măsura posibilităților 
create, a puternicei baze tehni
co-materiale de care dispunem, 
a experienței colectivelor noas
tre muncitorești.

Realizarea exemplară a sar
cinilor pe 1988 impune din par
tea noastră o angajare respon
sabilă in muncă, măstiri ener
gice. hotărjte pentru pregătirea 
temeinică a tuturor condițiilor.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Acum. în prag de An Nou, 
cu respect vă rog să-mi permiteți 
să vă adresăm dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dumneavoas
tră. mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. urarea fierbin
te de multă sănătate și fericire, 
de ani mulți și luminoși, putere 
de muncă spre a ne conduce, cu 
aceeași clarviziune, pe drumul 
edificării socialismului și comu
nismului în scumpa noastră pa
trie. Republica Socialistă 
România !

Adunarea generală a membrilor Grupului român 

din Uniunea Interparlamentară

Județul Giurgiu a îndeplinit sarcinile de plan 
pe anul acesta la producția-marfă

La Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc adunarea generală 
a membrilor Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară. A fost 
dezbătut Raportul privind activitatea 
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară și a Grupului parla
mentarilor români pentru securitate 
și cooperare în Europa, in cursul a- 
nului 1987, și proiectul de program 
pentru 1988.

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

La dezbateri au luat cuvîntul to
varășii Marin Ivașcu. vicepreședinte 
al M.A.N., președintele Grupului ro
mân din Uniunea Interparlamenta
ră. Radu Voinea, președintele Grupu
lui parlamentarilor români pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
Dumitru Ghișe, loan Gheorghe Din- 
că. Ernest Breitenstein. Iuliu Fejes — 
deputați.

Au fost examinate activitățile des
fășurate pe plan bilateral și in ca
drul Uniunii Interparlamentare.

Un loc de cea mai mare însem
nătate in activitatea internațională a 
parlamentarilor români l-a ocupat 
promovarea concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare Ia ro
lul popoarelor, al opiniei publice in

tv
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20,33 Republica 40 in Epoca de Aur a 

viața mondială, la răspunderile parla
mentelor in afirmarea intereselor vi
tale ale popoarelor, la punerea mai 
eficientă în valoare a potențialului 
de acțiune al parlamentelor din în
treaga lume, in vederea edificării 
unui viitor luminos al omenirii. Ac
țiunile întreprinse in acest an de 
parlamentele din diferite țări ale lu
mii în favoarea păcii, securității și 
colaborării internaționale au confir
mat cu putere valoarea deosebită a 
acestui concept, fundamentat pe ma
rile prefaceri sociale și naționale din 
lumea contemporană, pe schimbări
le intervenite in raportul de forțe, 
pe ințelegerea faptului că parlamen
tele reprezintă o forță în continuă 
afirmare, care poate șl trebuie să 
determine guvernele, oamenii poli
tici să tină seama de voința popoare
lor pe care le reprezintă.

A fost, de asemenea, evidențiată 
cuprinzătoarea activitate de promo
vare a politicii externe de largă des
chidere internațională a țării noas
tre, susținută de Grupul român din 
Uniunea Interparlamentară și Grupul 
parlamentarilor români pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

S-a evidențiat activitatea desfășu
rată de parlamentarii români in ca
drul Conferinței Uniunii Interparla

țării (color) • Deva — Brad — 
cale liberă !

20.50 Cadran mondial (color) • Româ
nia — Ceaușescu — Pace. Ample 
deschideri ale politicii externe 
românești spre rezolvarea realis
tă, constructivă a problemelor 
majore ale omenirii. înaltul pres

mentare de la Managua, unde au fost 
puse din nou in lumină prestigiul de 
care se bucură contribuția con
structivă a României socialiste, ini
țiativele și demersurile perseve
rente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional. Relevantă în acest sens este 
adoptarea de către Consiliul Inter
parlamentar a hotăririi privind or
ganizarea. la București, a celei de-a 
VII-a Conferințe internaționale pe 
problemele cooperării și securității 
în Europa, in luna mai 1989 — anul 
centenarului Uniunii Interparlamen
tare.

De asemenea, a fost relevat fap
tul că. pe plan regional. Grupul ro
mân din Uniunea Interparlamenta
ră și Grupul parlamentarilor români 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa au acordat, in continuare, o 
atenție deosebită creării condițiilor 
favorabile pentru organizarea unei 
întilniri interparlamentare balcanice.

A fost aprobată, in unanimitate, 
activitatea desfășurată de Grupul 
român din Uniunea Interparlamen
tară și de Grupul parlamentarilor 
români pentru securitate și coope
rare in Europa și s-a adoptat Pro
gramul pentru anul 1988.

tigiu Internațional al președinte
lui Nicolae Ceaușescu

21,05 Serial științific (color) • Univers, 
materie, viată. Emisiune de 
educație materlallst-ștllnțiflcă

21,30 Istoria la timpul prezent. Docu
mentar (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Oamenii muncii din industria ju
dețului Giurgiu, răspunzînd înflăcă- 
ratelor chemări ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a întimpina 
cu rezultate deosebite cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii, raportează 
îndeplinirea la 24 decembrie a pla
nului pe 1987 la productia-marfă 
industrială. Avansul de timp cîști- 
gat va permite obținerea, pînă la 
sfirșitul anului, a unei producții su
plimentare în valoare de peste 400 
milioane lei, concretizată in aproa
pe 1 milion mc gaze asociate utili
zabile. mai mult de 1 000 tone uti
laje tehnologice, destinate lucrărilor 
miniere, metalurgice și petroliere, 
produse chimice de mic tonaj, ma

INFORMAȚII SPORTIVE
• în ultima zi a concursului inter

național de natatie de la Orlando 
(Florida), inotătoarea româncă Stela 
Pura a ciștigat proba de 200 m flu
ture. cu timpul de 2’10”64/100 între- 
cind-o pe campioana și recordmana 
mondială Mery Meagher (S.U.A.), 
clasată pe locul doi. cu 2’10”83(100. 
Proba de 100 m liber a revenit ame
ricancei Dara Torres în 55”72/100, 
coechipiera sa Janet Evans a termi
nat învingătoare la 800 m liber cu 
8'24”71/100, iar sportiva chineză 
Huang s-a situat pe locul întii in 
proba de 200 m bras în 2’30”62/100.
• între 5 și 8 ianuarie, anul viitor, 

la Satu Mare se va desfășura compe
tiția internațională de baschet pentru 

teriale de construcții si alte bunuri 
materiale.

In telegrama adresată cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, se arată că oa
menii muncii din județul Giurgiu 
vor acționa în continuare cu toată 
fermitatea și hotărirea pentru 
transpunerea exemplară in viată a 
tezelor, ideilor, și orientărilor cu
prinse în magistralul Raport pre
zentat la Conferința Națională a 
P.C.R.. pentru înfăptuirea tuturor 
sarcinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

(Agerpres)

junioare „Turneul țărilor socialiste", 
la care și-au anunțat participarea 
formațiile R.D. Germane. Bulgariei, 
Ungariei. Poloniei. Din țara noastră 
vor fi prezente două echipe. în a- 
ceeași perioadă, în orașul Otendorf 
(R.D. Germană) se va disputa compe
tiția similară pentru juniori. Vor fi 
prezente selecționate din Cehoslova
cia. Bulgaria. Polonia. România. Un
garia și R.D. Germană.
• Proba masculină de slalom pa

ralel din cadrul concursului Interna
țional de schi de la Bormio (Italia) 
a fost ciștigată de elvețianul Pirmin 
Zurbriggen, urmat de coechipierul 
său Joel Gaspoz. în proba similară 
feminină, pe primul loc s-a situat 
Brigitte Oertli (Elveția).

ÎNCEPÎND DE IERI

Gara de Nord a fost racordată
la rețeaua

începind de joi, 24 decembrie. Gara 
de Nord a fost racordată la rețeaua 
metroului. Concomitent cu intrarea 
in exploatare a traseului Cringașl — 
Gara de Nord, a fost dată în folosin
ță și stația de metrou subterană de 
la gară. Este astfel asigurată legă
tura Gării de Nord cu întreaga rețea 
a metroului bucureștean — respectiv 
cu magistralele I și II, in lungime 
de aproape 50 km. Noua stație va 
face în viitor legătura cu magistra
la a III-a a metroului (Gara de Nord 
— Piața Victoriei — Șoseaua Ștefan

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 decembrie, ora 20 — 23 
decembrie, ora 20. In țară : Deși va 
intra intr-un proces de încălzire, vre
mea va fi incă rece, geroasă noaptea 
șl dimineața la Începutul intervalului 
in estul, centrul și sudul țârii. Cerul 
va fi schimbător și cu totul izolat va 
ninge. La sfirșitul intervalului, tnnorâ- 
rile se vor accentua in nordul țării, 
unde vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ninsoare. Vintul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi

metroului
cel Mare — Obor — Iancului — 
Piața Muncii — Dristor), aflată in 
construcție.

Stația de metrou Gara de Nord, 
prevăzută cu căi de acces din dife
rite puncte, poate prelua 50 000 de 
călători pe oră și sens. Paralel cu 
construcțiile aferente stației metrou
lui, s-a realizat și un pasaj la inter
secția Calea Griviței — Bulevardul 
I. Gh. Duca pentru circulația pieto
nilor în acest punct aglomerat al Ca
pitalei.

(Agerpres)

nus 20 și minus 10 grade in nord-estui 
șl centrul țârii, izolat mal scăzute, și 
Intre minus 10 șl zero grade în rest, 
ușor mai ridicate la sfirșitul Interva
lului. Maximele vor oscila intre minus 
7 șl plus trei grade, local mai ridicate. 
La sfirșitul intervalului, in nordul ță
rii, vor fi condiții de producere a 
poleiului. Local se va semnala și cea
ță cu depunere de chiciură. In Bucu
rești : Vremea va fi rece, geroasă 
noaptea și dimineața la Începutul in
tervalului, apoi se va Încălzi ușor. 
Cerul va fi schimbător. Vintul va 
sufla slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 11 și minus 9 
grade la Începutul Intervalului, apoi 
vor crește ptnă la minus 5 grade, Iar 
maximele vor oscila intre minus 2 șt 
plus 2 grade. Condiții de ceață asocia
tă cu depunere de chiciură.
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DE PACE ȘI PROGRES ALE POPOARELOR

Lichidarea subdezvoltării impune înfăptuirea 
noii ordini economice mondiale

ORIENTUL MIJLOCIU
• In teritoriile arabe ocupate, forțele israeliene iți intensifică 
măsurile represive împotriva populației palestiniene • Noi 
luări de poziție în sprijinul organizării unei conferințe interna* 

ționaie de pace

Document de excepțională valoare 
teoretică și practică. Raportul pre- 
tentat de tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
la Conferința Națională a P.C.R. 
constituie o nouă și strălucită expre
sie a preocupării constante și ac
țiunii perseverente ale României so
cialiste îndreptate, în întreaga pe
rioadă de la crearea Republicii, spre 
soluționarea complexelor probleme 
economice care confruntă omenirea, 
tn vederea imprimării unei dezvol
tări stabile, echilibrate și dinamice a 
economiei mondiale, asigurării pro
gresului tuturor popoarelor.

Un concept revoluțio
nar. m°d deosebit după Con
gresul al IX-lea al partidului, de 
cînd la cirma destinelor țării'se află 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, această 
preocupare s-a concretizat în contri
buții de largă apreciere internaționa
lă ale secretarului general al par
tidului atît la elaborarea unui nou 
concept, revoluționar, asupra relații
lor economice dintre state, asupra li
chidării subdezvoltării și înfăptuirea 
noii ordini economice mondiale, cit 
șl la cristalizarea cerințelor și direc
țiilor de acțiune pentru realizarea 
acestui obiectiv istoric.

„Avind in vedere situația eco
nomică gravă, care afectează toate 
popoarele, dar mai cu seamă țările in 
curs de dezvoltare — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în Raport — 
ne pronunțăm cu fermitate pentru 
soluționarea problemelor subdezvol
tării șl instaurarea noii ordini eco
nomice mondiale, bazate pe deplina 
egalitate și echitate in relațiile din
tre state".

In evidențierea importanței acestor 
probleme, a faptului că soluționarea 
lor nu suferă aminare, secretarul 
general al partidului a pus în 
lumină, in toată amploarea sa, cea 
mai puternică și mai importantă con
tradicție a lumii contemporane — 
aceea dintre țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare, dintre bogați 
și săraci. Este vorba de o divizare 
a omenirii generatoare de antagonis
me tot mai puternice, care nu se 
manifestă doar intr-o zonă sau alta, 
ci la sora intregii planete, nu nu
mai — și nu atit — sub aspect geo
grafic. ■ mai cu seamă prin vasta 
arie de Cuprindere a domeniilor de 
manifestare, îngiobînd deopotrivă 
sfera socială, cea economică și cea 
politică.

Pe plan social, contradicția dintre 
țările dezvoltate și statele Jn curs de 
dezvoltare opune; așâ «mi se arată 
și în Raport, unei minorități a popu
lației globului marea majoritate a 
omenirii. De altfel, se poate spune 
că niciodată in istorie n-a existat un 
antagonism de asemenea proporții 
intre cele citeva sute de milioane de 
oameni din țările dezvoltate indus
trial și restul, de miliarde, al 
locuitorilor planetei. Nici o statistică 
nu poate reda în toată complexita
tea sa acest fenomen, întreaga dra
mă a maselor uriașe de oameni care 
trăiesc într-o sărăcie extremă. Peste 
1.5 miliarde de persoane din lumea 
subdezvoltată au un venit zilnic 
mai mic de un dolar ! O sumă deri
zorie, care nu asigură nici măcar 
subzistența : dintre acești „săraci 
absoluți", anual pier 30—40 de mi
lioane din pricina foametei și încă 
20 de milioane din lipsă de apă pota
bilă.

Capitalul financiar—prin
cipala formă de dominație și 
asuprire deosebită virulență 
se manifestă contradicția dintre bo- 
gați și săraci pe plan economic. Ce 
poate fi mai edificator pentru actua

la situație economică din lume decît 
faptul că mai puțin de o treime din 
populația globului, aflată în vîrful 
„piramidei" veniturilor, dispune de 80 
la sută din produsul mondial, in timp 
ce peste două treimi din omenire, 
situată la baza ei. doar de 20 la 
sută ? Drept urmare, venitul mediu 
pe locuitor este de aproape 16 ori 
mai mare în primul grup de state 
decît în cel de-al doilea. Dar aces- 

■tea sint cifre medii în spatele cărora 
se ascund discrepanțe copleșitoare și 
în continuă creștere. Astfel, în pri
ma jumătate a actualului deceniu, 
în timp ce in țările bogate venitul 
pe locuitor a sporit cu 9 la sută, în 
țările sărace s-a redus cu peste 6 la 
sută. ,

în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu Conferinței Na
ționale a partidului — analizîndu-se 

factorii oare acționează în direcția 
agravării crizei din economia mon
dială, îndeosebi a situației țărilor în 
curs 'de dezvoltare — se apreciază 
că marele capital financiar-bancar a 
devenit principala formă de domina
ție și asuprire a altor popoare. In
tr-adevăr. dacă monopolurilor din 
sectorul industrial le-au trebuit 15 
ani (1970—1985) pentru a stoarce din 
țările subdezvoltate 163,9 miliarde 
de dolari, monopolurilor bancare 
le-au fost suficienți doar doi ani 
(1985—1986) pentru a obține, pe 
nedrept, aceeași sumă din statele 
respective. Potrivit calculelor unor 
institute internaționale de speciali
tate. țările bogate realizează din 
statele sărace, pe diferite căi, 
profituri care se ridică, in me
die. la 200 miliarde de dolari 
pe an. Din această impresionantă 
sumă — ce echivalează cu produsul 
intern brut al țărilor din Asia de 
sud, în care trăiesc un miliard de 
oameni — 50—60 la sută a fost trans
ferată, in ultima vreme, cu ajutorul 
practicilor neocolonialiste, de jaf și 
exploatare ale capitalului finan
ciar-bancar. in special prin dobînzi 
înalte, care, anul trecut, au adus 
36.7 la sută din totalul profiturilor 
lumii capitaliste.

Vast potențial exploziv. 
Un alt factor agravant relevat in Ra
port este cursa înarmărilor. Desigur, 
uriașele cheltuieli militare efectuate 
în lume au consecințe profund ne
gative asupra tuturor statelor, dar 
cele mai puternic afectate sint țările 
în curs de dezvoltare, confruntate 
cu problemele răminerii în urmă, da
torită îndelungatei dominații colo
niale și a practicilor neoeoloniale. 
Calcule efectuate pe plan interna
țional arată că la o creștere cu un 
procent a ponderii sectorului militar 
in produsul intern brut al țărilor in 

curs de dezvoltare corespunde o re
ducere cu 23 la sută a ponderii in
vestițiilor și eu 18 la sută a agricul
turii in P.I.B.

Menținerea subdezvoltării, ridicînd 
mari obstacole în calea emancipării 
popoarelor, este o sursă de animo
zitate, tensiune și conflicte între 
state, de accentuare a contradicțiilor 
pe plan politic. De altfel, nu e in- 
tîmplător că țările bogate tind să-și 
consolideze și chiar să-și lărgească 
zonele de influență tocmai pe sea
ma țărilor subdezvoltate, că aproape 
nu e conflict in lume care să nu 
implice direct sau indirect o țară 
săracă. Evoluțiile din ultimii ani 
arată că, drept urmare a intensifică
rii continue a contradicțiilor dintre 
bogați și săraci, în lume s-a ajuns 
la acumularea unui uriaș potențial 
politico-social exploziv, ce pune se
rios în primejdie stabilitatea, per
spectivele de progres și pace în în
treaga lume. Tocmai pe asemenea 
realități se bazează aprecierile din 
Raport potrivit cărora stările de 
lucru din economia și viața politică 
internațională nu vor dura multă 
vreme așa cum sint acum, că criza 
generală a lumii capitaliste, criza 
economică mondială nu vor putea fi 
soluționate fără lichidarea subdez
voltării. fără realizarea unor relații 
noi, de egalitate și echitate, fără în
făptuirea unei - lumi mai drepte și 
mai bune pe întreaga planetă.

In consens cu cerințele 
progresului general, secreta
rul general al partidului are meritul 
nu numdi.de a fi sesizat și evidențiat 
necesitatea- lichidării subdezvoltării, 
ci și de a fi indicat căile și modalită
țile concrete de realizare a acestui 
deziderat vital. în acest sens, în Raport 
se propune organizarea unei confe
rințe internaționale, în cadrul O.NiU., 
la care să participe, cu drepturi 
egale, toate țările în curs de dezvol
tare și țările dezvoltate, pentru a se 
ajunge la soluții reciproc acceptabile 
în problemele economice — inclusiv in 
problema datoriilor externe deosebit 
dc mari ale țărilor in curs de dez
voltare — care să deschidă calea 
lichidării subdezvoltării și realizării 
noii ordini economice mondiale.

In același timp, avîndu-se în ve
dere situația gravă a datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvol
tare. dobînzile extrem de mari, se 
consideră necesar ca, în cel mai 
scurt timp, să se organizeze o con
ferință financiară internațională 
pentru a se dezbate in mod deosebit 
această problemă și a se-adopta, ca 
o măsură imediată și generală, redu
cerea substanțială a dobinzilor, care, 
pentru toate datoriile contractate de 
statele lumii a treia, să nu depă
șească 4 la sută. în Raport se preco
nizează ca această reducere să se 
facă și celor care au finanțat sau au 
depus bani la băncile internaționale, 
apreciindu-se că o asemenea măsu
ră generală ar fi un început bun pen
tru soluționarea problemelor subdez
voltării.

Document de înaltă semnificație 
politică, expresie a înțelegerii profun
de a necesității de a se înlătura gra
vele anomalii ale lumii de astăzi, 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu la Conferința Na
țională a P.C.R. constituie o eloc
ventă expresie a voinței ferme a 
partidului și statului nostru de a 
acționa și în viitor cu toată energia 
pentru înfăptuirea unei noi ordini 
economice mondiale, care să asigure 
lichidarea împărțirii lumii în bogați 
și săraci, dezvoltarea țărilor rămase 
în urmă, progresul general.

Gh. CERCELESCU

Consecințele nefaste ale practicilor 
neocolonialiste pentru țările Africii 

și Americii Latine
BRAZZAVILLE 24 (Agerpres). — 

In ultimul deceniu, datoriile externe 
globale ale Africii au crescut in fie
care an cu 20 la sută și au ajuns 
la cifra de 230 miliarde de dolari, 
ceea ce reprezintă 54 la sută din 
produsul național global al statelor 
africane. Ziarul congolez „Mweti“ 
apreciază că, în asemenea condiții, 
suma datoriilor se poate dubla pînă 
în anul 2000. Majoritatea țărilor con
tinentului sint nevoite să cheltuiască 
în medie o treime din veniturile re
zultate din comerțul exterior pentru 
a plăti datoriile lor externe. ■

SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager
pres). — In urma publicării bilanțu
lui anual al Comisiei Economice pen
tru America Latină (C.E.P.A.L.). se
cretarul executiv al acesteia, Nor- 
berto Gonzalez, a pus în evidență 
principalele dificultăți ale economiei 
continentului în condițiile sporirii 
uriașei datorii externe. EI a arătat 
că rata creșterii produsului intern 
brut cu 2,6 la sută, in 1987, este infe
rioară cu un procent mediei de creș
tere din ultimii trei ani. produsul pe 
locuitor fiind cu 5,5 la sută mai scă
zut decit in 1980 și similar cu cel din 
1978. Pe de altă parte, s-a constatat o 
revenire a procesului inflaționist, care

Încetarea cursei înarmărilor — 
problema centrala a omenirii

VIENA. — Cancelarul federal al 
Austriei. Franz Vranitzky. s-a pro
nunțat împotriva intensificării în
armărilor convenționale ale țărilor 
din Europa occidentală, după în
cheierea Tratatului sovieto-ameri- 
can privind eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice. Intr-un articol 
publicat în săptămînalul „Neue 
Az“, șeful guvernului federal aus
triac a avertizat asupra pericole
lor pe care sborirea înarmărilor 
convenționale în Europa le-ar ge
nera pentru eforturile în direcția 
unei dezarmări reale.

LAGOS. — Nouă, țărilor in curs 
de dezvoltare, cursa înarmărilor nu 
ne aduce decit sărăcie, a decla

Consiliul de Securitate condamnă acțiunile 
agresive ale R. S. A. împotriva Angolei

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a condam
nat energic regimul rasist de la Pre
toria pentru continuarea ocupării 
unor părți ale teritoriului Angolei și 
pentru amînarea retragerii trupelor 
sale din această țară. Intr-o rezolu
ție adoptată in unanimitate de cei 
15 membri, Consiliul de Securitate I-a 
însărcinat pe secretarul general al 
O.N.U. să urmărească în continuare 
situația, in vederea retragerii totale 
a trupelor R.S.A. din Angola.

Intr-un raport adresat consiliului, 
secretarul general al O.N.U. a ară
tat că, potrivit datelor furnizate de 
guvernul Angolei. „trupele sud-afri- 
cane se află în continuare.în aceas
tă țară și desfășoară operațiuni mi
litare active".

Luna trecută, Consiliul de Secu
ritate a adoptat o altă rezoluție în 
care era condamnată agresiunea sud-

Solidaritate cu victimele represiunilor rasiste
PRETORIA 24 (Agerpres). — 

Frontul Unit Democratic, grupare 
antiapartheid din care fac parte 
peste 700 de organizații obștești din 
R.S.A., și-a chemat concetățenii să 
întimpine noul an sub semnul luptei 
împotriva „stării de urgență" și al 
solidarității cu deținuții politici. In 
închisorile regimului de la Pretoria 
se află în prezent cel puțin 1 500 de 
deținuți politici, se spune intr-o 
declarație dată publicității Ia Jo
hannesburg de Comitetul de acțiuni 
al părinților celor închiși. Nu
mai în ultimele două luni, arată de
clarația, au fost aruncați în inchi- 

genereăză probleme tot mai grave, 
în urma creșterii sale considerabile, 
spre sfirșitul acestui an, in 13 țări 
ale regiunii, informează agenția 
Notimex.

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — La sfirșitul acestui an, da
toria externă a Mexicului se va ri
dica la 108 miliarde de dolari, rele
vă estimările Ministerului mexican 
al Finanțelor. Cifre oficiale atestă că, 
în ultimii cinci ani, această țară a 
plătit creditorilor săi, numai pentru 
acoperirea dobinzilor, suma de 65 
miliarde dolari. , ,

Președintele Comisiei legislative 
pentru planificare și buget, Socrates 
Rizzo Garcia, și-a exprimat preocu
parea față de creșterea protecționis- 
mului comercial și sporirea ratelor 
dobinzilor, considerîndu-i factori ce 
ar putea pune în pericol revenirea 
economică a Mexicului și acțiunile de 
combatere a inflației.

LIMA 24 (Agerpres). — Intre 25 și 
29 ianuarie, la Lima se va desfășura 
o conferință asupra datoriei externe 
și dezvoltării cooperării țărilor din 
nordul și sudul continentului latino- 
american, informează agenția Prensa 
Latina.

rat la Lagos, Hilda, Adefarasin, 
președinta Uniunii Femeilor Nige- 
riene. Pentru a ne putea crește in 
liniște copiii, pentru a participa la 
dezvoltarea economiei țărilor noas
tre. a învățămintului, avem nevoie 
de pace, a spus ea. Subliniind că 
pacea este problema tuturor, pre
ședinta Uniunii Femeilor Nigeriene 
a relevat că nimeni nu are drep
tul să stea deoparte in lupta pen
tru menținerea ei. Ideea preîntîm- 
pinării unui război nuclear trebuie 
să ajungă la conștiința fiecărui 
contemporan de-al nostru, a ară
tat Hilda Adefarasin, relevînd că 
o lume fără arme nucleare con
stituie un deziderat care ar cores
punde intereselor tuturor popoare
lor planetei noastre.

africană împotriva Angolei și se ce
rea încetarea ei imediată prin re
tragerea necondiționată a trupelor 
regimului rasist de la Pretoria de pe 
teritoriul angolez.

LUANDA 24 (Agerpres). — In a 
doua parte a lunii ianuarie, Chester 
Crocker, secretar de stat adjunct al 
S.U.A. pentru problemele africane, va 
întreprinde o vizită la Luanda, în 
vederea reluării convorbirilor bila
terale privind situația din sudul 
Africii, a declarat, potrivit agenției 
ANGOP, ministrul angolez al rela
țiilor externe, Venancio de Moura. El 
a exprimat speranța că noua rundă 
de convorbiri va duce la elaborarea 
unei platforme comune privind mo
dul de aplicare a rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate privind in
dependența Namibiei.

soare 700 de patrioți sud-africani. 
In total. în anul acesta au fost a- 
restate 40 000 de persoane, din care 
jumătate sint copii și adolescenți.

ACCRA 24 (Agerpres). — Guver
nul Ghahei condamnă campania de 
represiuni a autorităților rasiste de la 
Pretoria împotriva populației de cu
loare majoritare și cere regimului 
sud-african să dispună salvarea vie
ții a șase persoane de culoare apar- 
ținind mișcării antiapartheid, con
damnate la moarte în urmă cu două 
săptămini.

In ciuda condamnărilor și protes
telor opiniei publice internaționale, 
forțele israeliene de ocupație din 
teritoriile de pe malul de vest al Ior
danului și Gaza iși intensifică măsu
rile represive în încercarea de a 
stăvili puternicele' revolte ale popu
lației palestiniene. Potrivit relatări
lor agențiilor de presă, autoritățile 
militare israeliene au efectuat în ul
timele 24 de ore peste 150 de ares
tări în rindul locuitorilor palesti
nieni in teritoriul de pe malul de 
vest al Iordanului. Primarii și alte 
oficialități palestiniene sint amenin
țați cu deportarea în cazul în care 
nu vor face uz de influența lor pen
tru calmarea situației.-

In Ierusalimul de est locuitorii pa
lestinieni au ridicat baricade pe 
străzi, in ciuda amenințărilor tru
pelor de ocupație. S-au semnalat 
ciocniri intre forțele represive israe
liene și participanții la acțiunile de 
protest împotriva ocupației în Gaza, 
Khan Younis. Nablus, Hebron, Ra
mallah. Măsuri stricte de interdicții 
de circulație au fost impuse într-o 
serie de localități și tabere de refu- 
giați palestinieni. Tabăra de refu- 
giați palestinieni de la Jabalia, din 
sectorul Gaza, a fost declarată zonă 
militară.

(Agerpres)
TEL AVIV 24 (Agerpres). — Auto

ritățile israeliene au interzis apari
ția publicației „Al Qods“, cel mai 
mare cotidian palestinian, care apa
re in Ierusalimul răsăritean, sub 
pretextul publicării unor știri pri
vind tulburările din teritoriile arabe 
ocupate de israel, informează agen
ția A.D.N. In ultimele două zile, 
alte două publicații palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate de Israel 
au fost interzise de autoritățile is
raeliene. Sa

TEL AVIV 24 (Agerpres).,— Ac
tualele evenimente din teritoriile 
arabe ocupate sint o tragedie atit

Înaintea reuniunii la nivel înalt 
a Consiliului de Cooperare al Golfului

KUWEIT 24 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat cotidianului 
„Al Watan". directorul Departa
mentului pentru problemele Con
siliului de Cooperare al Golfului 
din Ministerul kuweitian de Exter
ne, Khalid Al Jaralla, a declarat că 
a VIII-a reuniune la nivel înalt a 
organizației va Începe Ia 26 decem
brie. în pofida actualelor evoluții 
grave din regiune. In cadrul aces
teia vor fi examinate situația pe 
plan arab, în lumina rezoluțiilor 
adoptate la reuniunea extraordinară 
la nivel înalt de la Amman, a pre
cizat el. Totodată, șefii de stat sau 
de guvern din Arabia Saudită, 
Bahrein, Emiratele Arabe Unite,

BELGIA

Consultări în vederea formării unui nou guvern
BRUXELLES 24 (Agerpres). — 

Premierul desemnat el Belgiei. Guy 
Spitaels. președintele Partidului So
cialist Valon, și-a încheiat prima 
rundă de consultări cu liderii unor 
partide politice reprezentate in 
parlament în vederea constituirii 
noului guvern, în urma alegerilor

S.U.A.

Dispute pe marginea bugetului federal
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Președintele Ronald Reagan a sem
nat două proiecte de lege privind 
bugetul guvernului federal. Primul 
proiect legislativ stabilește alocații
le din bugetul federal pentru anul 
financiar 1988, totalizînd 606 mi
liarde dolari, iar cel de-al doilea 
prevede reducerea deficitului buge
tar în anul fiscal curent cu 33,3 
miliarde de dolari — cifră aprobată 
anterior de cele două camere, ale 

pentru poporul palestinian, cit și 
pentru toți israelienii iubitori de 
pace, a declarat Eliazar Granot, se
cretarul general al Partidului Mun
citoresc Unit din Israel (M.A.P.A M.). 
Intr-o declarație făcută corespon
dentului agenției Taniug la Tel 
Aviv,. el și-a exprimat sprijinul pen
tru negocieri pașnice, consacrate re
glementării problemei palestiniene.

Totodată, Eliazar Granot a spus 
că, după părerea sa, palestinie
nii trebuie să-și aleagă ei înșiși re
prezentanții la negocieri.

ABU DHABI 24 (Agerpres). — 
Președintele Emiratelor Arabe Uni
te, șeic Zayed Bin Sultan AI-Na- 
hayyan, a primit un mesaj din par
tea președintelui Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Yasser Arafat, în 
legătură cu ultimele evoluții din te
ritoriile arabe ocupate in contextul 
acțiunilor represive ale autorităților 
israeliene Împotriva populației pa
lestiniene — informează agenția 
MENA. Mesajul a fost remis cu pri
lejul convorbirilor pe care preșe
dintele E.A.U. le-a avut la Abu 
Dhabi cu șeful Departamentului 
pentru problemele naționale și in
ternaționale al O.E.P., Mahmoud 
Abbas.

MADRID 24 (Agerpres). — Spania 
și Egiptul sprijină ideea organizării 
unei conferințe internaționale pe 
problema Orientului Mijlociu, pentru 
reglementarea pe cale pașnică a si
tuației din zonă, au declarat. in ca
drul unei conferințe de presă. Fran
cesco Fernandez Ordonez, ministrul 
de externe spaniol, și Ahmed Esmat 
Abdel Meguid, viceprim-ministru și 
ministru de externe al Egiptului, la 
încheierea vizitei acestuia în Spa
nia. In cursul convorbirilor, cel doi 
miniștri au abordat probleme ale 
relațiilor bilaterale, ca și unele as
pecte ale situației internaționale 
actuale.

Kuweit, Oman și Qatar, țări membre 
ale C.C.G.. vor discuta probleme 
privind colaborarea economică.

RIAD 24 (Agerpres). — Regele * 
Fahd al Arabiei Saudite a declarat 
—- intr-un interviu acordat agen
ției . saudite de presă S.P.A. — că 
liderii țărilor membre ale Consi
liului de Cooperare al Golfului 
și-au propus să facă noi progrese 
în direcția intăririi coeziunii orga
nizației. pentru progresul economic, 
industrial, social și cultural al re
giunii.

Totodată, regele Fahd s-a pro
nunțat în favoarea încetării răz
boiului dintre Iran și Irak.

legislative anticipate desfășurate Ia 
13 decembrie.

Spitaels iși va relua consultările 
săptămîna viitoare, urmînd ca, pînă 
la sfirșitul anului, să prezinte re
gelui Baudouin un raport asupra 
consultărilor sale, informează agen
ția EFE.

Congresului. După cum se știe, în 
legătură cu reducerea bugetului fe
deral au avut loc dispute ample atît 
în forul legislativ, cit și între re
prezentanții Administrației și cei ai 
Congresului. Un mare număr de 
congresmeni s-au opus cererilor Ad
ministrației privind menținerea unui 
plafon ridicat al cheltuielilor mili
tare in condițiile amputării severe 
a fondurilor pentru finanțarea pro
gramelor sociale.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Sfîrsit de an sub semnul
♦

creșterii șomajului și a inflației

Agențiile de presa
e scurt

BONN. — Ziarul „Le Monde" a- 
rată că după anunțarea de către con
ducerea firmei Krupp a apropiatei 
Închideri a oțelăriei din Duisburg- 
Rheinhausen.' tensiunea in regiunea 
Ruhr a început să crească. De cu- 
rind. peste 200 000 de siderurgiști 
și-au manifestat nemulțumirea în 
principalele centre siderurgice și 
miniere din R.F. Germania : Duis
burg. Essen. Bochum. Timp de - mai 
multe ore. manifestanții au barica
dat autostrăzile. provocind mari 
blocaje.

In cercurile economice și politice 
vest-germane se apreciază că pină 
in anul 1990 în acest sector urmea
ză să fie desființate 30 000 de locuri 
de muncă in cadrul reducerii capa
cităților de producție, hotărîtă la ni
velul Comunității europene. Pentru 
regiunea Ruhr, afectată deja de 
criza cărbunelui, precum și pentru 
Saar aceasta înseamnă moartea unor 
orașe întregi, care încă din secolul 
al XIX-lea au fost profilate pe mo- 
noproducția de oțel — relevă „Le 
Monde“. ,

MADRID. — In următorii trei 
ani. întreprinderile spaniole din 
sectorul siderurgiei vor pierde peste 
4 000 de locuri de muncă. Acesta 
va fi rezultatul politicii Pieței co
mune în domeniu, care preconizea
ză o reducere a producției de oțel 
in anii următori în țările membre, 
cu repercusiuni deosebit de grave 
asupra utilizării forței de muncă.

WASHINGTON. —. „Manufac
turers Hanover Corp" — a șasea 
companie bancară ca mărime din 
S.U.A. — a anunțat că va concedia 
2 500 de salariați in primul tri
mestru al anului viitor, ceea ce re
prezintă aproape o zecime din tota
lul angajaților.

ROMA. — Rata inflației in Italia 
este estimată pentru anul acesta 
la 5,3 la sută, relevă un raport ofi
cial. citat de agenția A.N.S.A.

PARIS. — Potrivit estimărilor pen
tru Portugalia ale studiului „Per
spectivele economice", elaborat de 
O.E.C.D.. la sfirșitul acestui an creș
terea anuală a prețurilor bunurilor 
de consum va fi, in această țară, 
de 9,5 la sută.

în ceea ce privește șomajul, se 
apreefazâ că numărul celor aflați 
în căutarea unui loc de muncă se 
va menține, și in următorii doi ani. 
la 8 la sută din populația ac
tivă, notează agenția EFE.

LONDRA. — Deficitul balanței de 
plăți curente a Marii Britanii a 
fost in luna noiembrie de 595 mi
lioane lire sterline, față de 282 mi
lioane in octombrie, s-a anunțat 
oficial la Londra.

WASHINGTON. — Intr-o declara
ție comună dată publicității la Wa
shington, grupul celor Șapte princi
pale state occidentale industrializa- 

. te — S.U.A.. Canada. Marea Brita- 
nie. Franța. R.F.G.. Italia și Japonia 
— iși afirmă intenția de a lua mă
suri pentru a preveni apariția de 
noi „fluctuații texcesive" ale cursu
lui dolarului, fenomen care în ulti
mul timp a avut repercusiuni nefa
vorabile asupra economiilor lor. ca 
și asupra economiei mondiale.

Documentul nu face nici un fel de 
referire la declinul creșterii econo
mice care afectează in prezent sta
tele occidentale industrializate. li- 
mitindu-se numai la o formulă vagă 
de recunoaștere a faptului că eve
nimentele de la burse, petrecute în- 
cepind cu 19 octombrie, pot avea 
unele efecte negative asupra crește
rii economice viitoare.

I

ÎNTREVEDERE. La Moscova a 
avut loc o întrevedere intre Eduard 
Șevardnadze. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Kim Yong 
Nam, vicepremier al Consiliului 
Administrativ, ministrul de exter
ne ,al R.P.D. Coreene, aflat într-o 
scurtă vizită în capitala sovietică. 
Au fost abordate probleme privind 
cooperarea bilaterală, aspecte ale 
vieții internaționale actuale șl ale 
situației din Peninsula Coreeană.

Delhi
între 

Rajiv 
Republicii

INDO-AFGANE. 
s-au desfășurat 
primul mihistru 

Gandhi, și pre- 
Afganistan,

CONVORBIRI
La New 
convorbiri 
al Indiei, 
ședințele 
Najibullah, sosit într-o vizită ofi
cială in India. In cursul convorbi
rilor au fost analizate probleme de 
interes reciproc, inclusiv 
din Afganistan, a anunțat 
prezentant al Ministerului 
de Externe.

situația 
un re- 
indian

haitieni 
țării —

APEL. Patru candidați 
Ia funcția de președinte al . 
Gerard Gourgue, Marc Bazin, Syl- 
vio Claude și Louis Dejoie. ■ care 
sint și lideri ai unor importante 
partide politice. — au lansat un 
apel la solidaritate internațională 
în favoarea instaurării democra
ției in Haiti.

EVOLUȚIA STAȚIEI ORBITA
LE „MIR". Cei cinci cosmonaut! > 
sovietici aflați pe orbită — Iuri 
Romanenko. Aleksandr Aleksan
drov. Vladimir Titov. Musa Mana- 
rov și Anatoli Levcenko — au tre
cut la executarea , programului de 
cercetări științifice’ ce urmează să 
fie desfășurat cu ajutorul aparatu
rii instalate Ia bordul stației orbi
tale „Mir“. Programul prevede re
alizarea unor experimente bioteh- u

nologice. tehnice și medicale, vi
zând studierea proceselor de adap
tare a organismului uman la in- 
ponderabilitate. După cum s-a mai 
anunțat, Iuri Romanenko, Alek
sandr Aleksandrov și Anatoli 
Levcenko urmează să se întoarcă 
pe Pămint la bordul navei „Soiuz 
TM-3".

PROTOCOL COMERCIAL. între 
guvernele R. P. Chineze și R. P. 
Mongole a fost semnat, la Beijing, 
un protocol asupra schimburilor 
reciproce de mărfuri și plăților pe 
anul 1988.

i“ și 
suma 

dolari.

ABERAȚIILE CURSEI ÎNAR
MĂRILOR. După cum a declarat 
un purtător de cuvint al Comanda
mentului Forțelor Aeriene ale 
S.U.A., au fost inițiate lucrările 
pentru fabricarea unui nou ■ avion 
american de vînătoare. menit să 
intre în dotare la începutul seco
lului XXI, pentru a înlocui ac
tualul aparat „Intruder A-6“. Cos
tul unui singur avion se va ridica 
la circa 35 milioane dolari, iar al 
întregului program, desfășurat de 
firmele „McDonrtell-Douglas' 
„General Dynamics" — la 
astronomică de 35 miliarde

O TRAGICA REALITATE. 
cuv|întul la o conferință la Roma, 
profesorul Albert Sabin a arătat 
că. in țările în curs de 
re. circa 15 milioane de copii sub 
cinci ani iși pierd viața anual din 
cauza unor maladii care în statele 
dezvoltate nu provoacă nici un fel 
de griji. El a menționat că numai 
pojarul ucide peste două milioane 
de copii pe an în zonele cele mai 
sărace din Africa, in timp ce dif- 
teria. diareea și diferite afecțiuni 
respiratorii — care pot fi de regu
lă tratate cu un vaccin, vitamine 

Luind
Roma,la

dezvolta-

nsau o simplă aspirină — provoacă 
in Africa nenumărate victime.

TRATATIVE. Purtătorul de cuvint 
al Ministerului de Externe spaniol 
a făcut cunoscut că tratatjvele din
tre Spania și Statele Unite în pro
blema bazelor militare americane 
de pe teritoriul spaniol urmează să 
fie reluate in principiu in luna ia
nuarie 1988.

UTILIZAREA CORIDORULUI 
BEIRA — care traversează Mo
zambicul — și a porturilor Dar Es 
Salaam și Maputo a permis unor 
state ce fac parte din Conferința 
de coordonare pentru dezvolta
rea țărilor din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.) să-și reducă depen
dența de căile comerciale sud-a- 
fricane cu 50 la sută in. cursul a- 
cestui an. Volumul de mărfuri 
transportate pe parcursul anului 
prin acest coridor, informează a- 
genția ZIANA. s-a cifrat la 1,8 
milioane tone.

TEST. In Statele Unite a fost 
efectuat uri al doilea test cu noul 
tip de rachetă cu combustibil - solid 
pentru navetele spațiale. Racheta 
măsoară 42 de metri in lungtme și 
a suferit unele modificări față de 
tipul folosit anterior, care au con
stituit cauza accidentului navetei 
„Challenged". Testul s-a desfășurat 
cu succes, racheta dezvoltind o for
ță de circa 3 milioane de tone.

ATAC. Forțele contrarevoluțio
nare care operează in Mozambic 
au pătruns pe teritoriul zambian. 
ucigind o persoană și rănind alte 
100. Atacul trupelor rebele a avut- 
loc la sfirșitul "săptămînii trecute 
in regiunea Chadiza, situată la 
granița răsăriteană cu Mozambicul. 
Forțele de mercenari au distrus, de 
asemenea, clădiri oficiale și lo
cuințe.

POPULAȚIA NfGERfEr. Potrivit 
dotelor di/tzzote la Lagos, Repu
blica Federală Nigeria are în pre
zent 103,7 milioane locuitori, rămi- 
nînd astfel cea mai populată tară 
din Africa.

„PROCESUL SECOLULUI" S-A ÎNCHEIAT, 
LUPTA CONTRA MAFIEI CONTINUĂ

„Procesul secolului", deschis ia 10 
februarie anul trecut la Palermo, 
și-a scris in aceste zile ultimul său 
act. După 35 de zile de deliberări, 
tribunalul reunit in sala-fortăreață 
sau aula-bunker din incinta închi
sorii Ucciardone din capitala Sici- 
liei a pronunțat sentințele împotri
va inculpaților în cel mai mare 
proces organizat vreodată contra 
mafiei. De-a lungul celor 12 ședințe 
cit a durat citirea actului de acu
zare. au fost cerute 471 de pedepse 
cu închisoarea, insumind 4 675 ani 
și 11 luni ! Tribunalul a condamnat 
la închisoare pe viață 19 din cei 
peste 460 de inculpați, apreciați ca 
fiind membri ai „Comisiei" sau 
„Cupolei" — instanța supremă a 
acestei organizații a crimei, care 
este mafia.

Acest proces n-ar fi fost posibil 
fără activitatea tenace a unui grup 
de judecători care, infruntind ne
numărate amenințări cu moartea, 
atentate, au strins cu neînfricare 
dobezi privind cincisprezece ani de 
nelegiuiri, asasinate, „războaie" in
terne, ani în care lista vioriilor și 
dispăruților de „mina mafiei" a de
venit tot mai lungă. Intre aceștia — 
fostul prefect al Palermo-ului, ge
neralul Carlo Alberto Dalia Chiesa, 
și soția sa, Emmanuela Setti Carra- 
ro, secretarul provincial al demo
crației creștine, Michele Reina, pre
ședintele regiunii Sicilia, democrat- 
creștinul Piersanti Matarella, secre-- 
tarul comitetului regional Sicilia al 
partidului comunist, Pio la Torre, 
judecătorul Rocco Chinnici și atiția 
alții.

Un rol important l-au avut confe
siunile unor foști mafioți ..pocăiți", 
ca Tomasso Buscetta și Salvatore 
Contorno, care s-au decis să cola

boreze cu justiția. Pentru atitudi
nea lor, ei au primit pedepse mai 
blinde.

Declarațiile lui Buscetta și a ce
lorlalți mafioți care au acceptat să 
rupă faimoasa „lege a tăcerii" 
(„l’omerta") au dat o lovitură se
rioasă mafiei, au accentuat criza 
marilor bande sau „familii" mafio
te și au dus la crearea unei breșe' 
in „bariera" psihologică instaurată 
in Sicilia, unde, veacuri de-a rindul, 
a domnit credința oarbă că teribila 
lege a tăcerii nu poate fi încălcată.

„Procesul secolului" înseamnă, 
fără îndoială, un succes in lupta 
împotriva crimei organizate. În
seamnă însă el și sfirșitul mafiei ? 
Michele Pantaleone, autor al unui 
șir de interesante cărți dedicate fe
nomenului mafiot, este pesimist. 
„Unicul mijloc -de a extirpa acest 
cancer este de a tăia cordonul 
ombilical dintre mafie și politi
cieni". Iar sociologul Ennio .Pinta- 
cuda atrage, la rindul său, atenția : 
„Dacă intr-o zi vom dori cu adevă
rat să eliminăm mafia, va trebui 
mai iuții să se dea de lucru tineri
lor. Pentru că sărăcia și șomajul 
ii sint rădăcinile sociale".

„La Palermo — scria in urmă cu 
citeva zile ziarul -La Republica- — 
populația știe bine că lupta contra 
mafiei nu s-a terminat".O dovedeș
te, de altfel, cum nu se poate mai 
bine, asasinarea de către mafie, 
chiar a doua zi după încheierea 
procesului, a lui Antonino dulia, 
pe care tribunalul l-a eliberat din 
lipsă de probe. Și el incălcase „le
gea tăcerii". Poliția este in căuta
rea asasinilor. Lupta contra mafiei 
continuă...

R. BOGDAN
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