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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

> Plenara noastră a adoptat, in unanimita
te'toate rapoartele și programele aflate pe 
oia^iea de zi. Acum este necesar să trecem 
cu t'ată hotărirea la realizarea in viață a 
acestoUf și in primui rind a pianului pi> 
acest av

secretar general al partidului, președintele Republicii,
ieri s-au deschis

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în aceste zile a av . _¥ „
NARA COMITETULUI„ 
AL PARTIDULUI 
MAN. Prin ordinea sa c? 
de bogată, plenara a pi1. 
dată in lumină preocupa? 
stantă 
rului 
Nicolae Ceausescu, 
permanent analizei

NICOLAE CEAUȘESCU

--------- ----------‘J.TSTRO-.... extrem
- j-^țncă o 

a partidului, a ,c?n' 
său general. to\r? , 

de a
________  ______ în înalt?ne 
ruri de decizie politică problei?' 
fundamentale ale construcției s
cialiste. ale progresului muitilatc. 
ral al tării.

Prin cuvintarea de o excepționa
lă însemnătate teoretică si practi
că, rostită cu acest prilej de secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. — in care 
se face o analiză de inaltă rigoare 
științifică a dezvoltării economice 
contemporane, a actualului stadiu 
de dezvoltare a tării noastre și a 
direcțiilor strategice pentru etapa 
viitoare. a capacității și forței 
partidului nostru, ca centru vital al 
națiunii, de a soluționa asemenea 
probleme complexe, — ca si prin 
întreaga desfășurare a lucrărilor! 
prin concluziile și hotăririle sale, 
plenara trasează, pentru toate 
organele și organizațiile de partid, 
pentru toți comuniștii, pentru toți 
oamenii muncii, un program 
concret, revoluționar, de muncă in 
toate sectoarele de activitate.

In prezența tovarâșului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, miercuri, 30 martie, s-au deschis lucră
rile sesiunii a Vll-a a celei de-a IX-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Jsirea In rotonda Palatului 
.dunări Naționale, tovarășul 
Ceaușescu. tovarășa Elena 

au fost intimpinați cu 
i> calde sentimente de sti— 

•i prețuire, cei prezenți ovațio- 
l.ndeiung pentru partid si secre- 
său general.
eună cu tovarășul 

Jo.„e Ceaușescu, in lojile oficia- 
lau luat loc membri ai Comitetu- 
1 Politic • Executiv al C.C. al 
I.R. și membri ai Consiliului de 
It.
Jături de deiputați, în sală, se 
au membri ai C.C. al P.C.R’ și 
^guvernului. conducători de insti- 
ii centrale, organizații de masă 
obștești, reprezentanți ai oameni- 
muncii. ai vieții noastre științi- 

e și culturale.
\u fost prezenți șefi de misiuni 
tlomatice acreditați în țara noas- 
i, precum și corespondenți ai 
esei străine.
.ucrările sesiunii au fost deschise 

tovarășul Nicolae Giosan. pre- 
dintele Marii Adunări Naționale.

La propunerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale, deputății au adop
tat următoarea ordine de zi :

1. Raportul. Consiliului de Miniștri 
privind realizarea Planului natio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe trimestrul I si măsurile pen
tru îndeplinirea planului in tri
mestrul II și intregul an 1988.

2. Proiectul Legii privind perfec
ționarea mecanismului economico- 
financiar prin îmbunătățirea siste
mului de formare a preturilor.

3. Proiectul Legii privind perfec
ționarea sistemului de retribuire 
pentru stimularea producției de ex
port și a exportului.

4. Proiectul Legii privind încheie
rea și executarea contractelor eco
nomice.

5. Raport cu privire la starea in
fracțională în anul 1987. concluziile 
desprinse din aplicarea decretelor de 
amnistie a unor fapte și reducerea 
unor pedepse, precum și la activi
tatea comisiilor de judecată.

6. Raportul privind aplicarea pre
vederilor Legii controlului averilor.

7. Proiectele de legi pentru aproba
rea decretelor cuprinzind norme cu 
putere de lege emise de Consiliul de 
Stat.

Primul-minist.ru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu,' a pre
zentat Raportul Consiliului de Mi
niștri prevăzut pe ordinea de zi.

In continuare au fost prezentate 
următoarele expuneri : asupra pro
iectului Legii privind perfectionarea 
mecanismului economico-financiar 
prin îmbunătățirea sistemului de 
formare a prețurilor, de către to
varășul Neculai Ibănescu. viceprim- 
ministru al. guvernului ; asupra pro
iectului Legii privind perfecționarea 
sistemului de retribuire pentru sti
mularea producției de export si a 
exportului, de către tovarășa Lina 
Ciobanu. viceprim-ministru al gu
vernului : asupra proiectului Legii 
privind încheierea și executarea con
tractelor economice, de către tova
rășul Ion Dincă, prim viceprim-mi
nistru al guvernului.

Raportul comisiilor permanente a- 
supra acestor proiecte de legi a fost 
prezentat de tovarășa Elena Pugna, 
vicepreședinte al Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico-fi- 
nanciară a M.A.N.

La dezbaterea generală comună a- 
supra Raportului Consiliului de Mi

niștri și a celor trei proiecte delegi, 
In ■ ședința de dimineață, au luat 
cuvînlui 'depytațiii Mjpjn . țjnache. 
Cornel Pacoste. Simion’ Sapunaru. 
Iosif Varga. Pavel Aron. Ioachim 
Moga. Mihalache Mărgean. Maria 
Flucsă.

în continuare, tovarășa Maria 
Bobu, ministrul justiției, a prezen
tat Raportul cu privire la starea in
fracțională in anul 1987. concluziile 
desprinse din aplicarea decretelor de 
amnistie a unor fapte si reducerea 
unor pedepse, precum și la activi
tatea comisiilor de judecată, iar to
varășul Ion Radu, președintele Con
siliului Centrai de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale. a expus Raportul privind a- 
plicarea prevederilor Legii controlu
lui averilor.

în cursul după-amiezel, la reluarea 
lucrărilor, pe marginea rapoartelor 
prezentate și a proiectelor de legi 
supuse dezbaterii Marii Adunări Na
ționale au luat cuvintul deputății 
Maria Ghițulică, Florea Dumitrescu. 
Dinu Daniliuc, Miu Dobrescu- Iosif 
Szasz. Constantin Dumitru. Ilie Vă
duva, Ioan Toma, Vasile Tomescu, 
Ilie Matei.

în legătură cu problemele dezbă
tute la primul punct de pe ordinea 
de zi deputății au adoptat in una
nimitate Hotărirea Marii Adunări 
Naționale privind realizarea Planului

de dezvoltare economico-socială pe 
trimestrul II si pe intregul an 1988.

In. continuare- d.up.ă djscijtia ne 
articole a fiecărui proiect de lege 
dezbătut. Marea Adunare Națională 
a adoptat, in unanimitate: Legea pri
vind perfecționarea mecanismului 
economico-financiar prin îmbunătă
țirea sistemului de formare a pretu
rilor. Legea privind perfectionarea 
sistemului de retribuire pentru sti
mularea producției de export și a ex
portului și Legea privind încheierea 
si executarea contractelor economice.

A fost adoptată, in unanimitate. 
Hotărirea Marii Adunări Naționale 
cu privire la starea infracțională in 
anul 1987. concluziile desprinse din 
aplicarea decretelor de amnistiere a 
unor fapte și reducere a unor pe
depse. la activitatea comisiilor de 
judecată, precum și cu privire la 
aplicarea prevederilor Legii contro
lului averilor.

în încheierea lucrărilor de miercuri 
președintele Marii Adunări Naționale 
a anunțat că proiectele de legi de la 
ultimul punct al ordinii de zi. ca si 
alte lucrări ce vor fi primite la Bi
roul M.A.N., urmează să fie exami
nate de comisiile permanente de 
specialitate și supuse dezbaterii fo
rului legislativ in cadrul actualei se
siuni. data reluării lucrărilor in plen 
urmind să fie anunțată din timp.

(Agerpres)
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Hotărirea Marii Adunări Naționale privind realizarea Planului de dezvoltare 
economico-socială pe trimestrul II și pe întregul an 1988

Marea Adunare Națională, dezbătind ac
tivitatea desfășurată pentru realizarea Pla
nului de dezvoltare economico-socială a țării 
pe trimestrul I, precum și măsurile pentru 
înfăptuirea integrală a sarcinilor pe tri
mestrul II și pe întregul an 1988, a dat o 
înaltă apreciere contribuției hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Republi
cii, Ia elaborarea și realizarea planurilor și 
programelor de dezvoltare economico-so
cială a României socialiste, la mobilizarea 
energiilor creatoare ale tuturor oamenilor 
pruncii pentru, transpunerea neabătută in 
viața a istoricelor hotăriri ale Congresului 
al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, în vederea ridicării patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație, a creș
terii continue a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Dezbaterile din Marea Adunare Națională 
au evidențiat cu putere că oamenii muncii 
din țara noastră, strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au obținut în trimes
trul I 1988 rezultate importante în dezvol
tarea generală a economiei, în accentuarea 
procesului de modernizare a structurilor de 
producție, lărgirea bazei proprii de materii 
prime, ridicarea nivelului tehnic, calitativ și 
al competitivității la export a produselor 
prelucrate.

In multe sectoare de activitate sarcinile 
de plan privind producția, exportul, inves
tițiile și productivitatea muncii au fost rea
lizate și depășite.

A rezultat, de asemenea, că tn agricul
tură au fost luate măsurile necesare pentru 
realizarea in condiții bune a lucrărilor cam
paniei de primăvară, eforturile oamenilor 
muncii de la sate fiind concentrate spre 
realizarea in cele mai bune condiții a sar

cinilor de plan privind producția vegetală 
și animală, in acest an hotăritor pentru 
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.

Cu toate acestea, din dezbateri a reieșit 
că intr-o serie de centrale și întreprinderi 
continuă să existe rămîneri în urmă în în
deplinirea sarcinilor de plan stabilite.

Avind în vedere rezultatele obținute pină 
în prezent în economie, precum și măsurile 
adoptate pentru înfăptuirea integrală a 
prevederilor planului pe intregul an 1988,

Marea Adunare Națională cere Consiliu
lui de Miniștri să acționeze cu fermitate în 
vederea organizării corespunzătoare a pro
ducției și a muncii în toate ramurile eco
nomiei naționale, să asigure aplicarea in
tegrală de către ministere, celelalte organe 
centrale și locale, precum și de către toate 
unitățile economice a măsurilor stabilite 
pentru :

1. îndeplinirea ritmică, integrală, a pro
ducției fizice prevăzute în planul național 
unic de dezvoltare economico-socială, în 
toate ramurile economiei naționale ; o aten
ție deosebită va fi acordată realizării pro
ducției fizice de materii prime, materiale, 
energie și produse finite, pentru asigurarea 
bazei tehnico-materiale necesare realizării 
și depășirii prevederilor de plan in celelalte 
ramuri ale economiei ;

2. realizarea, cu prioritate, ți în condiții 
de înaltă calitate, a producției destinate 
exportului, expedierea la timp a întregului 
fond de marfă prevăzut în contracte, inten
sificarea activității de vămuire și de încasa
re a contravalorii mărfurilor livrate benefi
ciarilor externi ;

3. asigurarea punerii in funcțiune, la ter
men, a tuturor capacităților de producție 
planificate pe anul 1988 prin mai buna

organizare a muncii și intensificarea lucră
rilor de construcții-montaj pe toate șantie
rele de investiții ; crearea tuturor condiții
lor pentru atingerea, in scurt timp, a pa
rametrilor tehnico-economici prevăzuți la 
capacitățile noi intrate în producție ;

4. utilizarea deplină a tuturor capacități
lor de producție, încadrarea strictă in nor
mele de consum stabilite și reducerea, în 
continuare, a costurilor de producție și, în
deosebi, a celor materiale, prin diminuarea 
consumurilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, lichidarea stocurilor 
supranormative, respectarea normativelor 
economico-financiare și ridicarea, pe această 
boză, a eficienței întregii activități econo
mice ;

5. aplicarea, potrivit prevederilor din pla
nurile și programele aprobate, a măsurilor 
de perfecționare a organizării muncii și de 
modernizarea producției, de dezvoltare in
tensivă a tuturor sectoarelor economice, pen
tru sporirea productivității muncii, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
creșterea fiabilității acestora, pentru a f’ 
competitive cu cefe mai bune produse simi
lare pe plan mondial ;

6. realizarea integrală a sarcinilor de plan 
privind producția vegetală și animală, fo
losirea integrală, cu maximă eficiență, a 
fondului funciar, efectuarea la timp și de 
cea mai bună calitate a tuturor lucrărilor 
agricole, executarea in întregime a pro
gramului de irigații și a celorlalte lucrări 
de îmbunătățiri funciare, îndeplinirea la timp 
și in cele mai bune condiții a sarcinilor 
privind livrarea la fondul centralizat al sta
tului a produselor agricole vegetale și 
animale ;

7. aplicarea fermă în întreaga economie 
a măsurilor privind perfecționarea continuă 
a mecanismului economico-financiar, a în

tregului sistem de autoconducere munci
torească, autogestiune și autofinanțare, în
tărirea ordinii și disciplinei in gospodărirea 
judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, 
realizarea integrală, de fiecare unitate eco
nomică, a beneficiilor și rentabilității pla
nificate.

Marea Adunare Națională iși exprimă 
convingerea că economia noastră națională 
dispune de tot ce este necesar pentru rea
lizarea in cele mai bune condiții a planu
lui, a programelor de perfecționare a or
ganizării și modernizării producției, de creș
tere a calității și eficienței întregii activități.

Marea Adunare Națională adresează tu
turor oamenilor muncii din industrie, agri
cultură, construcții, transporturi și celelalte 
ramuri ale economiei naționale, apelul de 
a depune eforturi permanente pentru a în
deplini planul la toți indicatorii, in cele mai 
bune condiții, pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor la export, obținerea in agricultu
ră a unor producții agricole vegetale și 
animale mult sporite, osigurareă unor re
zultate superioare in întreaga activitate 
economico-socială.

Deputății Marii Adunări Naționale încre
dințează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, că, unindu-și eforturile cu cele ale 
tuturor oamenilor muncii, vor acționa, în 
colectivele lor de muncă, intr-un înalt spirit 
de răspundere, pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite prin Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării pe anul 
1988 și pe întregul cincinal, înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului al Xlll-lea 
și ale Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru înflorirea continuă a României so
cialiste.

în mod firesc, așa cum reiese și 
din cuvintare, plenara a acordat o 
atenție deosebită problemelor esen
țiale ale dezvoltării economiei. Este 
relevant faptul că, in contextul 
complex al realităților economice 
mondiale, in anul 1987 au fost ob
ținute noi și importante realizări in 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei noastre. în timp ce. pe an
samblu! ei. economia mondială, așa 
cum arată inclusiv realitățile 
din unele țări dezvoltate din 
punct de vedere economic, a avut 
un ritm lent de creștere. România 
S-a situat și in anul anterior, prin 
realizările obținute, deasupra a- 
cestui ritm.
- Ne bucurăm omenește de toate 
rezultatele bune. Ele ne Îndeamnă 
la altele și mai bune. Din aceasta 
perspectivă, in cuvintarea secreta
rului general al partidului sint 
examinate cu rigoare cauzele care 
au făcut și fac ca rezultatele de 
ansamblu să nu fie întotdeauna pe 
măsura eforturilor invest iționale 
ale societății, pe măsura capacității 
creatoare a poporului nostru. „Tre
buie să spunem deschis — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
rezultatele de anul trecut nu sint 
pe măsura posibilităților econo
miei noastre naționale și ale oame
nilor muncii, ale poporului nostru, 
că s-au manifestat multe lipsuri și 
neajunsuri eare au diminuat intr-o 
măsură însemnată realizările din 
anul trecut". Această apreciere a 
stat la baza analizării profunde a 
multora din cauzele care au făcut 
ea activitatea pe bază de bilanț pe 
anul 1987 să nu fie la nivelul con
dițiilor și posibilităților existente. 
Dacă numirn numai cîteva din ele
— peste 1 000 de unități au lucrat 
anul trecut cu pierderi în gospo
dărirea fondurilor fixe, a materii
lor prime și materialelor continuă 
să se manifeste prea mare „lar
ghețe", existența pe întreaga eco
nomie a unor stocuri supranorma
tive de ordinul zecilor de miliarde 
in timp ce multe unități acuză me
reu lipsa unei aprovizionări ritmi
ce. nefolosirea cu eficiență maxi
mă a tuturor capacităților de pro
ducție existente și nepunerea la 
timp tn funcțiune a unora din cele 
planificate — ceea ce relevă, pe 
ansamblu, o slabă activitate din 
partea unor consilii ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și centra
le ale unor consilii de conducere 
din ministere, ale organelor siste
mului economico-Iinanciar — o fa
cem atit pentru a le releva pon
derea pe care au avut-o 'tn dimi
nuarea bilanțului pe 1987. dar si 
pentru a le pune in relație direc
tă. de interdependentă, cu activi
tatea politico-organizatorică desfă
șurată in anul trecut de organele 
și organizațiile de partid.

Prin analiza cuprinzătoare, rea
listă, critică și autocritică, a prin
cipalelor probleme ale activității 
economice, ale perfecționării mun
cii organelor și organizațiilor de 
partid, in plenară s-a reafirmat 
încă o dată, in mod elocvent, ca
pacitatea partidului de forță poli
tică conducătoare a societății, de 
centru vital al întregii națiuni, de 
factor dinamizator al rezolvării 
problemelor complexe ale dezvol
tării multilaterale, al asigurării 
înaintării ferme a României pe 
drumul comunismului. Relevin- 
du-se în mod legitim această ca
pacitate. s-a cerut ca fiecare orga
nizație de bază să fie la înălțimea 
misiunii încredințate de partid, să

fie ea însăși un asemenea centru 
vital in fiecare unitate de produc
ție. Nu se poate asigura desfășura
rea in cele mai bune condiții a ac
tivității^ în nici un sector, sublinia 
Pe bună dreptate secretarul gene
ral al partidului, fără ca organele 
și organizațiile de partid să-și în
deplinească rolul important pe care 
ii au, de conducător politic la fie
care loc de muncă. Iar de felul 
cum muncesc organele și organiza
țiile de partid — s-a accentuat — 
depind într-o măsură hotăritoare 
Si rezultatele economice din toate 
sctoarele.
Secretarul general al partidului 
dlbliniat pregnant faptul că mo- 
rui® a gindi și acționa al fiecă- 
punl'uunist se verifică prin răs- 
partifa comunistă in muncă, prin 
cie cairea cu muncă eficientă, 
partiduî, la înfăptuirea politicii 
nule in ,Prin rezultatele obt.i- 
fiecărei olucție. prin capacitatea 
asigura, pfiizații de partid de a 
ganizatoricămuncă politică și or- 
turor forțeloîfășurată, unirea tu- 
fect logic, electivului și, ca e- 
bază a unei cserea pe această 
re, in îndepliniți noi, superioa- 
nomice. sarcinilor eco-

Pvin prisma ace.
damentale. plenara cerințe fun- 
chis, combativ, critiebordat des- 
rezultatele obținute i, autocritic, 
de organele și orgaul trecut 
partid in creșterea tiile de 
partidului, in inl'ăptuidurilor 
ticii de promovare a cad. poli- 

Accentele absolut noi. st.
de secretarul general al par'ate 
in excepționala cuvintare rostui 
plenară, se constituie intr-un a 
ternic îndreptar de muncă și . 
țiune pentru activitatea fiecăi 
comunist, a fiecărei organizații a 
partid. Partidul nostru este, nu
meric, mai puternic ca oricind. A- 
ceastă forță uriașă, de peste 3.7 
milioane de comuniști poate fi 
insă mult mai puternica. Dacă fie
care din membrii săi iși va întări 
continuu această forță prin mun
că de calitate, printr-un spirit re
voluționar activ, de neimpăcare cu 
comoditatea, cu lipsurile, cu greșe
lile. cu greutățile ce mai apar in 
mod obiectiv sau subiectiv atunci, 
neîndoios, realizările vor fi mult 
mai mari, pe drumul progresului 
multilateral al țării. Pentru aceas
ta -r așa cum s-a subliniat — nu 
e suficient sâ te declari de acord 
cu spiritul revoluționar dovedit de 
unii într-o împrejurare sau alta, 
să-l aplauzi, cum se spune, iar in 
jurul tău un asemenea spirit să 
lipsească, să nu se dezvolte pe mă
sura forței pe care comuniștii o re
prezintă intr-un sector sau altul 
de activitate. Astăzi. în condițiile 
forței și tăriei partidului nostru, 

■ale sarcinilor complexe care tre
buie soluționate, s-a arătat la ple
nară, nu mai poate fi acceptată 
autocritica^ formală și nici critica 
demagogică : „Avem nevoie de 
autocritică și critică revoluționară, 
comunistă, care să dezvăluie lipsu
rile. dar să dea și perspectivă, să 
stabilească măsurile în ved.erea 
creșterii răspunderii și a îmbună
tățirii activității în toate dome
niile". Acesta este un mod supe
rior. profund, de manifestare a spi
ritului revoluționar pe care îl pro
pune secretarul general parti
dului și poporului.

Prin întreaga desfășurare, prin 
dezbaterile in plen și în secțiuni, 
prin cuvintarea de excepțională 
valoare teoretică și practică a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ple
nara constituie un moment im
portant pentru amplificarea pre
ocupărilor. stabilirea de noi orien
tări și direcții, pentru înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a 
partidului, a hotăririlor de impor
tanță istorică' stabilite de Congre
sul al XIII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

Este necesar de aceea ea orga
nele și organizațiile de partid, 
toți comuniștii să situeze în centrul 
preocupărilor Îndeplinirea ritmică, 
zi de zi. a sarcinilor economice, în 
contextul complex al conceptului 
de eficientă subliniat cu tărie la 
plenară, care reprezintă temelia 
trainică pe baza căreia România va 
parcurge cu succes drumul spre în
deplinirea obiectivului său strate
gic din actualul cincinal — tre
cerea de la stadiul de țară in curs 
de dezvoltare la stadiul de țară 
mediu dezvoltată. Acesta va fi 
un examen de muncă și creație 
al întregului popor, strîns unit 
în jurul partidului, al strălucitu
lui său conducător. tovarășul 
Nicolâe Ceaușescu. o expresie a ho-1 
tărîrii ferme a națiunii noastre de 
a înscrie România pe noi și supe
rioare coordonate ale multilatera
lei sale dezvoltări socialiste.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
A ADOPTAT:

® Legea privind perfecționarea me
canismului economico-financiar 
prin îmbunătățirea sistemului de 
formare a prețurilor

• Legea privind perfecționarea sis
temului de retribuire pentru 
stimularea producției de export 
și a exportului

• Legea privind încheierea și exe
cutarea contractelor economice

minist.ru
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Raportul Consiliului de Miniștri privind realizarea Planului 

național unic de dezvoltare iconomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe trimestul I și măsurile pentru îndeplinirea 

planului în trimesul II și. întregul an 1988
Mult stimate si iubite tovarase 

Nicolae Ceausescu.
Președinte al Republicii So

cialiste România,
Stimați tovarăși deputat!.
Vă rog să-mi permiteți ca. în 

numele guvernului, sâ prezint 
Marii Adunări Naționale Ra
portul cu privire la îndeplinirea 
planului pe trimestrul 1 M 
măsurile care se impun in 
derea realizării integrale a pre
vederilor pe trimestrul II Si pe 
întregul an 1988. perioada hota- 
ritoare pentru înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor cincinalu
lui 1986—199». care vor asigura 
trecerea României socialiste in
tr-un stadiu superior, de tara 
cu nivel mediu de dezvoltare.

Doresc, și cu acest prilej, sr 
subliniez contribuția^ determ 
nantă a tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu. secretara- 
neral al partidului, preșec și 
le Republicii, la elaboragra- 
realizarea planurilor si ^ij'co- 
melor de dezvoltare ecă mo- 
socială a tării noastrfeatoare 
bilizarea energiilor.- muncii 
ale tuturor oameifieabătută 
pentru transpunemotăriri ale 
în viată a istoricojea si Con- 
Congresului al 'ale partidu- 
ferinței Națion/ea patriei pe 
Jui. pentru rifbgres si civi- 
noi culmi d' 
lizație. dală, viziunea si

Gindireavoluționarâ. neo- 
cutezantale creatoare proprii 
bosita ey Nicolae Ceaușescu, 
tovarășe Republicii. pre- 
președftdicații si soluții date 
țioasgă ferm preocupările in- 
oriei popor in direcțiile de- 
tre pentru edificarea societă- 
cicialiste multilateral dezvol- 
t in tara noastră, prin am- 

flcarea puternică a forțelor de 
reducție. sporirea substanțială 

4 aportului științei si dezvoltă
rii tehnologice la creșterea efi
cientei economice, valorificarea 
cu maximum de randament a 
resurselor materiale și a forței 
de muncă in toate ramurile si 
sectoarele de activitate.

Magistralele expuneri ale 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu la plenarele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii. Consiliului Națio
nal al Agriculturii, la ședințe
le Comitetului Politic Executiv , 
și la recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului 
s-au constituit in programe Con
crete de acțiune de cea mai 
mare importantă pentru desfă
șurarea la un nivel superior a 
activității de producție in toa
te unitățile din economie, pen
tru Înfăptuirea exemplară a tu
turor prevederilor de olan pe 
acest an și întregul cincinal.

Pornind de la orientările fun
damentale si indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu. oame
nii muncii au desfășurat in tri
mestrul I din acest an o ac
tivitate rodnică, concretizată in 
obținerea de rezultate bune in 
dezvoltarea generală a econo
miei. accentuarea procesului de 
modernizare a structurilor de 
producție, lărgirea bazei proprii 
de materii prime, ridicarea ni
velului tehnic, calitativ si al 
competitivității produselor pre
lucrate. . .

La finele acestui trimestru, 
peste 356 produse urmărite pe 
plan central, importante pentru 
economia națională, au Înregis
trat creșteri substanțiale compa
rativ cu aceeași perioadă din 
anul trecut. S-au obținui pro
ducții mai mari la energia elec
trică pe bază de cărbune, la 
cocs, oțel și laminate. utilaje 
petroliere și tehnologice, trac
toare, autoturisme, mijloace ele 
automatizare. mașini-unelte,
produse sodice, metale neferoa
se, fibre și fire ehimice. cau
ciuc sintetic, ciment, mobilă si 
altele.

Totuși, fată de sarcinile de 
plan, datorită menținerii unor 
neajunsuri in activitatea unor 
centrale și întreprinderi, mai 
sint unele rămineri in urmă in 
realizarea producției fizice, ex
portului si punerilor in func
țiune, asupra cărora vom acțio
na cu mai multă hotărire in ve
derea recuperării restantelor și 
prevenirii apariției unor aseme
nea situații.

Potrivit cerințelor etapei ac
tuale de dezvoltare economică, 
orientărilor și indicațiilor date 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la plenara 
Comitetului Central, vă asigur 
că, in perioada imediat urmă
toare. guvernul și biroul său 
executiv vor lua măsuri ferme 
pentru pregătirea corespunză
toare a producției și a bazei 
tehnico-materiale. soluționarea 
operativă a problemelor care 
apar pe parcursul execuției pla
nului, in vederea îndeplinirii 
exemplare a prevederilor pe tri
mestrul II și întreg anul 1988. 

în acest cadru, vom asigura 
ca, în industria extractivă, cen
tralele si combinatele miniere 
să accelereze lucrările de des
chidere și pregătire a noilor ca- . 
parități de producție la cărbuni 
și minereuri, inclusiv la capaci
tățile restante, și să acționeze 
eficient pentru creșterea sub
stanțială a indicilor de folosire 
a utilajelor din cariere si sub
teran, întărirea ordinii și disci
plinei la toate punctele de lucru.

Ministerul Petrolului, trustu
rile de foraj-extracție și sche
lele petroliere vor aplica cu 
hotărire măsurile stabilite pen
tru atingerea, in cel mai scurt 
timp, a nivelurilor zilnice pla
nificate la producția de țiței, 
în acest scop, vor fi luate mă
suri energice pentru intensifi
carea lucrărilor tehnice specia
le care asigură creșterea pro
ducției de țiței, și gaze, utili
zarea intensivă a întregului 
fond de sonde. îmbunătățirea

pre^ntat de tovarășul
consantin

pri^rninistru
. . producției și a mun- 

organizarSchelele petroliere ia 
C1‘ “ tcmtării oricăror timpi vedere_<jjvj sau pierderilor de neprofe
Ptpd/imestrul II și in conti- 

1£ așa cum ați atras atenția 
Plenara de ieri a Comitetului 
mral. tovarășe secretar ge- 
,Tal, in centrul preocupărilor 

om pune asigurarea intrc-gii. 
economii cu energie electrică 
potrivit programului stabilit.

în acest scop, vom întreprin
de imediat măsuri ferme ca 
ministerele de resort, centrale
le industriale furnizoare de uti
laje. sub coordonarea directă a 
consiliului de ramură, să asigu
re. pină în toamnă, punerea în 
funcțiune a capacităților ener
getice prevăzute în plan și atin
gerea puterilor medii stabilite.

Măsuri deosebite se vor lua 
pentru respectarea strictă a gra
ficelor privind reparațiile capi
tale și modernizările grupurilor 
energetice, care să asigure, pină 
cel mai tîrziu la sfirșitul lunii 
octombrie, terminarea execuției 
acestor lucrări pentru capacități 
insumind 2 300 MW. din care 
I 320 MW la Turceni și Rovi- 
nari.

Totodată, organele de condu
cere colectivă din ministere, 
centrale și întreprinderi, consi
liile populare vor acționa cu 
toată exigenta pentru aplicarea 
integrală a programelor apro
bate de conducerea partidului 
privind economisirea combusti
bililor. carburanților și ener
giei electaic". luind operativ 
măsuri ferme pentru încadra
rea strictă a tuturor consuma
torilor in cot“’e alocate.

în industria metalurgică, unde 
realizările la otel, fontă, fero
aliaje. table, benzi si profile 
sint peste nivelurile planifica
te pe trimestrul I. consiliul de 
coordonare a ramurii, ministe
rul. centralele și combinatele 
metalurgice trebuie să-și spo
rească preocupările pentru gos
podărirea cu maximă eficientă 
a rețufselor materiale și ener
getice alocate prin plan, pen
tru creșterea coeficientului de 
scoatere a oțelului în .producția 
de laminate la cel puțin 86.6 
la sută.

O atenție deosebită trebuie 
acordată organizării in cele mal 
bune condiții a activității Pro
ductive. ăstfel incit. Să se asigu
re livrările zilnice planificate, 
eliminarea deficientelor în ce 
privește calitatea otelului, ur
gentarea punerii în funcțiu
ne a capacităților noi. realiza
rea parametrilor proiectați la 
toate instalațiile Intrate în ex
ploatare. asigurarea sortimente
lor cu prelucrare avansată, 
destinate programelor priorita
re din economie.

în unitățile si centralele din 
industria prelucrătoare vom 
acționa mai ferm pentru utili
zarea cu maximum de randa
ment a întregului potential 
productiv.

în acest cadru, centralele in
dustriale. și cu precădere cele 
producătoare de utilai energe
tic. chimic și metalurgic din 
Ministerul Industriei de Utilai 
Greu, vor trebui să acționeze 
cir toată hotărî rea in vederea 
înfăptuirii sarcinii pentru, rea
lizarea la termenele prevăzute 
a întregului volum de utilaie 
și instalații necesare obiective
lor cu punere în funcțiune în 
acest an și mai ales a prevede
rilor de export.

La centralele industriale din 
cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, pre
ocupările se vor concentra pen
tru realizarea integrală a pro
ducției fizice planificate la 
tractoare, autoturisme și auto
camioane. naVe și material ru
lant. asigurind produselor o 
calitate superioară și derula
rea operativă a acestora la 
export.

La Ministerul' Industriei E- 
lectrotehnice. centralele și între
prinderile au obligația să ac
ționeze ferm pentru urgentarea 
aplicării programului de dez
voltare și modernizare a pro
ducției de echipamente de elec
tronică industrială, mijloace de 
automatizare si ale tehnicii 
de calcul, componente elec
tronice. pentru reducerea sub
stanțială a consumurilor spe
cifice si respectarea strictă a 
normelor aprobate.

în industria chimică și pe
trochimică. ministerul si cen
tralele industriale vor trebui să 
acționeze energic pentru urgen
tarea intrării în exploatare 
a instalațiilor de pe platformele 
Midia. Teleajen, Dej. Borzești 
și Drobeta-Turnu Severin, care 
pot condiționa în perioada ur
mătoare realizarea ritmică a 
producției.

Sarcini deosebite pentru buna 
aprovizionare a economiei re
vin centralelor și combinatelor 
chimice și petrochimice pentru 
întărirea ordinii si disciplinei, 
diminuarea pierderilor tehno
logice. creșterea siguranței in 
funcționarea instalațiilor. , în
cadrarea in normele delțlbnsum 
și respectarea strictă a destina
ției producției.

O atenție deosebită trebuie 
acordată încărcării mai bune a 
capacităților de Producție, cu 
precădere in subramurile de 
sinteză fină si mic tonaj, ce
luloză si hîrtie. asimilării de 
noi produse care să contribuie 
la reducedea importului si crea
rea de noi disponibilități pen
tru export.. .

în industria materialelor de

DĂSCĂLESCU, 
al guvernului
construcții, a prelucrării lem
nului și in industria bunurilor 
de consum se va acționa pen
tru diversificarea și îmbunătă
țirea structurii fabricației, rea
lizarea de produse de calitate 
ridicată, care să asigure spo
rirea gradului de valorificarea 
materiilor prime, inclusiv a ma
terialelor recuperabile și refo- 
losibile.

în intreaga industrie prelu
crătoare. prin planul pe acest 
an s-au stabilit măsuri con
crete ne ministere, centrale si 
întreprinderi, care să asigure o 
cotitură radicală în utilizarea 
Si gospodărirea otelurilor aliate 
feroaliajelor, cuprului, alumi
niului și celorlalte metale ne
feroase.

Esențial este acum să aplicăm 
ferm programele aprobate pen
tru adaptarea rapidă a tehno- 
luciilor și soluțiilor construe- 
ttve. in vederea Încadrării 
stricte in nivelurile de consum 
prevăzute.

Trebuie să finalizăm în cel 
mai scurt timp acțiunile ini
țiate pentru reducerea drastică 
a consumurilor de metale ne
feroase și oteluri aliate, care au 
scos in evidentă existenta unor 
rezerve importante si posibili
tăți certe pentru evitarea risi
pei si gospodărirea iudicioasă a 
acestor materiale deosebit de 
costisitoare.

Stimați tovgrășl.
Potrivit orientărilor si In

dicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ne revin 
sarcini de mare importanță si 
răspundere pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agra
re. a realizării nivelurilor pre
văzute in planul pe acest an 
la producția vegetală și anima
lieră.

în acest scop. Ministerul A- 
griculturii. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. consiliile populare, con
siliile unice agroindustriale de 
Stat Si cooperatiste, toate uni
tățile din agricultură vor ac
ționa eu toată răspunderea pen
tru desfășurarea în cele mai 
bune.' condiții a campaniei a- 
gricole de primăvară, efectua
rea in perioade optime a lu
crărilor de intreținere si recol
tare a produselor agricole.

înfăptuirea sarcinilor deose
bit de importante din sectorul 
zootehnic impune ca organele 
agricole de stat si cooperatiste 
sa acorde o atenție deosebită 
c.re_<*ri.i  condițiilor necesare rea
lizării efectivelor de animale 
prevăzute in plan la toate spe
ciile. a indicilor de natalitate si 
a_ sporului in greutate, respec
tării cu strictețe a greutății me
dii a animalelor livrate la fon
dul de sfet. Organele centrale 
Si locale vor acționa cu toată 
hotărirea pentru aplicarea în
tocmai a măsurilor stabilite cu 
privire la folosirea completă și 
intensivă a potențialului pro
ductiv al fondului funciar, creș
terea suprafeței agricole. îndeo
sebi a celei arabile, utilizarea 
la întreaga capacitate a tractoa
relor si mașinilor agricole, res
pectarea strictă a tehnologiilor 
de lucru.

Stimați tovarăși,
în primul trimestru al anu

lui s-au înregistrat unele rămi
neri în urmă in realizarea pro
ducției de export și a expor
tului.

O sarcină de prim ordin a mi
nisterelor. centralelor si între
prinderilor o constituie realiza
rea neabătută a indicației con
ducerii partidului cu privire la 
Îndeplinirea integrală, la un 
înalt nivel calitativ, a prevede
rilor de export.

In acest spirit, guvernul va 
lua măsuri ferme, astfel ca fie
care centrală și întreprindere cu 
sarcini de export să acționeze 
cu toată răspunderea pentru 
programarea, pregătirea si lan
sarea cu prioritate in fabrica
ție a produselor destinate ex
portului. soluționarea operativă 
a problemelor privind aprovi
zionarea tehnico-materială și li
vrarea ritmică a întregului fond 
de marfă, in structura, nivelul 
calitativ șj lg termenele stabi
lite prin contractele de export. 

Vom acorda cea mai mare a- 
tenție mobilizării tuturor fac
torilor de răspundere din eco
nomie. a centralelor și între
prinderilor care realizează pro
duse de export, pentru vămui
rea de urgență a stocurilor de 
mărfuri existente, potrivit pro
gramelor aprobate de condu
cerea partidului.

Trebuie să urmărim cu În
treaga atenție întărirea contro
lului de calitate in toate uni
tățile pentru ca mărfurile des
tinate exportului să fie compe
titive cu produsele similare e- 
xjstente pe piața internaționa
lă și să corespundă intru totul 
performantelor și prevederilor 
din contractele încheiate cu be
neficiarii externi.

Vom asigura ca Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, 
ministerele, centralele indus
triale și intreprinderile de co
merț exterior să urmărească in 
permanență diversificarea for
melor de comercializare, asigu
rarea contractelor la nivelul 
prevederilor planului de export, 
sporirea ponderii mărfurilor cu 
grad ridicat de prelucrare, a- 
dantarea operativă Ia cerințele 
pieței externe, creșterea conti
nuă a eficientei activității de 
comerț exterior.

în domeniul investițiilor, fi

nind seama că prevederile pla
nului de producție iau in con
siderare aportul capacităților 
noi. guvernul va lua toate mă
surile pentru realizarea integra
lă a punerilor în funcțiune și 
atingerea parametrilor proiec
tați la capacitățile noi, în ve
derea transpunerii in viată a 
programelor speciale recent a- 
probate.

Consiliul de coordonare a 
activității de investiții. Ministe
rul Construcțiilor Industriale, 
celelalte ministere vor urmări 
cu toată exigenta si răspunde
rea aplicarea de măsuri ferme, 
atit in proiectare, cit și in exe
cuția obiectivelor, care să con
ducă la reducerea substanțială a 
consumurilor de ciment. ot.el-be- 
ton. țevi și cabluri, să asigure 
gospodărirea și utilizarea cu 
maximă eficiență a tuturor ma
terialelor. ordine și disciplină 
desavirșită pe șantiere.

Stimați tovarăși,
Rezultatele bune obținute In 

trimestrul I de intreprinderile 
și centralele care au acționat 
ferm pentru aplicarea măsuri
lor prevăzute in programele pri
vind perfecționarea organizării 
și modernizarea proceselor de 
producție, creștere® mai accen
tuata a productivității muncii, 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor demon
strează că dispunem de toate 
condițiile pentru realizarea in- 
tocmai a sarcinilor cte crsșterc 
a eficientei economice.

Avind in .vedere că sint Încă 
importante rezerve nevalorifica
te. cu influente asupra indepli- 
nir!’ sarcinilor de plan privind 
cheltuielile, productivitatea mun
cii și beneficiile, vom lua mă
suri hotărite pentru ca ministe
rele. Centralele și intreprinderi- 
le să acționeze cu toată fermi
tatea pentru organizarea si 
conducerea corespunzătoare a 
proceselor de producție, utiliza
rea deplină a potențialului pro
ductiv aflat in dotarea fiecărei 
unități, aplicarea si încadrarea 
cu strictețe in normativele eco- 
nomlco-financtare stabilite, m 
costurile de produs Și in nive
lurile de rentabilitate. întărirea 
ordinii și disciplinei tehnolo
gice și de plan in toate sectoa
rele de activitate.

O atenție deosebită vom acor
da realizării intocmai a sarcini
lor prevăzute in programele 
speciale elaborate pe. ministere 
Și centrale, pentru realizarea 
productivității muncii. înca
drarea in normele de consum si 
reducerea costurilor de produc
ție.

Pentru realizarea integrală a 
prevederilor de plan pe trimes
trul II și întregul an, ministe
rele. centralele și întreprinde
rile trebuie să-și intensifice 
preocupările în vederea apli
cării cu fermitate in viață a 
programelor de cercetare și 
dezvoltare tehnologică, pentru 
scurtarea perioadei de introdu
cere și' valorificare in producție 
a rezultatelor cercetării, urgen
tarea asimilării de noi produse, 
instalații și echipamente de 
inaltă productivitate și competi
tivitate la export.

Vom acționa cu toată fermi
tatea pentru realizarea noii re
voluții tehnico-științifice în foa
ie sectoarele de activitate, pen
tru ca progresul tehnic să con
stituie — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
o componentă de bază și un 
factor hotăritor în înfăptuirea 
planurilor și programelor de 
dezvoltare economică și socială 
a tării.

Stimați tovarăși.
înfăptuirea sarcinilor deosebit 

de importante prevăzute pentru 
trimestrul II și întregul an 1988 
impune să situăm permanent in 
centrul preocupărilor funcțio
narea în cele mai bune, condiții 
a mecanismului economico-fi
nanciar, aplicarea hotărită în 
intreaga economie a măsurilor 
stabilite pentru intensificarea 
acțiunii pirghiilor financiar- 
bancare și a preturilor, sti
mularea, potrivit noilor regle
mentări, a producției de export.

O atenție deosebită vom acor
da înfăptuirii integrale a pre
vederilor din programele stabi
lite, pe baza hotărîrii Comite
tului Politic Executiv, astfel ca, 
pină la sfirșitul semestrului t 
sa nu mai existe nici o unitate 
economică care să înregistreze 
pierderi, să se asigure apli
carea fermă a principiilor auto- 
gestiunii și autofinanțării și pe 
această hază să creăm condiții 
pentru desfășurarea unei acti
vități rentabile in toate uni- 
tă'ile.

Totodată, vom lua măsuri 
ferme pentru ca toate centra
lele și intreprinderile economi
ce să introducă, in cel mai scurt 
timp, in circuitul economic 
stocurile supranormative de 
materii prime, materiale și pro
duse finite, să finalizeze de ur
gență producția neterminată, cu 
încadrarea in nivelul stocurilor 
și cheltuielilor normate.

Potrivit sarcinilor stabilite, 
vom trece de urgență la o nouă 
normare, care să pornească de 
la necesitatea reducerii nor
melor de consum și a stocurilor 
din toate ramurile pentru a a- 
sigura sporirea vitezei de rota
ție a mijloacelor circulante si, 
pe această bază, creșterea efi
cienței economice.

Vom acționa cu fermitate 
pentru ca organele centrale de 
sinteză, financiar-bancare și or
ganele locale să-și îndeplineas
că intocmai rolul și atribuțiile 
pe care le au în cadrul meca
nismului economic. în același 
timp, vom lua măsuri pentru 
perfecționarea, In continuare, a 
relațiilor dintre ministere, cen
trale, .întreprinderi și județe, 
astfel, incit întreaga activitate 

economico-financiară a acesto
ra să se desfășoare la un nivel 
calitativ superior.

In activitatea de zi cu zi, vom 
asigura ca toate centralele să-și 
exercite pe deplin atribuțiile ce 
le revin ca titulare de plan, lu- 
înd măsuri energice pentru ca 
acestea să se implice direct în 
soluționarea problemelor pri
vind indeplinirea planului in 
unitățile din subordine, realiza
rea exemplară a prevederilor 
din bugetele de venituri și chel
tuieli.

Trăgind toate învățămintele 
din neajunsurile de pină acum, 
vom acționa pentru ca toate 
consiliile populare să-și înde

Expunerea asupra proiectului legii privind perfecționarea 
mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea 

sistemului de formare a prețurilor
Mult Iubite si stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului 

Comunist Român,
Președintele Republicii Socia

liste România,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputat!.
Vă rog să-mi pefmiteti ca. din 

Împuternicirea guvernului, să 
prezint Marii Adunări Naționale 
proiectul de Lege privind per
fecționarea mecanismului eco
nomico-financiar prin îmbună
tățirea sistemului de formare a 
prețurilor.

Proiectul de lege supus dezba
terii și aprobării dumneavoastră 
este in concordantă cu obiecti
vele stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, cu orien
tările si sarcinile trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidu
lui. precum si cu hotărirea a- 
doptafă de Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. din 28—29 
martie 1988.

Mășurile propuse, care vizea
ză îmbunătățirea sistemului de 
formare a prețurilor, in ansam
blul , lor, oglindesc gîndirea ști
ințifică. profund novatoare și 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, sub a cărui îndru
mare permanentă s-au desfășu
rat toate etapele de elaborarea 
proiectului de lege. Cu capaci
tatea sa profundă de a ana
liza critic fenomenele com
plexe ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat mo
dul de îmbunătățire a sistemu
lui de fotmare a prețurilor ast
fel incit acestea ‘ să reflecte cit 
mai exact eforturile reale ale 
unităților economice, ale colec
tivelor de oameni ăi : muncii 
pentru realizarea producției, 
inclusiv a celei destinate expor
tului. pentru utilizarea raționa
lă a tuturor resurselor materia
le. de muncă și financiare, pre
cum și pentru aplicarea consec
ventă și eficientă a noului me
canism economico-financiar. a 
autoconducerii muncitorești, au-

Expunerea asupra proiectului Legii privind perfecționarea 
sistemului de retribuire pentru stimularea producției 

de export și a exportului 
prezentată de tovarășa LINA CIOBANU, 

viceprim-ministru al guvernului

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Președinte al Republicii So
cialiste România.

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

Din împuternicirea guvernu
lui, supun Marii Adunări Na
ționale proiectul de “Lege pri
vind perfecționarea sistemului 
de retribuire pentru stimularea 
producției de export și a ex
portului. Proiectul de lege con
stituie un document de impor
tantă deosebită in aplicarea 
mai fermă a principiului socia
list de retribuire după cantita
tea. calitatea și importanta so
cială a muncii corespunzător 
stadiului actual al dezvoltării 
economico-sociale și cerințelor 
perfecționării noului mecanism 
economico-financiar.

Proiectul de lege supus 
dezbaterii a fost elaborat din 
inițiativa și sub directa indru- 
mare și conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Com mist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, c-re. orin 
gîndirea științifică, cla-văzăto.i- 
re și originală, aplică creator 
principiile și adevărurile gene- 
ral-valabile ale socialismului 
științific la condițiile concrete 
din țara noastră.

Noile măsuri concretizate in 
proiectul de lege reflectă. încă 
o dată, realismul și cutezanța 
revoluționară a secretarului 
general al partidului nostru, 
care, analizind dialectic si 
multilateral perfecționarea re
lațiilor socialiste de muncă și 
repartiție, in lumina cerințelor 
dezvoltării intensive a econo
miei. orientează cu fermitate 
accentuarea laturilor ei eahta- 
tive.

Doresc să subliniez, de ase
menea. aportul hotăritor al 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. mi
litant de frunte al partidului 
nostru, președintele Consiliului 
Național al Științei și învăță- 
mintului. care, promovînd cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii in toate domeniile de ac
tivitate. a adus și aduce o con
tribuție de seamă Ia dezvoltarea 
cooperării internaționale. Prin 

plinească In cele mai bune con
diții sarcinile ce le revin in 
conducerea întregii activități 
administrativ-teritoriale.

Vom urmări cu mai multă 
fermitate ca organele centrale 
de sinteză și ministerele să-și 
îmbunătățească substanțial stilul 
și metodele de muncă în fun
damentarea, elaborarea si reali
zarea planurilor trimestriale, 
lunare și decadale. Totodată, 
vom acționa pentru asigurarea 
condițiilor necesare derulării 
normale a proceselor de produc
ție și rezolvării operative a pro
blemelor care condiționează în
făptuirea intocmai a tuturor 
sarcinilor stabilite, acordind toa

prezentată de tovarășul 
viceprim-ministru 

togestiunii și autofinanțării tu
turor unităților.

Perfectionarea. în continuare, 
a sistemului de preturi este 
strins legată de aplicarea pro
gramelor de cercetare științifi
că, dezvoltare tehnologică șl in
troducere a progresului tehnic 
elaborate sub conducerea nemij
locită a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al gu
vernului. președintele Consiliu
lui Național al Științei și învă- 
țămintului, programe care vi
zează reducerea cheltuielilor de 
producție, modernizarea tehno
logiilor de fabricație, valorifi
carea tuturor resurselor de care 
dispunem, sporirea productivi
tății muncii, a rentabilității si 
eficientei in toate domeniile de 
activitate.

Așezarea întregii activități pe 
principii economice, asigurarea 
rentabilității la toate unitățile 
și produsele din economie im
pun obținerea beneficiilor nu
mai prin eforturi proprii, prin 
reducerea costurilor de produc
ție. prin accentuarea creșterii 
productivității muncii în toate 
sectoarele.

Potrivit noii concepții, care tși 
găsește reflectarea în proiectul 
de lege, preturile de producție 
care se vor aplica de la 15 apri
lie anul curent vor fi formate 
pe baza costurilor de producție 
planificate in anul 1988 — ca li
mită maximă ce nu poate fi de
pășită — si a unei rentabilități 
diferențiate în funcție de des
tinația produselor.

La produsele livrate pentru 
•consumul intern, rentabilitatea 
prevăzută este de 6—12 la stată, 
în medie 8 ta,..wf|. „Pentru, șțiș, 
mutarea realizării producției 
destinate exportului s-a prevă
zut ca rentabilitatea produselor 
exportate să fie mal mare fată 
de cea stabilită pentru consumul 
intern, si anume cu 10 la sută 
pentru livrările pe relația devi
ze convertibile și cu 6 la sută 
pentru I’vrările pe relația . Hi
ring țări socialiste. De aseme
nea, s-au prevăzut rentabilități

îndrumarea competentă ce ne-a 
acordat-o. și de această dată, a 
creat o profundă bază științifică 
tuturor măsurilor concretizate 
în proiect.

Participarea tot mai activă a 
României la circuitul economic 
mondial, la diviziunea interna
țională a muncii, obiectiv prin
cipal al actualului cincinal, im
pune sporirea continuă, in ritm 
susținut a producției pentru ex
port și a exportului, ridjearea 
calității și competitivității pro
duselor românești pe piața 
mondială.

în vederea stimulării lntr-o 
mai mare măsură a unităților 
economice și a colectivelor de 
oameni ai muncii în realizarea 
și depășirea producției de ex
port și a exportului, a creșterii 
eficientei economice, precum și 
pentru aplicarea cu fermitate a 
principiilor noului mecanism 
economico-financiar. așa cum 
sublinia tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, apare 
necesară stabilirea unor noi 
măsuri pentru asigurarea co
interesării sporite a Întregului 
personal muncitor care partici
pă la realizarea exportului.

Informez Marea Adunare Na
țională că noile măsuri asigură 
o creștere a veniturilor oameni
lor muncii care realizează pro
ducția pentru export, prin ma
jorarea fondului de retribuire și 
acordarea in acest tel a unor 
stimulente suplimentare În
tregului personal ce participă la 
realizarea producției de export 
și a exportului, ceea ce de
monstrează. din nou, grija 
partidului nostru pentru oame
nii muncii și creșterea nivelului 
lor de trai.

Această majorare va fi cu 
atit mai însemnată cu cît va 
crește volumul producției pen
tru export și ponderea acesteia 
în totalul producției realizate 
de fiecare întreprindere.

Pentru a beneficia deplin da 
noile stimulente, unitățile eco
nomice. colectivele de oameni 
ai muncii au obligația să ia toa
te măsurile pentru buna organi
zare a producției de exnort și 
realizarea integrală si la ter
men a t anului și contractelor 

tă atenția realizării exportului 
prevăzut in planul anual.

Guvernul va situa în centrul 
preocupărilor întărirea răspun
derii in aplicarea hotărîrilor de 
partid și de stat, a legilo'r tării, 
va imprima un spirit dinamic și 
exigent la toate eșaloanele, va 
lua măsuri hotărite pentru 
instaurarea ordinii și disciplinei 
în producție, a unui climat de 
înaltă exigență și răspundere 
față de îndeplinirea planului, 
pentru realizarea unei înalte ca
lități și eficiente in întreaga 
economie, corespunzător cerin
țelor înfăptuirii integrale a 
planului pe trimestrul II și În
tregul an 1988.

NECULAI IBANESCU, 
al guvernului

stimulative și pentru materiile 
prime și produsele din indus
tria orizontală care sint livrate 
în vederea fabricării produselor 
destinate exportului.

Prin prevederile cuprinse In 
proiectul de lege, intreprinde
rile sint stimulate să acționeze 
pentru reducerea costurilor de 
producție peste sarcina planifi
cată, întrucit beneficiul supli
mentar astfel realizat rămîne 
integral la dispoziția acestora 
în primul an și într-o propor
ție de 50 la sută in următorii 4 
ani, urmind a fi utilizat potrivit 
legii.

Ținind seama de noua con- ’ 
cepție promovată în domeniul 
prețurilor, este necesar ca în 
toate sectoarele să se acționeze 
cu răspundere și fermitate in 
vederea reducerii costurilor de 
producție, pentru realizarea pro
ducției planificate cu respec
tarea strictă a normelor de con
sum prevăzute, stabilindu-se noi 
căi pentru diminuarea in con
tinuare a consumurilor energe
tice și materiale, pentru creș
terea ponderii materialelor, pie
selor și subansamblelor recupe
rate și refolosibile, folosirea de
plină a capacităților de produc
ție și a timpului de lucru, spo
rirea productivității muncii.

înfăptuirea programelor de 
perfecționare a organizării și 
de modernizare a producției în
tocmite pe ramuri. întreprinderi 
și pe produs, precum și respec
tarea normativelor economico- 
financiare, care au fost extinse 
Ia majoritatea produselor din 
economie, asigură condițiile ne-,:, 
cesare pentru buna aplicare a 
noilor prețuri de producție, pen- 

.,„•, tru redțieerea costurilor de pro- 
"ductie și obținerea, pe această 

cale, a unei înalțe rentabilități. 
Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv din 
18 martie a.c. și la recenta ple
nară a Comitetului Central al 
partidului, beneficiile trebuie să 
sporească nu pe baza rhajorării 
preturilor, ci prin reducerea

încheiate la export, "â execute 
produse de înalt nivel calitativ, 
cu parametri tehnici și func
ționali ridicați, cu consumuri 
materiale și energetice reduse, 
competitive sub toate aspecteie 
cu cele mai bune produse reali
zate pe plan mondial.

Stimați tovarăși deputați,
în vederea stimulării mai pu

ternice a personalului munci
tor care participă la realizarea 
producției de export și a ex
portului, proiectul de lege pre
vede ca întreprinderile si cen
tralele industriale care reali
zează producție pentru export 
să beneficieze de un fond de 
retribuire majorat, corespunză
tor producției cu această desti
nație realizate pe fiecare rela
ție.

Fondul de retribuire supli
mentar pentru stimularea ex
portului urmează să se consti
tuie de fiecare Întreprindere »i 
centrală industrială căreia ii 
sint stabilite prin plan sarcini 
de producție pentru export, di
ferențiat pe relații, astfel : 10 ja 
sută din fondul de retribuire 
planificat aferent producției- 
marfă destinate exportului pe 
relația devize convertibile și 6 
la sută din fondul de retribuire 
planificat aferent producției- 
marfâ destinate exportului pe 
relația cliring țări socialiste.

Fondul de retribuire supli
mentar pentru stimularea ex
portului urmează să se acorde 
direct proporțional cu gradul 
de îndeplinire a planului de 
producție pentru export, pe fie
care relație în parte.

Este de reținut că din fondul 
de retribuire suplimentar stabi
lit pe întreprinderi și centrale 
industriale urmează să fie sti
mulat întregul personal, mun
citori. maiștri, ingineri, tehni
cieni și alte categorii de perso
nal din secții, ateliere și cele
lalte compartimente de produc
ție, inclusiv cel din conducerea 
întreprinderii sau a centralei 
industriale — care a contribuit 
la realizarea producției pentru 
export și a exportului.

Aceste măsuri de stimulare 
urmează să se aplice și la în
treprinderile și centralele in
dustriale care au stabilite prin

în Încheiere. In numele gin 
vernului. asigur Marea Adunări 
Națională, pe dumneavoastră 
mult iubite și stimate tovarășe 
președinte al Republicii, că vom 
acționa cu toată hotărirea. in 
spirit revoluționar, pentru înfăp
tuirea neabătută a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, realizarea 
exemplară a planului, astfel ca 
in, anul 1988 să se obțină cele 
mai bune rezultate din actuali 
cincinal, aceasta constituind a 
etapă importantă in dezvoltarea 
și înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

consumurilor, a cheltuielilor de 
producție. în spiritul acestei o- 
rientări, date in mod repetat de 
conducerea partidului, și pentru 
lichidarea oricăror tendințe de 
realizare pe căi neeconomice a 
valorii productiei-marfă și a be
neficiilor, in proiectul de lege 
s-a prevăzut că orice creștere a 
beneficiului obținută ca urmare 
a unor majorări de preturi se 
preia in totalitate la bugetul statului.

Din conținutul legii rezultă cu 
claritate obligația cadrelor de 
conducere din ministere și cen
trale, a consiliilor oamenilor 
muncii din toate domeniile de 
a acționa cu intreaga răspunde
re pentru înfăptuirea programe
lor elaborate, pentru ca în anul 
1988, ari hotăritor al cincinalului 
actual, să se realizeze cea mai 
mare parte a acestor programe.

Tinind seama că aceste mă
suri se aplică în mod experi
mental în anul 1988. urmind ca 
pe baza concluziilor legea să 
fie definitivată și supusă Marii 
Adunări Naționale ă la fine
le anului 1988. est" cesar.
cum sublinia secre^w ' gr 
al partidului, t o v*a  .■ ă 
Nicolae Ceaușescu. ca m$ 
rele economice și central®, 
dustriale. organele de sin» 
Comitetul de Stat al Plaw --- 
rii. Ministerul Finanțelor. ^Co
mitetul de Stat pentru prețuri, 
instituțiile bancare — toți fac
torii de răspundere ci atribuții 
în acest domeniu să acționeze 
cu consecventă pentru a asigu
ra reușita deplină a acestei ac
țiuni de perfecționare a meca
nismului economico-financiar 
prin îmbunătățirea sistemului 
de formare a prețurilor, să ur
mărească permanent și să solu
ționeze problemele care apar in 
procesul de experimentare.

Ținind seama de faptul că 
'• ''măSyrilfet':p'ropiișe' asigură spo

rirea cointeresării unităților eco
nomice și a colectivelor de oa
meni ai muncii în creșterea efi
cienței economice și a rent .11- 
tății. prin realizarea p H 
Ia parametrii tehnico-i 
și de calitate super 
cheltuieli tot mai re-’ 
căm. stimați tovar: p
să adoptați proiecta, la 
forma in care este preze.

plan sarcini cu privire ‘li
vrarea de materii prime, ie
rtata, piese și subansambee 
urmează a fi incorporate îrio- 
ducția pentru export a or 
întreprinderi, asigurind ael, 
pe întregul flux, o cointenre 
sporită pentru executanta 
termen și in cît mai bunen- 
diții a tot ce este necesar n- 
tru realizarea producției dtx- 
port și a exportului.

Sumele reprezentînd slu- 
lentul pentru producția desa- 
tă exportului urmează se 
acorde In afara retribuțieii- 
venite in acord global și se- 
lorlalte drepturi de retrilre 
stabilite potrivit legii.

De asemenea, asupra fonn.xLui 
de retribuire suplimentar pen
tru stimularea producției de ex
port și a exportului nu se vor 
percepe impozitul pe fondul de 
retribuire și contribuția pentru 
asigurările sociale de stat.

Prin aplicarea măsurilor cu
prinse In proiectul de lege su
pus dezbaterii se asigură — așa 
•cum sublinia secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 1a plenara 
Comitetului Central — atit spo
rirea cointeresării, cît și o for
mă mai simplă si pe injelesul 
tuturor de stimulare a oame
nilor muncii care realizează pro
ducția pentru export și expor
tul.

în proiectul de lege s-a pre
văzut ca noile măsuri de stimu
lare să fie aplicate experimen
tal fn acest an, Incepind cu 15 
aprilie.

Concluziile desprinse din 
aplicarea experimentală vor fi 
supuse dezbaterii Marii Adunări 
Naționale pină ta sfirșitul aces
tui an.

Exprim convingerea că măsu
rile prevăzute in proiectul de 
lege vor conduce la stimularea 
puternică a tuturor colective
lor de oameni ai muncii pentru 
realizarea In termen a sarcini
lor de plan și a tuturor con
tractelor pentru export, pentru 
realizarea unor produse de înalt 
nivel calitativ, care să asigure 
sporirea participării României 
ta diviziunea internațională a 
muncii, o valorificare superioa
ră a muncii si creativității po
porului nostru.

Motivat, de cele de mal sus. 
vă rog. stimați tovarăși depu
tați. să Investiți cu putere de 
lege proiectul în forma pre
zentată.
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Expunerea
si »

Mult Iubite ți stimate tevarățe 
Nicolae Ceaușescu,

Seeretar venerat al Partidului 
Comunist Român.,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe *1  stimați 
tovarăși deputat!.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
din Însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să supun Marii Adu
nări Naționale, spre dezbatere 
și adoptare, , proiectul de Lege 
privind încheierea și executarea 
contractelor economice.

Elaborat din inițiativa și eu 
contribuția directă, hotăritoare, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, proiec
tul de lege reflectă gîndirea 
profund creatoare ți preocu
parea permanentă pentru sta
bilirea, în spiritul unei înalte 
exigențe revoluționare, de noi 
măsuri care să asigure promo
varea factorilor intensivi ai dez
voltării, utilizarea cu eficiență 
sporită a fondurilor materiale și 
bănești, creșterea avuției națio
nale, ridicarea, pe această bază, 
a bunăstării întregului popor, 
țelul suprem al . politicii, parti
dului ți statului nostru.

Tn concordanță cu opțiunile 
strategice ale partidului nostru 
de promovare a laturilor calita
tive în dezvoltarea economico- 
socială -a țării, la elaborarea și 
Înfăptuirea cărora. o contribuție 
determinantă, o are mult*  iubitul 
ți stimatul nostru conducător, 
tovarățui' ■ Nicolae i Ceaușescu, 
proiectul de lege reglementează, 
intr-un spirit nou. relațiile con
tractuale legate de îndeplinirea 
sarcinilor de:plan și întărirea 
răspunderii colective și perso
nale in respectarea- disciplinei 
economice.

Tn reglementare*  acestor ra
porturi, proiectul de lege se

Raportul comisiilor permanente asupra proiectelor legii privind perfecținnarea 
mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare 

a prețurilor, legii privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru 
stimularea producției de export și a exportului și legii privind încheierea 

și executarea contractelor economice
Mult stimat*  iovarișa 

Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului 

Comunist Român,
Președinte al Republicii So

cialiste România.
Mult stimată *1  iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu.
Stimate tovarășe deputate și 

Mimați tovarăși deputati.
Comisiile permanente de spe

ciali tat*  ale Marii Adunări Na
ționale. care au analizat și dez
bătut proiectul de Lege privind 
perfecționarea mecanismului e- 
conomico-financiar prin îmbu
nătățirea sistemului de formare 
a preturilor, proiectul de Lege 
privind perfecționarea sistemu
lui de retribuire pentru stimu
larea producției de export și a 
exportului și proiectul de Lega 
privind încheierea și executare*  
contractelor economice, con
stată că aceste reglementări re
flectă preocuparea constantă a 
conducerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. • secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, pentru functio
narea optimă, cu eficientă ma
ximă. a mecanismului econo- 
mieo-financiar. a întregului sis
tem de autoconducere muncito
rească. autofinanțare si auto- 
gestiune.

Din cuvintul participanților la dezbateri
CUVINTUL DEPUTATULUI 

MARIN ENACHE
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimați 

tovarăși deputati,
Actual*  «estune a Marii A- 

dunări Raționale dezbate pro
bleme de o deosebită- importan
ța pehtru continuarea cu fer
mitate * procesului revoluțio
nar de consolidare si moder
nizare a bazei 'tehnico-materia- 
le a ■ societății noastre socialis
te. de, perfecționare a func
ționării organismelor autocon
ducerii muncitorești și autoges
tiunii economico-financiare în 
lumina hotâririlor Conferinței 
Naționale, a magistralei ctivin- 
tări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Plenară * Comitetului Central 
*1 partidului.

Actionînd cu mai multi fer
mitate. în spirit de ordine și 
disciplină, oamenii muncii din 
metalurgia românească au în
deplinit și depășit planul la 
producția de oțel pe primele 
două luni ale anului. Prelimi
năm realizarea planului si pe 
luna martie,' și deci pe între
gul trimestru intii. Am satisfă
cut In mai mare măsură cerin
țele de metal ale constructori
lor de mașini și beneficiarilor 
noștri din oelelalte ramuri, iar 
prin măsurile luate vom asigu
ra cantități sporite de produse 
metalurgice, la nivelul sarcini
lor fizice și sortimentale, ono- 
rind obligațiile pe care le 
avem. Pentru trimestrul al 
II-lea am luat și vom lua. in 
continuare, măsuri pentru rea
lizarea planului la toți indica
torii cantitativi și calitativi, 
stabilind sarcini concrete in fie
care unitate, in fiecare secție, 
la fiecare loc de muncă. Am

asupra proiectului legii 
executarea contractelor
prezentată de tovarășul ION DINCĂ, 

prim viceprim-ministru al guvernului

fundamentează pe principiile 
autoconducerii, autogestiunii și 
autofinanțării, in scopul întări
rii răspunderii colectivelor de 
oameni ai muncii și a organelor 
de conducere colectivă, dezvol
tării proprietății socialiste de 
stat și cooperatiste, așezării ra
porturilor economice pe bază de 
norme și normative fundamen
tate din punct de vedere tehnic 
și tehnologic, reducerii terme
nelor de aprovizionare și des
facere, instituirii unui climat de 
ordine ți disciplină în fiecare 
unitate, în întreaga economie, 
desfășurării întregii activități în 
vederea înfăptuirii cu eficientă 
sporită a prevederilor pianului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării.

Pornind de la aceste principii, 
!n proiectul. de lege s-a prevă
zut obligativitatea contractării 
producției pentru intern pe baza 
indicatorilor de plan aprobați 
prin decret a! Consiliului de 
Stat, pină la data de l octom
brie premergătoare începerii 
executării planului anual.

Totodată, s-a prevăzut obliga
ția încheierii contractelor ex
terne astfel incit, la data apro
bării planului anual, prevederile 
acestuia referitoare la producția 
pentru export ți a acțiunilor de 
cooperare economică internațio
nală să fie fundamentate prin 
contracte care să asigure certi
tudinea desfacerii producției șt 
a aprovizionării tehnico-mate
riale.

în același sens, proiectul de 
lege conține reglementări refe
ritoare da desfășurarea raportu
rilor economice privind livrarea 
de produse, executarea de lu
crări sau prestarea de servicii 
numai pe bază de contracte, asi
gurarea plăților, obligativitatea

prezentat de tovarășa ELENA PUGNA, 
vicepreședinte al comisiei pentru industrie 

și activitatea economico-financiară

Proiectele de legi supuse dez
baterii. rod al gindirii științifi
ce. novatoare a secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii. Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
din a cărui inițiativă și sub a 
cărui conducere nemijlocită au 
fost elaborate, au menirea de a 
pune de acord cadrul legislativ 
cu cerințele și exigentele dez
voltării pe baze intensive a e- 
eonomiei naționale, corespunză
tor obiectivelor strategice sta
bilite de Congresul al XIII-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului.

Comisiile apreciază că preve
derile referitoare la îmbunătăți
rea sistemului de formare a 
preturilor sînt de natură să de
termine sporirea interesului 
unităților economice pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de plan, reducerea costuri
lor de producție, creșterea efi
cientei și rentabilității produc
ției. aplicarea consecventă și 
perfecționarea continuă a pir- 
ghiilor economico-financiare.

Comisiile relevă, da aseme

luat măsuri pentru ca tn tri
mestrul al doilea să organizăm 
mai bine • activitatea de con
tractare a exportului a colec
tivelor complexe comune aie 
întreprinderilor de producție și 
Întreprinderii de comerț exte
rior. pentru a mări portofoliul 
de comenzi și contracte si a di
versifica produsele oferite la 
export.

Deși în primele două Juni ale 
anului s-au i-edus eu aproape 30 
Iei cheltuielile la 1 000 Jei pro- 
dueție-marfă. consumurile si 
cheltuielile sîrrt .incă mari și mai 
avem încă, multe de făcut pen
tru a realiza nivelul sarcinilor 
de reducere a costurilor in a- 
cejst an. Am stabilit. în acest 
sens, un program complex de 
măsuri pentru reducerea con
sumurilor specifice si a cheltu
ielilor. prin care se urmărește 
antrenarea . tuturor oamenilor 
muncii din industria metalurgi
că în această deosebit de im
portantă activitate. Vom acor
da mai multă atenție realizării 
programelor de modernizare, 
stabilite pe fiecare unitate e- 
conomică. astfel ca fiecare mă
sură să-și găsească aplicabilita
tea așa cum ea a fost concepu
tă. la randamentul și cu efi
cienta stabilite.

In continuare, vorbitorul a 
prezentat preocupările pentru 
punerea în funcțiune a noilor 
capacități programate pentru a- 
cest an. care vor avea un aport 
important la creșterea volumu
lui producției de oțel, la di
versificarea producției metalur
gice.

Adoptarea de către Marea A- 
dunare Națională a proiectelor 
de legi pe care le dezbatem cu 
privire la încheierea si execu
tarea contractelor economice, 
îmbunătățirea sistemului de 
formare a preturilor, perfecțio

privind încheierea 
economice

încadrării în normativele de 
stoc de către fiecare unitate, in
terzicerea fabricării de produse 
care nu au asigurată desfacerea 
pe piața internă sau externă, 
răspunderile părților pentru li
vrarea produselor in cantitățile 
și la calitatea stabilite, precum 
și pentru respectarea celorlalte 
obligații asumate prin con
tract.

In mod deosebit, proiectul de 
lege reglementează contractul 
de furnizare, ținînd seama de 
rolul hotărîtor al raporturilor 
dintre unitățile socialiste ce se 
încheie pe baza acestui con
tract. în asigurarea aprovizionă
rii tehnico-materiale. In acest 
sens, se prevăd clauzele con
tractului de furnizare., inclusiv 
in ceea ce privește asigurarea 
documentațiilor tehnice si co
menzilor pentru livrările de ma
șini, utilaje și instalații cu du
rate mai mari aie ciclurilor de 
fabricație.

Pentru utilaje, echipamente, 
instalații și alte livrări com
plexe. la realizarea cărora coo
perează mai multe unități, s-a 
instituit regula ca beneficiarul 
să încheie un singur contract 
cp furnizorul general, urmînd 
ca. la rindu! său. furnizorul ge
neral să incheie contracte de 
cooperare cu unitățile speciali
zate. în concordantă cu clauze
le contractului încheiat intre 
furnizorul general și beneficia
rul final.

în domeniul activității de co
merț exțerior. proiectul delege 
stabilește principiul potrivit că
ruia contractele externe trebuie 
să asigure folosirea avantajelor 
participării României la divi
ziunea internațională a muncii, 
extinderea schimburilor externe 
și cooperării economice in pro
ducție. fundamentarea si reali

nea. marea forță mobilizatoare 
a reglementărilor menite sâ sti
muleze unitățile economice în 
realizarea integrală și la ter
men a producției de export și a 
exportului, obținerea unor pro
duse de înalt nivel calitativ, 
competitive pe piața externă, a- 
sigurînd sporirea participării 
României la circuitul economic 
mondial, valorificarea superi
oară a muncii și creativității 
poporului român.

Totodată, comisiile apreciază 
că . prevederile din proiectul de 
lege referitoare la Încheierea si 
executarea contractelor econo
mice creează , condițiile pentru 
manifestarea, mai pregnantă a 
cerințelor unei conduceri moder
ne și eficiente a economiei, ba
zată pe întărirea autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii și 
autofinanțării, sporirea rolului 
colectivelor de oameni ai mun
cii la întărirea si dezvoltarea 
proprietății socialiste, a ordinii 
și disciplinei si atribuie contrac
tului economic roiul de instru
ment de bază in reglementarea 
relațiilor . dintre unitățile socia

narea sistemului de retribuire 
pentru stimularea producției de 
export și a exportului vor oferi 
un cadru juridic corespunzător 
și pirghii eficiente in aplicarea 
strategiei revoluționare elabora
te de partid cu hotărîtoarea con
tribuție a strălucitului nosțru 
conducător., mult iubitul si 
stimatul secretar general ai 
partidului. Președintele Re
publicii. tova rășul 
Nicolae Ceaușescu. privind dez
voltarea în ritmuri susținute a 
forțelor de producție, de per
fecționare a mecanismului eco
nomic. ■

CUVINTUL DEPUTATULUI
CORNEL PACOSTE

Mult stimate si iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

Doresc sâ subliniez și cu 
acest prilej că toate succesele 
obținute de către poporul nos
tru în procesul deosebit de 
complex al edificării socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate smt legate indi
solubil de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporu
lui. genialul strateg si ctitor al 
României moderne, omul de aie 
cărui gindire, acțiune și faptă 
este legată edificarea socia
lismului și comunismului în 
patria noastră, ilustră perso
nalitate a lumii contemporane.

Vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, să vă adre
sez, in numele Consiliului Na

zarea clanului de comerț exte
rior in condițiile creșterii con
tinue a potențialului tehnic al 
țării noastre.

Stimați tovarăși,
In vederea creșterii răspun

derii colective si personale. în 
proiectul de lege se nrevede 
că. în fiecare unitate economi
că. membrii, biroului executiv al 
consiliului oamenilor muncii 
răspund de stabilirea măsurilor 
necesare bunei desfășurări a ra
porturilor contractuale si de a- 
sigurarea executării contracte
lor încheiate. Răspunderi spori
te revin și ministerelor econo
mice. și consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești. centralelor. Comitetului de 
Stat al Planificării. Ministeru
lui Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Gospodăririi Fondu
rilor Fixe și Ministerului Fi
nanțelor, care au obligația să 
urmărească permanent modul 
in care se încheie și fie'execută 
contractele de către unitățile 
socialiste.

Stimați deputati.
Expresie a caracterului profund 

democratic al orinduirii noastre 
socialiste. proiectul de lege a 
fost supus dezbaterii organelor 
colective de conducere ale ma
rilor întreprinderi, centralelor și 
ministerelor si. îmbunătățit pe 
baza propunerilor făcute cu a- 
ceastă ocazie.

Exprimindu-mi convingere*  
că noul act normativ va con
tribui la perfecționarea relații
lor contractuale în concordanță 
cu cerințele actuale si de per
spectivă ale economiei naționa
le. la creșterea răspunderii oa
menilor muncii in buna desfă
șurare a activității economice, 
vă rog. stimați deputati, să a- 
cordati votul dumneavoastră 
pentru adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a proiectu
lui de Lege, privind încheierea 
și executarea contractelor eco
nomice.

liste in vederea realizării 1*  
timp și in cele mai bune con
diții a prevederilor de plan, atit 
Ia producția pentru consumul in
tern, cit și la cea destinată ex- 

.portului.
Largile atribuții si răspunderi 

stabilite în acest proiect de lege 
întreprinderilor, centralelor, mi
nisterelor economice, altor or
gane centrale și locale vor de
termina creșterea preocupării și. 
răspunderii acestora pentru res
pectarea riguroasă, atit de către 
furnizori, cit si de către bene
ficiari. a obligațiilor contrac
tuale asumate si in final pen
tru funcționarea eficientă a me
canismului de aprovizionare 
tehnico-materială. cu consecințe 
favorabile asupra îndeplinirii 
exemplare, cantitativ și calita
tiv, a sarcinilor de plan.

Avînd convingerea că aplica
rea prevederilor cuprinse in re
glementările supuse dezbaterii 
va contribui la îndeplinirea 
unor importante funcții stimu
latoare in economia națională, 
la întărirea autoconducerii mun
citorești. a autogestiunii econo
mico-financiare și autofinanțării 
fiecărei unități socialiste, comi
siile permanente de specialitate 
ale Marii Adunări Naționale â- 
vizează favorabil, in unanimita
te. proiectele de lege și propun 
adoptarea lor in forma pre
zentată.

Exprimindu-mi acordul cu 
prevederile proiectelor de legi 
supuse dezbaterii, doresc să vă 
asigur, mult, stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
si să mă angajez in fața fo
rului nostru legislativ suprem — 
că toti oamenii muncii din in
dustria metalurgică vor acționa 
fără preget, cu abnegație revo
luționară. pentru realizarea pla
nului pe 1983 și pe iritregul cin
cinal la toti indicatorii, pentru 
a contribui din toate puterile 
noastre la înfăptuirea hotăriri- 
lor' istorice ale Congresului al 
XIII-lea ■ și Conferinței Națio
nale ale partidului.- .

țional a! Agriculturii. Indus
triei Alimentare. Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, al în
tregii tărănimi. respectuoase 
mulțumiri și adînca recunoș
tință pentru tot ceea ce faceți 
spre binele și fericirea în
tregului popor, pentru grija 
statornică ce o manifestați' in 
vederea modernizării agricultu
rii. pentru înfăptuirea neabătu
tă a obiectivelor noii revoluții 
agrare.' pentru activitatea tita
nică pe care o desfășurat! in 
fruntea partidului și statului, 
pentru dăruirea revoluționară, 
devotamentul și energia cu care 
acționați in vederea ridicării 
României socialiste pe culmi 
tot mai înalte de civiliza
ție si progres, pentru cauza co
munismului. pentru pace, prie
tenie si colaborare între toate 
națiunile lumii, pentru in
dependența și neatirnarea scum
pei noastre patrii.

Adresăm. de asemenea, 
profunda noastră recunoștință 
și prețuire tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, 
președintele Consiliului Națio

nal al Științei șl Invățămîntu- 
lui, savant de largă recunoaște
re internațională, pentru con
tribuția remarcabilă pe care o 
aduce la infâptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului, nostru.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat că proiectele de legi 
supuse dezbaterii Marii Adunări 
Naționale au o importanță deo
sebită în ridicarea pe o treaptă 
superioară a intregului sistem 
de autoconducere muncitoreas
că, autofinanțare și autogest.iu- 
ne. în creșterea veniturilor oa
menilor muncii, demonstrînd 
grija permanentă a conducerii 
partidului și statului pentru 
continua perfecționare a cadru
lui legislativ, care să ducă la 
dezvoltarea societății noastre 
socialiste.

Cu toate rezultatele obținute 
anul trecut in agricultură, deși 
au fost asigurate condițiile ne
cesare desfășurării normale a 
activității de producție, așa cum 
s-a subliniat și la recenta șe
dință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. precum 
și în magistrala expunere 
rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
plenarei C.C. al P.C.R., acestea 
nu au fost pe măsura eforturi
lor făcute de stat, a posibilită
ților existente în fiecare județ 
șf unitate.

Așa cum. ne-ați indicat dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar generai, in ve
derea îndeplinirii prevederilor 
pianului pe acest an. se acțio
nează pentru înfăptuirea inte
grală a‘ programelor aprobate, 
o atenție deosebită acordindu-se 
realizării și folosirii judicioase 
a fondului funciar, aplicării co
recte a tehnologiilor cie pro
ducție pentru fiecare cultură, a- 
sigurării necesarului de furaje 
cantitativ și calitativ.

In toată această activitate 
vom avea tn vedgre in perma

CUVINTUL DEPUTATULUI 
SIMION SĂPUNARU

Mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Magistrala cu vin tare pe caro 

ați rostit-o. mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în ca
drul plenarei Comitetului Cen
tral al partidului, constituie 
pentru toate organismele de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare. pentru toți oamenii 
muncii din centrala noastră in
dustrială un amplu si mobili
zator program de muncă si 
acțiune pentru realizarea sar
cinilor de plan ce ne. revin ne 
acest an și pe întregul cincinal.

Permiteți-mi. mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
al partidului, să vă raportez 
că. actionînd în lumina indi
cațiilor și sarcinilor pe care ni 
le-ati dat. Centrala industrială 
de tractoare, autovehicule si 
mașini agricole — Brașov a 
reușit să-și îndeplinească sar
cinile de plan pe primele două 
luni ale acestui an si să înre
gistreze chiar unele depășiri.

Am studiat cu atenție pro
iectul' de Lege privind raportu
rile economico-sociale dintre 
tinitățiie socialiste. încheierea 
si executarea contractelor eco
nomice și apreciem că prevede
rile ■ sale reprezintă un instru
ment practic de importanță de
osebită pentru aplicarea fermă 
a principiilor autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii e- 
conomico-financiare si autofi
nanțării fiecărei unități socia
liste. pentru întărirea disci
plinei si răspunderii contrac
tuale.

De asemenea, consider că 
proiectul Legii privind perfec
ționarea mecanismului econo
mico-financiar prin îmbunătă

CUVINTUL DEPUTATULUI 
IOSIF VARGA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Marea Adunare Națională 

dezbate în actuala sesiune pro
iecte de legi de o deosebită im
portanță pentru transpunerea în 
viață a hotâririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, ale Con
ferinței Naționale, pentru înfăp
tuirea indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind mobilizarea plenară a 
tuturor forțelor pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor 
etonomice pe 1988, an hotărîtor 
al actualului cincinal.

Dbresc să dau. în acest cadru, 
o malta apreciere magistralei 
cuvintări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, la recenta plenară a 
Comitetului Central, care con
stituie un program de acțiune 
de maximă importanță pentru 
organele și organizațiile de 
partid, conducerile de unități, 
pentru toți fiii tării, în vasta 
operă de înflorire a patriei 
noastre. Republica Socialistă 
Rom.ănia.

Asemenea Întregului popor, și 
oamenii muncii din cooperativa 
agricolă de producție Pir, si
tuată într-o zonă colinară din 
județul Satu Mare, acționează 
cu răspundere și angajare pa
triotică pentru perfectionarea 
întregii activități. Ca urmare. 
In 1987 am realizat la griu o 
producție medie de 4 250 kg la 
hectar, la porumb 12 000 kg știu- 
leți și peste 39 tone legume la 
hectar, iar la lină 6.9 kg de la 
fiecare oaie, la un efectiv de 
5 000 de animale.

CUVINTUL DEPUTATULUI
PAVEL ARON

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși»
De la tribuna Marii Adunări 

Naționale exprim. în numele 
puternicului detașament de oa
meni ai muncii din unitățile 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, sentimentele 
noastre de profund respect, 
aleasă prețuire și nețărmurită 
recunoștință față de cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii, 

nență asigurarea echilibrului fi
nanciar la nivelul fiecărei fer
me și unități economice, res
pectarea strictă a bugetelor da 
venituri și cheltuieli, încadra
rea riguroasă în haremurile fi
nanciare. In acest sens, au fost 
întocmite programe de măsuri, 
astfel ca in acest an toate uni
tățile agricole să desfășoare o 
activitate economică rentabilă.

Referindu-se apoi la desfășu
rarea lucrărilor agricole, in ac
tuala campanie de primăvară, 
vorbitorul a informat că pentru 
recuperarea restanțelor și în
cheierea cit mai curind a aces
tora s-au luat măsuri deosbite 
in vederea măririi ritmului de 
lucru, organizării activității in 
două schimburi, urmărindu-se, 
totodată, cu cea mai mare exi
gență calitatea lucrărilor. El a 
raportat că starea de vegetație 
a culturilor de toamnă se pre
zintă bine în toată țara, ceea ce 
înseamnă de pe acum premise 
favorabile pentru recolte bune. 
Precipitațiile căzute pină in 
prezent au refăcut rezerva de 
apă din sol, asigurind o bună 
aprovizionare a culturilor de 
toamnă și, totodată, o germi
nare și o răsărire foarte bună 
a culturilor din această primă
vară.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă Încredințăm și ne an
gajăm în fața Marii Adunări 
Naționale. a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți oa
menii muncii clin agricultură 
vor. depune eforturi pentru în
deplinirea exemplar?, a sarcini
lor ce ne revin pe anul 1988, 
pentru obținerea unor producții- 
record la toate culturile, la ni
velul cerințelor și obiectivelor 
noii revoluții agrare, in scopul 
sporirii continue a contribuției 
agriculturii la creșterea puterii 
economice a patriei noastre, Ia 
ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor.

țirea sistemului de formare a 
preturilor, aflat pe ordinea de 
zi a sesiunii, răspunde unor 
cerințe de maximă importantă 
pentru eficienta cu care rea
lizăm produsele noastre.

Avem convingerea că aplica
rea prevederilor cuprinse in 
acest proiect de lege va avea ca 
efect sporirea preocupărilor tu
turor unităților socialiste pen
tru reducerea costurilor si pre
turilor de producție.

Tntrucît producția destinată 
exportului are o pondere în
semnată in totalul producției 
centralei noastre, am studiat cu 
deosebită atenție proiectul Legii 
privind perfecționarea sistemu
lui de retribuire si stimulare a 
producției de export si a ex
portului. Făclnd up calcul es
timativ. rezultă că, prin aplica
rea prevederilor din proiect, 
centrala noastră ar beneficia, 
in condițiile realizării inte
grale a sarcinilor de plan p« 
anul 1988. de un fond impor
tant de retribuire suplimentar 
de 185 milioane lei. Aceasta e- 
vidențiază pe deplin efectul 
stimulativ al prevederilor din 
proiect și apreciez că adoptarea 
acestuia ca lege de către torul 
legislativ suprem al tării va 
conduce la intensificarea e- 
forturilor pentru realizare*  e- 
xemplară a producției pentru 
export și a exportului.

Vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. a spus in 
încheiere vorbitorul, că vom 
acționa cu fermitate revolu
ționară pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru introducerea 
unui înalt spirit de răspunde
re. de ordine și disciplină în 
realizarea sarcinilor ce ne re
vin din planul pe acest an și 
pe întregul cincinal.

După ce s-a referit Ia acțiu
nile întreprinse pentru pregă
tirea temeinică a producției din 
acest an, vorbitorul a spus în 
continuare :

Cu mîndrie patriotică și pro
fundă responsabilitate comu
nistă, susțin și aprob, cu toată 
convingerea, proiectele de lege 
supuse spre dezbatere si apro
bare actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale. Exprim 
convingerea că ministerul de 
resort, cit și întreprinderile con
tractante vor acționa mai ferm, 
împreună cu producătorii agri
coli. pentru transpunerea in 
viață a cerințelor și exigențelor 
ee ne revin in vederea Înfăp
tuirii obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că membrii 
cooperatori din comuna Pir. ju
dețul Satu Mare, sub coițdu- 
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, vor munci cu abne
gație și botărire comunistă, ase
menea întregului popor, pentru 
e realiza producțiile agricole 
planificate, convinși că ne edi
ficăm propriul viitor, de bună
stare și. civilizație.

Iji acest cadru solemn, vă ex
prim. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, recu
noștință pentru clarviziunea cu 
care ne conduceți, pentru dă
ruirea și abnegația revoluțio
nară puse în slujba propășirii 
scumpei noastre patrii. Ne ex
primăm și cu acest prilej senti
mentele noastre de nețărmurită 
dragoste și adeziunea noastră 
deplină la întreaga politică in
ternă .și externă a partidului și 
statului, care a adus României 
un inalt prestigiu internațional, 
numeroși prieteni pe toate me
ridianele lumii.

ctitorul României socialiste mo
derne. care de peste cinci dece
nii și jumătate iși consacră cu 
neasemuită dăruire patriotică 
întreaga viață și activitate re
voluționară luptei pentru».litof- 
tatea. demnitatea si ferieijea 
poporului român, cauzei sMla- 
iismului și comunismului. \co- 
laborării, înțelegerii și păcii Sn 
lume, secretarul general al par
tidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Proiectele de lege supuse dez
baterii forumului legislativ su
prem al țări! constituie o nouă 

și strălucită confirmare a rolu
lui hotărîtor, determinant; al 
secretarului general al partidu
lui la definitivarea obiectivelor 
și a modalităților concrete de 
acțiune pentru infâptuirea am
plului proces de dezvoltare in
tensivă. dinamică și armonioasă 
a patriei, a obiectivului strate
gic fundamental al actualului 
cincinal privind trecerea Româ
niei la stadiul de țară socialistă 
mediu dezvoltată.

Prin prevederile lor, proiecte
le de legi răspund întru totul ce- 
rințe.lor obiective ale dezvoltării 
actuale și de perspectivă a eco
nomiei naționale, fiind în oon- 
sens cu exigențele impuse de 
întărirea autoconducerii munci
torești, autogestiunii și autofi
nanțării. de participarea tot mai 
activă a oamenilor muncii la 
conducerea întregii vieți econo- 
mico-sociale. Noile acte norma
tive asigură realizarea unei ca
lități noi, superioare. în ce pri
vește relațiile dintre unitățile 
socialiste. întărirea ordinii și 
disciplinei, gospodărirea judi
cioasă. cu maximă eficiență a 
proprietății socialiste, creșterea 
răspunderii organismelor demo
crației muncitorești-revoluționa- 
re in îndeplinirea planurilor șl 
programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării.

In continuare, vorbitorul a ra
portat că in primul trimestru al 
anului, pe ansamblul ministeru
lui, sarcinile de plan la trans
portul de mărfuri și călători și 
la producția-marfă industrială 
vor fi depășite cu peste 100 mi
lioane lei. Rezultatele sint Supe
rioare prevederilor de plan și în 
domeniul prestațiilor de poștă si 
telecomunicații, in construcții- 
monlaj. Se prelimina, de ase
menea. depășirea sarcinilor Ia 
export pe devize convertibile.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
IOACHIM MOGA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elen*  
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Documentele supuse dezbate

rii in actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale demonstrea
ză preocuparea statornică a 
conducerii partidului, a dum
neavoastră personal, muit
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru În
făptuirea in cele mai bune con
diții a planului pe trimestrul II 
și pe Întregul an. a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea și Conferința Națională ala 
partidului. pentru trecerea 
României fntr-un stadiu calita
tiv superior de dezvoltare.

Cu sentimente de aleasă 
cinstire și cu recunoștință fier
binte vă exprimăm, și cu acest 
Prilej, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, pre
țuirea nețărmurită a locuitori
lor județului Cluj pentru neobo
sita dumneavoastră activitate 
pusă, cu neegalabilă dăruire si 
neasemuită abnegație, in slujba 
propășirii necontenite a patriei, 
efirmării plenare a României 
ca țară a păcii, colaborării $1 
prieteniei cu toate statele.

Cu profund respect exprimăm 
viile noastre mulțumiri mult 
stimatei tovarășe academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
pentru sprijinul pe care l-am 
primit în rezolvarea unor pro
bleme deosebit de importante, 
pentru contribuția pe care o 
aduce la afirmarea științei. în- 
vățămintului și culturii româ
nești. la promovarea colaborării 
internaționale și păcii.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că. in spiritul orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
colectivele de oameni ai muncii 
din județul Cluj au acționat 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe acest an. asigurind o 
mai bună folosire a bazei ma

CUVINTUL DEPUTATULUI 
MIHALACHE MĂRGEAN

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Documentele supuse dezbate

rii actualei sesiuni abordează 
probleme de mare însemnătate 
ale vieții noastre economice și 
sociale privind perfecționarea 
mecanismului de conducere, de 
valorificare pe scară mai largă 
a participării oamenilor muncii 
la înfăptuirea in spirit revolu
ționar a însuflețitoarelor pla
nuri și programe de dezvoltaro 
economico-socială a patriei.

Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim, cu cel mal înalt respect, 
in numele tuturor celor ce 
muncesc în județul Brăila, al 
intregului personal muncitor 
din cadrul întreprinderii Agri
cole de Stat Urleasca in care 
lucrez, sentimentele noastre de 
nemărginită stimă și recunoș
tință față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător al partidului și sta
tului, marele Erou între eroii 
neamului, patriot înflăcărat și 
personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, care slujiți 
cu abnegație interesele supre
me ale partidului și poporului, 
ce vă urmează cu devotament, 
cu fierbinte dragoste și încre
dere în lupta nobilă ce o des
fășurăm pentru construirea so
cialismului și comunismului în 
patria noastră.

Tn concordanță cu stadiul ac
tual de dezvoltare a societății, 
cu cerințele autoconducerii, au
togestiunii și autofinanțării, cu 
principiile conducerii științifice 
a întregii vieți economico-socia
le, proiectul Legii privind în
cheierea și executarea contrac
telor economice, prezentat ac
tualei sesiuni a înaltului forum 
legislativ al țării, se înscrie in 
amplul complex d» măsuri în
treprinse de partidul și statul 
nostru, personal de dumnea
voastră, mult stimate și iubite

Trebuie însă să recunoaștem 
că ne regăsim și noi in criticila 
cuprinse in magistrala dumnea
voastră cuvintare rostită la ple
nara Comitetului Central al 
partidului și in Raportul gu
vernului prezentat Marii Adu
nări Naționale și sintem con- 
știenți că realizările de pină 
acum nu se situează la nivelul 
condițiilor și posibilităților de 
care dispunem, a spus vorbito
rul. Vă încredințăm, mult iubi
te si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că neajunsu
rile din activitatea noastră au 
fost analiz-ate temeinic, cu exi
gență. trăgînd toate învățămin
tele și concluziile, și vom acțio
na cu hotărire pentru lichidarea 
lor grabnică. Prevederile pro
iectelor de legi ne mobilizează 
și mai puternic pentru o mai 
judicioasă organizare a activi
tății din transporturi si teleco
municații. pentru optimizarea 
acestuia si folosirea cu maximă 
eficientă a mijloacelor de trans
port feroviar, auto, naval și ae
rian, a puternicei baze tehnico- 
materiale de care dispunem, do
meniu în care avem încă mari 
rezerve nevalorificate.

Exprimindu-mi deplinul acord 
cu proiectele de legi supuse 
dezbaterii, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că. urmindu-vă 
neabătut strălucitul exemplu de 
dăruire patriotică, vom acționa 
cu înaltă răspundere pentru in- 
deplinirea exemplară a planului 
pe 1988. răcind astfel dovada a- 
tașamentului nostru deplin față 
de politica științifică a partidu
lui și statului nostru, politică 
consacrată Înfloririi muitilate/ 
rale a patriei, afirmării ei libere 
și demne intr-o lume a colabo
rării. a înțelegerii și păcii.

teriale, a potențialului tehnic șl 
uman de care dispun. Ca urma
re, în perioada parcursă in acest 
an. planul la producția-marfă 
industrială a fost îndeplinit in 
proporție de 100.5 la sută, iar 
la productivitatea muncii de 
100 la sută. Față de aceeași pe
rioadă a anului trecut s-a în
registrat o creștere de 14.8 la 
sută la producția-marfă și de 
15.1 la sută la productivitatea 
muncii.

Cu toate acestea, a arătat 
vorbitorul, mai avem Încă ră- 
mîneri in urmă in îndeplinirea 
unor prevederi <ie plan. Vă 
raportez, mult stimate tovarășe 
secretar general, că am analizat 
modul cum se Înfăptuiesc pro
gramele de perfecționare a or
ganizării și modernizare a pro
ducției, cum se realizează pro
gramele prioritare și speciale, 
stabilind in consecință măsuri 
care să asigure îndeplinirea 
acestora la termenele scadente, 
cu maximă eficiență economică. 
O atenție - prioritară acordăm 
sarcinilor de export. în ceea ca 
privește investițiile, am reac
tualizat unele grafice de execu
ție, acționăm ca toata capacită
țile prbvăzute sâ fia puse In 
funcțiune in acest an.

Declarindu-se de acord cu 
proiectele de legi supuse dezba 
terii actualei sesiuni a 
Adunări Naționale, vorbitoru, 
a spus in tncheierer'Doresc a 
și de la triburi*  celui mai ln<t 
forum legislativ al țării i 
exprim aprobare*  și adeziuni 
deplină la politica externă 
partidului și statului nostru, c 
pace și largă conlucrare interna 
țională intre state libere, su 
verane și egale in dreptur 
promovată cu strălucire de dum 
neavoastră, mult stimate și iubit’ 
tovarășe Nicolae Ceaușescu 
mare Erou al pâcil. personali 
tale proeminentă și de inal 
prestigiu a lumii contemporane 
pentru care vă aducem cel< 
mai alese mulțumiri.

tovarășe președinte al Republi
cii. privind perfecționarea con
tinuă ,a raporturilor dintre uni
tățile socialiste, creșterea parti
cipării șl răspunderii acestora 
la înfăptuirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Totodată, pro
iectul de lege intărește răspun
derea oamenilor muncii In ca
litatea lor de proprietari ai mij
loacelor de producție, de pro
ducători și beneficiari ai bunu
rilor materiale și spirituale ala 
societății, pentru gospodărirea 
patrimoniului unităților socia
liste și instaurarea unui climat 
de ordine și disciplină la toata 
locurile de muncă. Creind un 
cadru unitar raporturilor da 
cooperare dintre unitățile eco
nomice, acest act normativ asi
gură eliminarea neajunsurilor 
manifestata în Încheierea și e- 
xecutarea contractelor econo
mice de către întreprinderi in 
dubla lor calitate de beneficiar 
și furnizor.

Apreciez, de asemenea, c*  
deosebit de importante măsuri
le propuse privind îmbunătăți
rea sistemului de formare a 
prețurilor și de perfecționare a 
sistemului de retribuire pentru 
stimularea producției da export 
și a exportului, care vor condu
ce la stimularea și mobilizarea 
oamenilor muncii, la realizarea 
in cele mai bune condiții a pla
nului, sporirea eficienței eco
nomice și a producției pentru 
export.

îmi exprim acordul deplin — 
a spus în continuare vorbitorul 
— față de proiectul de Lege pri
vind încheierea și executarea 
contractelor economice, de ce
lelalte acte normative supuse 
dezbaterii și aprobării actualei 
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale.

Reafirmindu-ne din nou apro
barea deplină față de politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, vă rog să-mi 
permiteți ca, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor
(Continuare in pag. a IV-a)
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muncii de pe ogoarele județu
lui Brăila, să vă adresăm, și cu 
acest prilej, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cele 
mai respectuoase mulțumiri 
pentru sprijinul permanent ce

CUVÎNTUL
MARIA

ni-1 acordați, împreună cu 
urările noastre fierbinți de mul
tă sănătate și viață ’îndelungată 
pentru a ne conduce pe mai de
parte partidul și țara pe dru
mul luminos al comunismului, 
al bunăstării și fericirii între
gului nostru popor.

DEPUTATEI 
FLUCSĂ

. x , „Atica externă, de 
unanimă m Colaborare rodnică 
înțelegere ^e pace pe plane- 
mtre PPPPpromovată de Româ- ta noast:jstâ de dumneavoas- 
nia soijjt stimate tovarășe 
țra. ’Ceaușescu. Putem spune 
7icc!adrie că dacă de mai bine 
jju.6uă decenii țara noastră se 
cltrnă ca apărătoare a acestor 
icre idealuri, dacă numele . ei 

jste sinonim cu cel al păcii și 
progresului, dacă numele său 
este rostit astăzi cu respect, a- 
ceasta se datorește gindirii și 
acțiunii dumneavoastră cuteză
toare. devotamentului și abne
gației revoluționare cu care mi
litați pentru realizarea acestor 
nobile năzuințe ale poporului 
nostru.

Declarîndu-ne de acond cu 
proiectele de legi supuse apro
bării Marii Adunări Națio
nale, vă asigur, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pe mult iu
bita și stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. că in toate unitățile 
industriei ușoare oamenii mun
cii vor acționa cu înaltă răs
pundere patriotică pentru rea
lizarea exmplară a planului ne 
pe anul 1988 și întregul cincinal, 
a mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XIIT-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului.

s-au constatat în municipiul 
București și în județele Con
stanța. Timiș, Bihor. Cluj. Har
ghita. Dolj și Galați.

în activitatea de aplicare a 
legii s-au manifestat si unele 
neajunsuri, neacționindu-se în
că în suficientă măsură pentru 
descoperirea celor mai semni
ficative cazuri de înavuțire prin 
încălcarea normelor eticii și 
echității socialiste.

Cadrele cu funcții de condu
cere din unitățile socialiste nu 
au manifestat suficientă atitu- 

- dine combativă pentru sesizarea 
comisiilor de cercetare cu si
tuația persoanelor din subordi
ne care dobindiseră bunuri a 
căror valoare depășea cu mult 
veniturile licite realizate. A- 
ceasta explică numărul extrem 
de redus al sesizărilor făcute de 
conducerile unităților socialiste 
într-un 
precum

tă o va constitui determinarea 
cadrelor cu funcții de condu
cere din unități să-și ’îndepli
nească obligațiile ce le revin 
prin lege de a sesiza comisii
lor de cercetare cazurile de 
înavuțire ilicită.

Vom folosi în mai mare mă
sură mijloacele de informare in 
masă. îndeosebi presa centrală 
și locală, pentru popularizarea 
prevederilor legii și pentru pre
venirea împrejurărilor care fa
vorizează dobindirea unor bu
nuri in vădită disproporție cu 
veniturile persoanelor respec
tive.

Pentru o cit mai bună apli
care a prevederilor legii, vom 
perfecționa conlucrarea organe
lor de stat care au atribuții in 
controlul averilor cu organis
mele democrației muncitorești- 
revoluționare. asigurîndu-se ast
fel, o dată cu ridicarea calității 
activității preventiv-educative,

dete comisiile de cercetare au 
fost sesizate numai de către 
cetățeni și organele de stat. De 
asemenea, nici consiliile popu
lare. care aveau posibilitatea să 
ia cunoștință și să semnaleze 
cazurile de dobindire a unor 
proprietăți importante, nu au 
acționat in spiritul exigentelor 
impuse de Legea controlului 
averilor.

Situind munca de prevenire 
pe primul olan al activității, co
misia centrală, comisiile județe
ne. toate organele cu atribuții 
in aplicarea prevederilor legii 
vor intensifica acțiunile de pre
venire și politico-educative in 
scopul eliminării a tot ceea ce 
este străin principiilor de eti
că și echitate socialistă, pentru 
crearea unei opinii de masă îm
potriva tendințelor de acumu
lare a unor bunuri prin alte 
mijloace decit prin muncă 
cinstită. O preocupare deosebi-

șl creșterea fermității, exigen
tei pentru combaterea oricăror 
manifestări de păgubire a avu
tului obștesc, de căpătuială șl 
parazitism, de însușire de bu
nuri prin mijloace necinstite, 
pentru întărirea legalității so
cialiste.

Ne angajăm, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci cu toată dăruirea sl răs
punderea, cu spirit revoluționar 
Si exigentă comunistă pentru 
îndeplinirea prețioaselor dum
neavoastră indicații și orientări 
de respectare neabătută a prin
cipiilor eticii și echității socia
liste. de intensificare a mun
cii politico-educative pentru 
formarea omului nou. cu o 
înaltă conștiință revoluționară, 
ca factor de importantă 
primordială în noul stadiu de 
dezvoltare a societății noastre 
socialiste.

festă încă o serie de lipsuri care 
au influențat negativ îndepli
nirea unor indicatori fizici și 
valorici ai planului, precum și 
realizarea unor contracte pentru 
export. Analizind. cu toată răs
punderea și exigența, la nivelul 
ministerului, al centralelor in
dustriale și Întreprinderilor, cau
zele care au condus la aceste 
nerealizări. au fost stabilite mă
suri concrete pentru lichidarea 
hotărită a neajunsurilor.

Am studiat cu deosebită aten 
tie reglementările cuprinse 
proiectele de legi supuse dele
terii și aprobării actualei^țjo- 
siuni a Marii Adunari^fJurj 
nale și apreciez că eleju jn_ 
condiții superioare PQe pjan 
făptuirea prevederil<țezvoltare 
și a programelor b rolul fac- 
a patriei, accenturffciență ai 
torilor intensivi. / 
creșterii econorfuit stimate to- 

Vă asigurăm general, că oa- 
varășe secregin intreprinderi- 
menii munâșrâre. trăgind țoa
le industrje si învățămintele 
te conclvătea de' pină acum, 
din arbotăriți să-și sporeas- 
sint f.ibiiția la creșterea ex- 
că of a competitivității pro- 
)>©or românești și a eficienței 
djoflifce.
Ă continuare, vorbitoarea a 

pus: Ne exprimăm adeziunea

Asemenea întregului popor, 
oamenii muncii din industria 
ușoară, traducind in viată în
drumările și indicațiile dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. acțio
nează cu înaltă răspundere pa
triotică pentrtî îndeplinirea pre
vederilor de plan pe anul 1988 
și întregul cincinal, a programe
lor speciale de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei. în pri
mul trimestru al anului au fost 
obținute, comparativ cu aceeași 
perioadă din 1987. creșteri în
semnate la producția fizică sl 
marfă, iar producția pentru ex
port pe relația devize converti
bile a sporit cu peste 65 la 
sută.

în spiritul răspunderii comu
niste trebuie să arătăm insă că 
in activitatea noastră se mam-

estimate tovarăș
...___ Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputatl»
Proiectele de legi supuse dez

baterii și aprobării actualei se
siuni a Marii Adunări Naționa
le se constituie intr-o contribu
ție de cea mai mare însemnă
tate la îmbunătățirea activității 
economice, la perfecționarea 
mecanismului economico-finan
ciar. la intărirea rolului auto- 
conducerii și autogestiunil mun
citorești. asigurind condiții pen
tru înfăptuirea exemplară a ho
tăririlor Congresului al XlII- 
lea al partidului, a obiectivelor 
privind Înaintarea neabătută a 
României pe drumul progresu
lui și civilizației socialiste.

Mult 
Nicolae

număr de 10 județe, 
$1 faptul că în 31 ju-

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVÎNTUL deputatei 

MARIA GHITULICĂ
stimate tovarășe

Raportul cu privirej ’ i“i a onor fapte si reducerea unor pedepsedt ’Jbta comisiil.r i. judecată I

precum și b de tovarăsa MAR(A B0BU
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
Acționind in spiritul hotărîrî- 

lor de partid, al legilor tării, al 
indicațiilor și orientărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prezr ministrul justiției
/tedus cu 25 la sută, 

în dauna avutului 
? cu 27.5 la sută. iar 
poftise prin violentă cu 28 
^scădere mai semnificativă 

uo --------- _ . ifracțiunilor s-a constatat în
secretarul general al Partidului Ariaada 15 septembrie 1987 — 
Comunist Român, p -j"~---- ’»»» ---j----------x—, _
Republicii Socialiste 
organele Ministerului de In 
ne. ale justiției și procur " 
cu sprijinul organelor depf. 
tieî muncitorești-revol 
au desfășurat o inten 
late pentru preveni jnde- 
terea și reducerea Ai care 

 

fenomenului infrag. bunu- 

 

osebi a acelor ijăea și li- 
lezează avuția

voluționare. creșterii rolului 
adunărilor generale, participării 
tuturor oamenilor muncii la 
elaborarea si înfăptuirea măsu
rilor și hotăririlor. la rezolvarea 
problemelor vitale ale unității 
noastre.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
am încheiat în condiții de cea 
mal bună calitate însămtațarea 
culturilor din prima și a doua 
epocă și, in prezent, așa cum 
ne-ați indicat, se desfășoară în 
ritm susținut însămîntatul po
rumbului, soiei și fasolei, avînd 
asigurate toate condițiile ca 
pină la 10 aprilie să încheiem 
această importantă lucrare.

în spiritul exigențelor formu
late de dumneavoastră în ma
gistrala cuvîntare rostită la

plenara Comitetului Central at 
partidului, sintem pe deplin 
conștienți că ceea ce em în
făptuit pină în prezent nu re
flectă decît în parte potențialul 
uman si material de care dis
punem. nu se ridică la nivelul 
ajutorului permanent acordat 
de partid si de stat, personal 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Declarlndu-mă de acord eu 
proiectele de lege supuse dezba
terii șl aprobării Marii Adunări 
Naționale, ne angajăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, să muncim fără 
preget, cu înaltă răspundere 
patriotică, pentru a transpune 
in viață hotăririle Congresului 
al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

muncii din județul 
niind că sint create 
dițiile ca si în acest 
să fie anul cu rezultatele cele 
mai bune obținute pină acum, 
m continuare vorbitoarea a 
spus : Măsurile stabilite de con
ducerea de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind crea
rea și continua îmbunătățire a 
sistemului de educare a maselor 
în spiritul eticii si echității so
cialiste. lărgirea formelor de 
participare a întregului popor la 
conducerea societății, au deter
minat instituirea unui climat de 
ordine și disciplină, de răspun
dere in apărarea și dezvoltarea 
avuției naționale, condiție obiec
tivă a creșterii nivelului de trai, 
în acest context, raportul cu 
privire la starea infracțională 
pe anul 1987, concluziile desprin- 

• se din aplicarea decretelor de 
amnistie a unor fapte si redu
cerea unor pedepse, a prevede
rilor Legii controlului averilor, 
din activitatea comisiilor de ju
decată reflectă preocuparea deo
sebită pentru lărgirea și Întări
rea legalității socialiste in toate 
compartimentele vieții noastre 
economico-sociale. în ansamblul 
organismelor și modalităților 
de realizare a democrației mun- 
citorești-revoluționare. o impor
tantă contribuție la asigurarea 
legalității o au comisiile de ju
decată. organele obștești de in
fluențare și jurisdicție care se 
bucură de tot mai mult pres
tigiu in rindul maselor de Ce
tățeni.

Vă rog să-mi Îngăduiți, a 
spus în încheiere vorbitoarea, 
ca, de la tribuna acestui înalt 
for legislativ, să dau glas ade
ziunii depline la politica inter
nă și externă a partidului . si 
statului nostru, să asigur pe-to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
pe ' tovarășa Elena Ceaușescu 
că oamenii muncii din județul 
Iași vor acționa cu abnegație 
pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor ce le revin pe acest 
an și pe întregul cincinal, pen
tru creșterea contribuției jude
țului la ridicarea României so
cialiste pe noi trepte de progres 
și civilizație.

IașI subli- 
toate con- 
județ 1988

Mult
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită to
varășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați și 
invitați.

Actuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale își desfășoară 
lucrările in atmosfera de puter
nică mobilizare, generată de 
tezele și orientările de excep
țională însemnătate cuprinse in 
magistrala cuvîntare rostită de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a Comitetului Central. 
Rezultatele bune obținute de 
oamenii muncii din patria noas
tră în anul 1987 și în primul 
trimestru al acestui an, docu
mentele supuse spre dezbatere 
Marii Adunări Naționale în ac
tuala sesiune reflectă cu pu
tere realismul politicii partidu
lui și statului nostru de dezvol
tare economico-socială dinami
că, intensivă, al cărei promotor 
este secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
genial conducător, de numele și 
activitatea căruia sînt legate 
toate marile realizări ale po
porului nostru, năzuințele noas
tre de mai bine, de progres, 
prosperitate și pace.

Vă rog să-mi permiteți ca In 
numele tuturor locuitorilor ju
dețului Iași — județ care, ase
menea tuturor zonelor țării, a 
cunoscut în ultimii 23 de ani o 
dezvoltare impetuoasă, valoarea 
producției industriale crescînd 
de peste 12 ori, iar cea agrico
lă de 3 ori. în care s-au con
struit noi platforme industriale, 
școli, spații de lnvățămînt, cer
cetare, noi obiective culturale 
șl de ocrotire a sănătății, s-au 
dat în folosință peste 87 000 de 
apartamente — să vă adresăm 
respectuoasele noastre mulțu
miri, înalta noastră prețuire și 
recunoștință pentru activitatea 
revoluționară eroică, pe care o 
desfășurați in fruntea partidu
lui și țării.

După ce a prezentat rezulta
tele obținute in primele două 
luni ale acestui an de oamenii

cuvîntul deputatului
dezvoltării avutului obștesc, 
precum și al unei comportări 
exemplare in societate.

Astfel, cele aproape 17 000 co
misii de judecată existente în 
întreprinderi, instituții, organi
zații cooperatiste și obștești, 
precum și pe lingă comitetele 
și birourile executive ale consi
liilor populare, compuse din 
peste 150 000 membri aleși din 
rindul muncitorilor, țăranilor si 
intelectualilor, prin activitatea 
desfășurată și-au adus o con
tribuție importantă la educarea 
oamenilor muncii în spiritul 
respectării regulilor de convie
țuire socială, a normelor eticii 
si echității socialiste, reușind, 
prin sfaturile date părților, să 
asigure împăcarea în 34 la sută 
a cazurilor în care, potrivit le
gii. aveau această posibilitate, 
restabilind astfel relațiile nor
male de conviețuire între cetă
țeni.

în alte cazuri. comisiile de 
judecată au aplicat măsuri de 
influențare obștească, determi- 
nind scăderea numărului de sus
trageri din avutul obștesc și de 
abateri de la regulile de con
viețuire socială. De asemenea, 
ele au contribuit la întărirea 
disciplinei in muncă și apărarea 
proprietății socialiste prin solu
ționarea cazurilor referitoare la 
imputați! pentru pagube produ
se unităților.

♦
Profundul umanism ce carac

terizează întreaga noastră via
tă socială și-a găsit o expresie 
deosebit de grăitoare în adopta
rea. din inițiativa și la 
propunerea tovarășulu i 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
actelor de clementă din octom
brie 1987 și ianuarie 1988. care, 
prin valoarea lor juridică si 
înaltul ldr conținut umanist, 
fără precedent, au fost primite 
cu vie satisfacție de către opi
nia publică din tara noastră și 
s-au bucurat de un larg ecou 
internațional. Aceste două de
crete. pe lingă faptul că au 
amnistiat și grațiat unele in
fracțiuni și pedepse, au asigu
rat efectiv locuri de muncă, co
respunzător pregătirii, tuturor 
persoanelor puse in libertate.

Organele judiciare, cu sprijinul 
consiliilor populare, al colective
lor de oameni ai muncii în care 
au fost încadrate persoanele li
berate. au realizat, prin măsuri 
educativ-preventive. integrarea 
în viața socială a majorității 
covîrșitoare a acestora, și numai 
un număr nesemnificativ din 
rindul lor — circa 0.6 la sută — 
au comis noi infracțiuni. împo- 

■ triva cărora au 
surfle legale.

Informăm că 
penitenciare se 
persoane.

Organele Ministerului do In
terne. ale justiției și procuratu-

MIU DOBRESCU
Mult iubite șl stimate 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși deputati,

Activitatea atotcuprinzătoare 
a partidului nostru, forța poli
tică conducătoare a întregii so
cietăți. preocuparea statornică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru toate laturile și dome
niile vieții sociale își găsesc o 
elocventă reflectare și în lucră
rile actualei sesiuni a forumu
lui suprem legislativ al tării, 
care se desfășoară sub însem
nul analizei profunde cuprinse 
în magistrala cuvîntare prezen
tată de secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, în cadrul recentei ple- _ . _ . . .
nare a C.C. al P.C.R. ventă expresie șl în recentul

După ce a exprimat totalul Decret al Consiliului de Stat
acord cu proiectele actelor nor- privind amnistierea unor in-
mative din domeniul economic fracțiuni și, reducerea unor
ce figurează pe ordinea de zi a pedepse, adoptat din Inițiativa

și la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Luarea a- 
cestel măsuri, In contextul fa
vorabil al scăderii continue, ac
centuate a fenomenului' infrac
țional are drept fundament 
trainic climatul general sănătos 
al vieții social-politice a tării. 
După cum se știe, ceî ce au be
neficiat de acest decret au fost 
încadrați în muncă, într-o acti
vitate utilă. Ii s-au asigurat 
condiții de integrare sl afirmare 
profesională in colectivele uni
tăților unde au fost repartizați. 
Revine colectivelor de muncă, 
in primul rind sindicatelor, 
răspunderea ca. Împreună cu 
ceilalți factori educaționali din 
unități, să acționeze ta așa fel 
îneît cei în cauză să simtă în 
mod real grija, solicitudinea, 
atitudinea omenească în acest 
început de drum nou. al unei 
vieți demne și cinstite. Vă asi
gur. mult iubite și stimate to
varășe secretar general, pe 
dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, asi
gur. de asemenea. Marea Adu
nare Națională că, în spiritul 
răspunderilor deosebite pe care 
partidul le-a pus în fata sindi
catelor, vom acționa cu toată 
hotărirea pentru a ne aduce o 
contribuție sporită la educarea 
și formarea omului nou. la in
staurarea principiilor eticii și 
echității socialiste ce guvernea
ză societatea noastră.

tiei muncitoreștl-revolutionare. 
participarea oamenilor mun
cii la înfăptuirea justiției, la 
întărireâ și dezvoltarea legali
tății socialiste, apreciez în mod 
deosebit măsurile privind lăr
girea atribuțiilor si competente
lor acestora, expresie a încre
derii conducerii partidului și 
statului in capacitatea lor de 
analiză riguroasă, principială a 
litigiilor taterumane care apar 
în viată.

In contextul larg al procesu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate sl 
de înaintare a patriei spre co
munism, proces gîndit științific, 
vizionar de marele conducător 
al României socialiste moderne, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
coordonată definitorie o repre
zintă umanismul socialist, re
voluționar. El își găsește o eloc-

U; ĂutArie
președintelatîi martie 1988. cind numărul a- 

Români' cestora s-a redus cu 59.2 la su
tă. actele de violentă scăzînd cu 
81 la sută, cele de tulburare a 
ordinii și liniștii publice cu 73 
la sută, iar cele care se referă 
la avutul obștesc și avutul per
sonal s-au redus cu 50 la sută 
și. respectiv, cu 54 la sută.

în perioada la care se referă 
raportul, organele judiciare au 
pus un accent deosebit pe re
educarea la locul de muncă a 
celor care au încălcat, legile 
țării. Această măsură deosebit 
de eficientă a condus la creș
terea rolului colectivelor de oa
meni, ai muncii în supraveghe
rea. reeducarea și influențarea 
pozitivă a persoanelor condam
nate să execute pedepsele prin 
muncă.

Totodată, s-a acordat o mal 
mare atenție măsurilor de in
fluențare obștească a persoane
lor care au comis fapte penale 
cu un grad redus de pericol so
cial și față de care organele de 
stat au apreciat, potrivit legii, 
că nu se impune condamnarea 
lor penală. Astfel, a crescut cu 
56 la sută numărul celor care, 
pentru faptele comise, au fost 
puși în discuția colectivelor de 
muncă din care făceau parte și 
cu 63 la sută cel al persoanelor 
încredințate oamenilor muncii, 
unităților de învătămint și fa
miliei.

Organele judiciare au mani
festat o atenție sporită și in 
aplicarea reglementărilor legale 
referitoare la răspunderea pe
nală a minorilor, elaborate din 
inițiativa și cu contribuția 
determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
care consacră un sistem de mă
suri, îndeosebi cu caracter pre- 
ventiv-educativ. neintilnit in 
alte legislații penale, străbătut, 
ca de altfel întreaga noastră le
gislație. de principiulumanismu- 
lui socialist, de grija și atenția 
deosebite de a se concentra toa
te eforturile pe măsuri educati
ve. care, prin finalitatea lor. să . 
asigure formarea omului pen
tru muncă și viață.

O expresie elocventă a pro
fundei democrații muncitorești- 
revoluționare din tara noastră, 
a creșterii rolului opiniei pu
blice in viata socială o consti
tuie comisiile de judecată, insti
tuite prin lege ca organe ob
ștești de influențare și jurisdic
ție, prin care se realizează par
ticiparea maselor largi la înfăp
tuirea legalității și educarea so
cialistă a cetățenilor în spiritul 
promovării unei atitudini corec
te față de muncă. întăririi și

c atingere 
rile persoanelgfiornicite. 

 

niștea Puhlic^s(ern iegjsia- 
ordinii de Congresul al 

întregul,dului, din iniția- 

 

tiv. elabrtributia determi- 
IX-lea tarului general al 
tiva șipreședintele Repu- 
nan liste România, prin 
pa sa reglementărilor, 
Wsi armonios concepute, 
a caracter profund uman 

emocratic. unic in felul 
. bazat pe participarea tot 

ai largă a oamenilor muncii 
.înfăptuirea actului de justi- 

-urind în cel mai înalt 
Tea fermă a minuna- 

tevoluționare ale 
)•

.©gramului ideolo- 
. ridului, a vastei acti- 

politico-educative. orga- 
., judiciare. în colaborare cu 
t>rii educaționali, au acțio- 
pentru cunoașterea conținu- 
1 și semnificației social-poli- 
ale legilor tării de către 
oamenii muncii, pentru a- 
trea tot mai largă a opiniei 
ce la crearea unui climat 
erfectă ordine și legalitate, 
splină concordantă cu inte- 
• societății noastre socia- 

asigunndu-se. totodată, 
rea tezei profund stiinți- 
elaborată de secretarul 
11 al partidului, potrivit 

principala preocupare 
> să o constituie munca 
•evenire a manifestărilor 
..ionale.

Ridicarea pe o treaptă calita
tiv superioară a muncii politico- 
educative. creșterea și afirmarea 
tot mai puternică a conștiinței 
socialiste, revoluționare, a tu
turor oamenilor muncii, precum 
și acțiunile preventive desfășu
rate de organele de stat. îm
preună cu organismele demo
crației muncitorești-revoluțio- 
nare. au contribuit la scăderea 
considerabilă a stării infrac
ționale.

Astfel, în anul 1987, compara
tiv cu anul precedent, numărul 
infracțiunilor comise si consta
tate de organele judiciare a scă
zut cu 33 la sută, din care fap
tele de păgubire a avutului ob-

o a- 
dez- 
asi- 
nu- 
per-

fost luate mă-

în prezent în 
află circa 7 500

rii. în strînsă conlucrare cu or
ganismele democrației muncito- 
rești-.revoluționare. cu sprijinul 
permanent al organelor locale 
de partid, vor acționa. în conti
nuare, cu mai multă hotârire 
pentru perfecționarea, diversifi
carea și creșterea eficienței ac
tivității desfășurate pentru cu
noașterea si respectarea de că
tre toți cetățenii a legilor țării.

în întreaga lor activitate, or
ganele judiciare vor milita pen
tru aplicarea neabătută în 
practică a principiului formulat 
de secretarul general al parti
dului. președintele Republi
cii Socialiste România, potrivit 
căruia nimepi să nu fie pe
depsit pe nedrept, neadmițin- 
du-se nici un fel de abuzuri 
sau ilegalități, dar. totodată, ni
meni să nu rămînă nepedepsit 
dacă încalcă legile țării si aduce, 
prin aceasta, prejudicii orîn- 
duirii noastre socialiste.

Avînd în centrul atenției 
noastre preocuparea constantă 
si fermă pentru apărarea valo
rilor supreme ale societății so
cialiste. a independentei si su
veranității scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă Româ
nia. vom acorda, totodată, 
tpntie sporită ocrotirii si 
voltării avuției naționale, 
gurării ordinii și liniștii 
blice. a unui climat de 
fectă legalitate.

Organele Ministerului de In
terne. ale justiției și procu
raturii aduc, și cu acest prilej, 
un omagiu fierbinte ilustrei 
personalități a conducătorului 
partidului și statului nostru. 
Inițiatorul și creatorul dreptu
lui socialist român, care întru
chipează spiritul de dreptate si 
omenie, fermitate neclintită în 
apărarea legalității socialiste, a 
muncii pașnice a poporului nos
tru de construire a socialismu
lui. hotărlrea neabătută pentru 
garantarea libertății șl demni
tății omului.

Aducem, totodată, un căl
duros omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului și statului nostru, 
savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru contribu
ția sa hotăritoare la creșterea 
rolului științei, culturii și în- 
vățămîntului, în opera de edu
care. in spiritul Programului 
ideologic al partidului, a tinerei 
generații, a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră.

Puternic mobilizați de tezele 
și orientările stabilite de Con
gresul al XlII-lea și de Con
ferința Națională ale partidu
lui, lucrătorii organelor judicia
re își exprimă în fata Marii 
Adunări Naționale, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, angajamentul solemn 
că, urmind luminosul său e- 
xemplu de muncă și viată, vor 
acționa cu devotament, cu toa
tă capacitatea și hotărîrea pen
tru a-și îndeplini în cele mai 
bune condiții misiunea de înaltă 
răspundere ce le-a fost încre
dințată de partid șl popor.

CUVÎNTUL deputatului
FLOREA DUMITRESCU

Raportul privind aplicarea prevederilor legii controlului averilor
prezentat de tovarășul ION RADU, 

președintele Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice si Sociale

anii 
tara 
din 

Con-

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Mărețele Înfăptuiri din 

construcției socialiste din 
noastră și îndeosebi cele 
perioada inaugurată de
greșul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, cind în frun
tea destinelor țării, prin voința 
unanimă a comuniștilor și în
tregii națiuni, a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, sint rezultatul unei 
vaste opere de transformare re
voluționară a întregii societăți 
și de înfăptuire a uneî noi ca
lități a muncii și vieții materia
le și spirituale ale poporului 
nostru.

îndeplinirea cu Înalt spirit 
civic, de către majoritatea co- 
virșitoare a cetățenilor patriei, 
a îndatoririlor sociale a deve
nit o trăsătură esențială a aces
tei epoci glorioase in care se 
afirmă pe deplin concepția pre
ședintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. despre res
pectul neabătut ce trebuie 
dat legilor țării, aplicării 
rite a principiilor eticii și 
tatii socialiste.

Acționindu-se în spiritul

acor- 
hotă- 
echi-
aces-

tor cerințe, indicații și orientări, 
prin munca educativă desfășu
rată de organele de stat îm
preună cu organismele de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare pentru prevenirea ca
zurilor de încălcare a normelor 
legale, precum și pentru crea
rea unei puternice opinii de 
masă împotriva tendințelor de 
căpătuială și trai fără muncă, 
s-a restrins sfera manifestări
lor de îmbogățire pe căi ne
cinstite.

La edificarea societății noas
tre socialiste, societate a drep
tății sociale, au contribuit in 
mod deosebit măsurile de per
fecționare a legislației, rod al 
inițiativei și gîndirii revo
luționare, de largă perspec
tivă, ale președintelui țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. între 
care se înscrie și Legea pri
vind controlul averilor, adopta
tă în anul 1968. act politic și, 
totodată, act moral ce s-a do
vedit un instrument deosebit 
de eficient de prevenire si de 
combatere a mentalităților tn- 
vechite. de îmbogățire pe seama 
muncii altora, străine princi
piilor de etică și echitate ce 
caracterizează orinduirea noas
tră socialistă.

Prin participarea directă în 
comisiile de cercetare instituite 
prin lege a unui număr însem
nat de oameni ai muncii care 
lucrează nemijlocit în produc
ție s-a asigurat creșterea fer
mității și exigenței fată de cei 
care, nesocotind normele lega
le. au acumulat bunuri și va
lori prin mijloace" frauduloase, 
aceste comisii acționind ca ade
vărate organisme ale democra
ției muncitoreșli-revolutionare.

îndeplinindu-și funcțiile cu 
care au fost învestite prin Le
gea controlului averilor, atit 
comisiile de cercetare, cit si 
organele de stat au acționat, 
an de an. mai eficient pentru 
descoperirea, cercetarea și ju
decarea persoanelor care s-au 
înavuțit ilicit, precum și pen
tru readucerea in patrimoniul 
obștesc a bunurilor si valorilor 
dobrndite de acestea.

Totodată, sub îndrumarea șl 
controlul comisiei centrale și -a 
celor județene, au fost efectua
te numeroase acțiuni de popu
larizare a Legii controlului ave
rilor. de punere in discuția co
lectivelor de oameni ai muncii 
a celor care au încălcat nor
mele de etică și echitate socia-

listă. în scopul prevenirii unor 
asemenea manifestări.

Ca efect , al amplului proces 
politico-educativ desfășurat pe 
baza Programului ideologic al 
partidului, a crescut conștiința 
juridică socialistă a cetățenilor, 
aceștia înțelegind din 
mai mult că munca, 
de orice exploatare si 
rată in folosul întregii 
este singura sursă a 
tatii generale și bunăstării fie
cărui om al muncit

în acest context, cazurile de 
dobindire a bunurilor de către 
unele persoane prin mijloace 
ilicite constituie manifestări izo
late. cu totul străine normelor 
care guvernează relațiile sociale 
din țara noastră. Față de aces
te manifestări anacronice, comi
siile de cercetare, organele de 
stat și ceilalți factori învestiți 
cu atribuții în aplicarea Legii 
controlului averilor au acționat 
cu toată fermitatea, luînd măsu
rile de tragere la răspundere 
prevăzute în această lege.

în anul 1987. la comisiile de 
cercetare s-au primit spre veri
ficare. de la cetățeni, unități 
socialiste și organele de stat, un 
număr de 1 552 sesizări. în ace
eași perioadă, instanțele judecă
torești au confirmat prin hotă- 
rîri definitive un număr de 308 
sesizări, dispunînd trecerea in 
proprietatea statului a unor bu
nuri in valoare de 47 milioane 
lei. Cele mai mari valori tre
cute in proprietatea statului

ce în ce 
eliberată 
desfășu- 
societătf. 
prosperi-

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputat!,
Proiectele de legi privind în

cheierea și realizarea contrac
telor economice. îmbunătățirea 
sistemului de formare a pretu
rilor și de retribuire pentru 
stimularea producției de export 
și a exportului, elaborate din 
inițiativa și sub directa îndru
mare a dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. reflectă, in 
mod strălucit, caracterul știin
țific. revoluționar al politicii 
partidului și statului nostru, 
preocuparea consecventă pen
tru perfecționarea continuă a 
mecanismului economico-finan- 
ciar.

Proiectele de legi exprimă cu 
putere opțiunea strategică a 
partidului nostru de promovare 
a laturilor calitative ale acti
vității economico-sociale în con
formitate cu hotăririle Congre
sului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, opțiune 
la elaborarea și înfăptuirea că
reia și-a adus și își aduce o 
contribuție hotărîtoare condu
cătorul încercat al partidului șl 
poporului 
strateg al 
lismului și 
România, 
vent al __ _____,
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

Prevederile din proiectul 
referitoare la încheierea 
tractelor economice, a spus 
bitorul, sînt de natură să 
gure atît realizarea 
lor de plan, cit și . 
formării de stocuri suprai.orma- 
tive. care in prezent antrenează 
la multe întreprinderi un vo
lum sporit de fonduri și de cre
dite, afectează capacitatea lor 
de plată și determină cheltuieli 
neeconomicoase. cu influențe 
nefavorabile asupra rentabili
tății.

nostru, strălucitul 
edificării socia- 
comunismului în 

promotor consec- 
noului, tovarășul

legii 
con- 
vor- 
asi-

sarcini- 
prevenirea

deReglementările propuse 
proiectul Legii privind perfec
ționarea mecanismului econo- 
mico-financiar prin îmbunătă
țirea sistemului de formare a 
prețurilor sînt menite să stimu
leze colectivele de oameni ai 
muncii in realizarea producției 
destinate exportului, reducerea 
costurilor de producție și spo
rirea beneficiilor. Noile măsuri 
pun in fața conducerilor de în
treprinderi, centralelor, minis
terelor, a organelor financiar- 
bancare sarcini deosebite pen
tru aplicarea corectă a prețuri
lor de producție, pentru redu
cerea costurilor la nivelul celor 
planificate, pentru respectarea 
normelor de consum și a preve
derilor legale cu privire la an
gajarea cheltuielilor, realizarea 
resurselor destinate autofinan
țării și diminuarea, pe această 
bază, a volumului creditelor 
bancare și a dobinzilor plătite.

Avînd în vedere sarcinile de 
mare răspundere in legătură 
cu constituirea, administrarea 
și utilizarea fondului valutar 
centralizat al statului, precum 
și pentru aducerea la îndepli
nire a măsurilor din proiectele 
de legi supuse dezbaterii, orga
nele bancare vor acționa cu 
toată hotărîrea pentru spriji
nirea unităților economice in 
realizarea producției de export 
și a exportului.

Vă asigur pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu că oamenii muncii 
din Banca Națională vor acțio
na cu răspundere și hotărire 
pentru întărirea spiritului de 
combativitate. pentru, elimi
narea neajunsurilor ce se mai 
manifestă in activitatea unități
lor economice și în activitatea 
noastră, pentru exercitarea unui 
control ferm șl exigent, pentru 
aplicarea cu consecvență și 
rigurozitate a noului mecanism 
economico-financiar. pentru 
realizarea politicii partidului in 
domeniul monetar.

Marii Adunări Naționale, vor
bitorul a subliniat că sindica
tele din patria noastră își vor 
face o obligație de prim ordin 
din a milita prin toate mijloa
cele politice. organizatorice, 
prin întregul său activ, din a da 
viață acestor noi idei de imensă 
valoare principială și practică 
ale secretarului nostru general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După cum se știe. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a analizat recent modul cum se 
aplică prevederile Legii privind 
controlul averilor, dovedin- 
du-se astfel fermitatea cu care 
se. acționează pentru înlăturarea 
unor manifestări contrare prin
cipiilor eticii și echității socia
liste. pentru instaurarea unul 
climat general de cinste, dem
nitate și responsabilitate în în
treaga noastră societate. Așa 
cum sublinia in repetate rinduri 
secretarul general al partidului, 
societatea socialistă românească 
este o societate a oamenilor li
beri și demni, a muncii libere și 
demne, in care se poate afirma, 
în toată plenitudinea, personali
tatea umană, o societate care se 
guvernează după principiul 
„nici muncă fără pline, nici 
piine fără muncă".

Referitor la activitatea comi
siilor de judecată, organe ob
ștești de influențare și jurisdic
ție. care asigură, în cadrul sis
temului unic al democra-

CUVÎNTUL deputatului
IOSIF SZASZ

cuvîntul deputatului
DINU DANILIUC

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Beneficiind permanent de ori

entările și indicațiile pe care 
ni le-ati dat dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate in 
județul Călărași. în cooperativa 
agricolă din Gurbănești. am 
reușit să muncim mai bine

pămîntul. să obținem producții 
tot mai mari.

Rezultatele obținute în toate 
sectoarele de activitate sînt cea 
mai bună dovadă a faptului că 
numai proprietatea socialistă 
asigură aplicarea celor mai noi 
cuceriri ale stiintei si tehnicii, 
numai ea poate uni eforturile 
creatoare ale celor ce muncesc, 
garantînd realizarea de produc
ții superioare de la un an la 
altul.

Acordăm o atenție deosebită 
bunei funcționări a organisme
lor democrației muncitorești-re-

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați.
Participăm la actuala sesiune 

a Marii Adunări Naționale sub 
puternica impresie a tezelor, 
orientărilor și ideilor formulate 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
cuvintarea la plenara Comitetu
lui Central. Caracterul realist, 
științific fundamentat al ana
lizei întreprinse de dumneavoas
tră. al obiectivelor puse în fata 
noastră in actuala etapă, superi
oară. a procesului revoluționar 
demonstrează, încă o dată, că 
istoria a găsit în personalitatea 
dumneavoastră pe Eroul intre 
eroii neamului. întruchiparea 
năzuințelor supreme ale națiunii 
noastre socialiste.

Urmind exemplul dumnea
voastră de pilduitor patriotism, 
poporul nostru înfăptuiește 
astăzi, acționind în strînsă uni
tate in jurul partidului, al în
țeleptului său conducător revo
luționar. obiective de cea mai 
mare importanță, care conferă 
conținut tot mai bogat acestei 
perioade, cea mai fertilă din în
delungata noastră devenire, in
trată definitiv în conștiința na
țiunii ca glorioasa „Epocă 
Nicolae Ceaușescu".

Recunoaștem, cu mîndrie șl 
satisfacție patriotică, și în do
cumentele supuse dezbaterii se
siunii noastre spiritul novator, 
militant, revoluționar, preocu
parea dumneavoastră susți
nută. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru asi
gurarea cadrului optim dezvol
tării forțelor de producție și 
perfecționării relațiilor sociale.

In sistemul nostru democratic 
unic in felul său, de cea mal 
autentică semnificație umanistă, 
bazat pe respectarea normelor 
eticii și echității socialiste, pe 
implicarea directă a oamenilor 
muncii în asigurarea unul cli
mat social sănătos, de muncă 
plină de dăruire consacrată în
floririi patriei.

In continuare, vorbitorul a în
fățișat rezultatele obținute de 
oamenii muncii din județul 
Caraș-Severin, subliniind măsu
rile luate pentru realizarea în
tocmai a tuturor Indicatorilor 
de plan, și în primul rînd a pla
nului pentru export.

Urmare a aplicării decretului 
privind amnistierea unor Infrac
țiuni și reducerea unor pedepse, 
care a fost primit în întreaga 
tară ca o nouă expresie a poli
ticii de înalt umanism pe care 
o promovează cu consec
vență societatea noastră, și în 
județul Caraș-Severin ne-am 
preocupat pentru a încadra in 
activități utile, direct producti
ve, in colective de muncă pu
ternice pe toți cei care au 
beneficiat de acest decret, ac- 
ționind pentru reeducarea șl re
integrarea lor socială.

în timp ce numeroase țări, 
chiar foarte dezvoltate din 
punct de vedere economic, se 
văd confruntate cu grave pro
bleme sociale, cu inflația și 
șomajul in proporție de masă, 
cu situații în care milioane de 
tineri nu au locuri de muncă șt 
nu au perspectiva de a le 
obține, societatea noastră asi
gură prosperitatea oricărui ce
tățean. prin muncă cinstită.
(Continuare în pag. a V-a)
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consacrată dezvoltării tării. 
Aoeasta dovedește că. în abor
darea problemei drepturilor 
omului, conducerea partidului și 
statului nostru pornește nu de 
la aspectele sale marginale, ci 
de Ia cele de fond, care încep 
cu asigurarea dreptului Ia 
muncă.

Exprimindu-mi acordul deplin 
cu documentele supuse dezbate
rii noastre. încredințez Marea 
Adunare Națională, pe dumnea
voastră. mult stimate si iubite

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
CONSTANTIN DUMITRU

Mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati.
Marile realizări obținute de 

poporul nostru în anii care au 
trecut de la Congresul al 
IX-lea confirmă pe deplin jus
tețea politicii științifice a parti
dului de dezvoltare economico- 
socială a țării. în elaborarea și 
înfăptuirea căreia un rol de
terminant. hotăritor îl aveți 
dumneavoastră. mult Iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător de partid si tară, 
patriot revoluționar înflăcărat, 
militant de frunte al mișcării 
comuniste si muncitorești Inter
nationale. personalitate proemi
nență a lumii contemporane.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
actionînd în spiritul prețioase
lor orientări si indicații date 
de dumneavoastră cu ocazia vi
zitelor de lucru, colectivul de 
oameni ai muncii de la între
prinderea de mașini grele 
București a îndeplinit anul tre
cut integral sarcinile de plan 
la producția-marfă și netă, 
productivitatea muncii si inves
tiții.

Cu sprijinul permanent al in
stitutelor de cercetare, proiec
tare. inginerie tehnologică si de 
învătămînt superior, coordona
te cu exigent spirit revoluțio
nar șl înaltă competentă de 
tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. emi
nent om politic și savant de 
largă recunoaștere internaționa

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
ILIE VĂDUVA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati.
Actuala sesiune a Marii Adu

nări Naționale se înscrie ca un 
moment-A '"•ințăin preocu
pările coi. ante pe care 
conducerea p< ridului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
consacră înfăptuirii programu
lui de dezvoltare economico-so- 
cială a tării și adoptării unor 
măsuri de maximă eficiență 
pentru perfecționarea activității 
productive, pentru mobilizarea 
mai puternică a tuturor oame
nilor muncii in vederea înde
plinirii in condiții cit mal bune 
a sarcinilor de plan, a creșterii 
eficientei economice și întăririi 
continue a proprietății socia
liste.

O dată cu acordul deplin Ia 
proiectele de legi și programele 
supuse aprobării, vă rog să-mi 
permiteți să exprim, cu cel mai 
înalt respect, profunda recu
noștință pentru contribuția 
hotăritoare pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o aduce 
necontenit la fundamentarea și 
înfăptuirea planului național 
unic și a programelor de dez
voltare economico-socială a tă
rii, la dimensionarea și orien
tarea activității de comerț exte
rior, la perfecționarea continuă 
a cadrului organizatoric și ju
ridic in care se desfășoară în
treaga activitate economică și 
socială din patria noastră.

După ce s-a referit la schim
burile economice internaționale 
ale României în anul 1937, care 
au continuat să se dezvolte, 
vorbitorul a spus :

Asigurăm Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că am tras 
toate concluziile și învățăminte
le din criticile formulate la 
adresa activității desfășurate de 
lucrătorii din sistemul de comerț 
exterior in 1937 și în primul tri
mestru al anului curent și vom 
acționa cu toată hotărirea pen
tru lichidarea cu desfivîrsire a 
stărilor de lucruri negative si 
recuperarea rămînerilor în 
urmă. Beneficiem do un cadru 
deosebit de favorabil pentru 
dezvoltarea schimburilor și co
operării economice, rod al in

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
IOAN

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îmi îndeplinesc o îndatorire 

de conștiință exprimind ade
ziunea deplină a organizației 
revoluționare de tineret, a tu
turor tinerilor României socia
liste Ia politica consecvent 're
voluționară. științific fundamen
tată a partidului și statului nos
tru. reafirmînd și cu această 
ocazie voința unanimă a tinerei 
generații d.e a acționa neabătut, 
în spiritul orientărilor si indi
cațiilor trasate de dumneavoas- 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu că sintem hotăriti să 
acționăm cu toată energia, folo
sind toate pîrghiile muncii poli- 
ticb-organizatorice și cultural- 
educative pentru mobilizarea 
plenară a oamenilor muncii la 
realizarea exemplară a sarcini
lor acestui an hotărftor al cinci
nalului. a documentelor Confe
rinței Naționale și Congresului 
al XIII-lea ale partidului, spre 
a ne spori necontenit contribu
ția la înflorirea scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

lă. căreia ii exprimăm si cu a- 
cest prilej întreaga noastră gra
titudine. am acționat si acțio
năm cu consecventă pentru pro
movarea celor mai noi cuceriri 
aie științei și tehnicii.- organi
zarea științifică și moderniza
rea producției și a muncii.

înscrierea pe ordinea de zi a 
acestei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale a proiectelor de legi 
privind incheierea si executarea 
contractelor economice. îmbună
tățirea sistemului de formare a 
preturilor si stimularea produc
ției de export si exportului re
flectă grija permanentă a con
ducerii de partid și de stat, a 
dumneavoastră. mult iubite 
si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru per
fectionarea continuă a raportu
rilor dintre unitățile socialiste, 
creșterea participării si răspun
derii acestora in înfăptuirea 
sarcinilor si obiectivelor prevă
zute in programele de dezvol
tare a patriei, pentru întărirea 
continuă a autoconducerii mun
citorești. autogestiunii si auto
finanțării.

Exprimindu-mi deplinul acord 
cu proiectele de lege supuse 
dezbaterii. în numele puterni
cului detașament muncitoresc 
de Ia întreprinderea de ma
șini grele, ne angajăm in fața 
Marii Adunări Naționale. a 
dumneavoastră. mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, să muncim 
cu înaltă răspundere comunis
tă si dăruire patriotică pentru 
îndeplinirea exemplară' a sarci
nilor de plan, a angajamente
lor asumate pe acest an și pe 
întregul cincinal.

tensei și neobositei activi
tăți internaționale desfășurata 
de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, datorită înțelegeri
lor și acordurilor realizate cu 
prilejul întilnirilor cu numeroși 
conducători de state și guverne 
de pe toate meridianele glo
bului.

Puternic mobilizați de orien
tările și indicațiile dumneavoas
tră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
acționăm împreună cu centra
lele industriale și ministerele 
economice pentru a asigura toa
te condițiile interne și externe 
necesare executării ritmice și 
de calitate a produselor con
tractate cu partenerii externi, 
pentru accelerarea livrărilor din 
producția curentă și din stoc, să 
sporim substanțial volumul În
casărilor valutare.

Referindu-se la proiectele de 
lege supuse dezbaterii, vorbito
rul a subliniat : Pentru noi, cei 
ce lucrăm in domeniul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, o impor
tantă deosebită o reprezintă 
proiectul de lege referitor la in
cheierea și executarea contrac
telor economice, care așază 
raporturile dintre unitățile pro
ducătoare de mărfuri pentru 
export și întreprinderile de co
merț exterior intr-un cadru ju
ridic perfecționat și sint de na
tură să determine fundamenta
rea mai bună și la timp a pla
nului de export pe baza con
tractelor externe încheiate, să 
sporească responsabilitatea tu
turor factorilor chemați să va
lorifice superior potențialul 
economiei naționale, prin inter
mediul schimburilor economice 
externe.

încredințez Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu de întregul devo
tament al lucrătorilor din 
comerțul exterior, de angaja
mentul nostru ferm ca. în strin- 
să colaborare cu ministerele 
economice, centralele industria
le și întreprinderile producătoa
re, să înfăptuim. în cele mai 
bune condiții, sarcinile ce ne 
revin pe linia îndeplinirii pla
nului de comerț exterior.

TOMA
tră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pen
tru transpunerea in viată a is
toricelor hotăriri stabilite de 
Congresul al XIII-lea si Confe
rința Națională ale partidului. 

Tinerii patriei, beneficiarii 
minunatelor condiții de învăță
tură, muncă și viață create in 
anii de glorie ai celei mai rod
nice epoci din întreaga istorie 
multimilenară a poporului nos
tru. epocă indisolubil legată de 
numele și activitatea strălucitu
lui ctitor al României socialiste 
moderne, iși îndreaptă în mod 
firesc și îndreptățit gindurile și 
sentimentele lor de fierbinte 
dragoste, aleasă prețuire și ne

țărmurită gratitudine fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu. întărind prin fapte 
de muncă expresia atașamentu
lui nețărmurit, a hotăririi ne
strămutate de a-și dedica în
treaga energie creatoare trium
fului cauzei partidului, necon
tenitei ascensiuni a patriei spre 
viitorul măreț al socialismului 
și comunismului.

Răspunzind cu înflăcărare vi
brantelor îndemnuri și chemări 
adresate de secretarul general 
al partidului tinerei generații. 
Uniunea Tineretului Comunist 
situează cu consecvență in cen
trul activității sale educarea ti
neretului in spiritul muncii, al 
respectului față de făuritorii 
bunurilor materiale.

Mărețele obiective ale Planu
lui național unic pe acest an. 
proiectele de legi supuse dezba
terii și aprobării Marii Adunări 
Naționale pun și in fața tine
retului din industrie, agricultu
ră. din cercetare și de pe marile 
șantiere ale țării noi respon
sabilități privind participarea 
sa tot mai activă la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Experiența dobindită, pu
ternicul-potențial educativ al co

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
VASILE TOMESCU

Mult Iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati,
Magistrala cuvin tare rostită 

de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
cadrul plenarei Comitetului 
Central al Partidului, document 
de inestimabilă valoare teoreti
că și practică, deschizător de 
noi perspective în orientarea 
activității economico-sociale, 
exigențele șl cerințele formula
te cu acest prilej constituie 
pentru noi toți un puternic im
bold de a acționa pentru per
fecționarea muncii din toate 
domeniile.

In numele tuturor oamenilor 
muncii din județul Neamț, vă 
adresez, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
cele mai alese sentimente de 
prețuire și profundă recunoș
tință pentru modul exemplar 
in care vă dâruiți intreaga fiin
ță gloriei partidului și măreției 
patriei, ridicării României spre 
noi culmi de progres și civili
zație. cauzei păcii și colaborării 
in lume.

în continuare, vorbitorul a 
raportat că lucrătorii ogoarelor 
din județul Neamț au înregis
trat in anul 1987 rezultate supe
rioare, obtinind cea mai mare 
producție de cereale de pînă a- 
cum și depășind substantial li
vrările planificate la fondul de 
stat. în acest cadru el a evi
dențiat succesele ' obținute de 
cooperativa agricolă din Bodești, 
unde își desfășoară activitatea 
ca președinte. Așa cum ne-ați 
cerut dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe secretar 
general, cu prilejul vizitei de 
lucru în comuna noastră, coope
ratorii, mecanizatorii, toți oa
menii muncii din cooperativa 
agricolă Bodești acționează cu

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
ILIE MATEI

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Aflîndu-mă sub puternica im

presie a importantei cuvîntări 
rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
Comitetului Central al partidu
lui. mobilizator program de 
muncă și acțiune revoluționară 
pentru întregul nostru popor, 
permite-ți-mi să relev ecoul 
adine pe care-1 determină în 
conștiința tuturor oamenilor 
muncii, ca de fiecare dată, pre
țioasele indicații si orientări 
trasate cu energie si clarviziu
ne de secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii.

De la tribuna acestui înalt 
forum exprim tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, din județul Timiș, 
cel mai vibrant și înălțător 
omagiu pentru eroica și uriașa 
activitate consacrată binelui si 
fericirii poporului, triumfului 
celor mai scumpe Idealuri de 
progres si civilizație pe pămîn- 
tul României, de pace si liber
tate în întreaga lume.*

Cu hotărirea fermă de a face 
din anul 1988. așa cum ne cere 
secretarul general al partidului, 
anul cu cele mai bune realizări 
de pînă acum din acest cinci
nal. Comitetul județean de 
partid Timiș a orientat întreaga 
muncă organizatorică către mo
bilizarea tuturor energiilor crea
toare ale colectivelor de oameni 
ai muncii, asigurarea unui spi
rit de înaltă răspundere, parti
nic. revoluționar. Ca urmare, 
planul în industria județului se 
realizează integral pe trimestrul
I. înregistrând un spor la 
producția-marfă de 7 Ia sută, 
iar contractele la export au fost 
realizate în întregime.

Raportindu-ne permanent la 
înaltele exigențe formulate de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, re
cunoaștem deschis. în mod au
tocritic, că rezultatele obținute 
în industria județului nu sînt 
pe măsură să ne dea satisfacție 

lectivelor de muncă permit oa șl 
organizațiile de tineret să se im
plice in mod eficient in activi
tatea de influențare obștească a 
tinerilor care au săvirșit diferite 
abateri. în colaborare cu alti 
factori educaționali, s-a acționat 
in mod organizat pentru inca- 
drarea in munca și în viața co
lectivelor unor unități socialiste 
a minorilor și tinerilor care prin 
actul de inaltă clemență al con
ducerii statului nostru au bene
ficiat de aministie. Explicind 
stăruitor celor in cauză sensul 
profund umanist al măsurilor 
adoptate, acordăm o atenție co
respunzătoare încadrării acestor 
tineri in colective de muncă, or
ganizațiile U.T.C. urmărind, in 
continuare, să asigure integra
rea rapidă și definitivă a aces
tora in climatul și in preocu
pările colectivelor.

Organizațiile revoluționare ale 
tineretului, a subliniat in În
cheiere vorbitorul- se angajează 
solemn in fața dumneavoastră, 
a Marii Adunări Naționale să 
contribuie cu toată capacitatea 
lor organizatorică Ja educarea și 
formarea tinerilor ca oameni de 
nădejde ai societății noastre so
cialiste in vederea creșterii con
tribuției lor la obținerea celor 
mai bune rezultate in toate do
meniile de activitate.

dăruire și pasiune pentru a face 
pămintul cit mai roditor, pen
tru a răspunde prin fapte 
exemplare de muncă grijii sta
tornice pe care o acordați agri
culturii. a subliniat vorbitorul.

Sintem însă conștienți că ceea 
ce am realizat pină acum nu 
reflectă intru totul potențialul 
de care dispunem, că in unita
tea noastră există încă multe 
posibilități pe care nu le-am 
valorificat in totalitate.

Ferm hotăriti să facem din 
1988 anul producțiilor-record în 
unitatea noastră, acționăm in 
prezent cu toate forțele, cu 
maximă responsabilitate pen
tru incheierea urgentă a lucră
rilor de primăvară.

Mă declar de acord cu conți
nutul rapoartelor prezentate in 
sesiunea M.A.N. privitoare la 
starea infracțională, aplicarea 
Legii controlului averilor și ac
tivitatea comisiilor de judecată. 
Dezbaterea acestor probleme 
reflectă grija statornică a parti
dului și «latului nostru, a 
dumneavoastră personal, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru apă- \ 
rarea și dezvoltarea continuă a 
proprietății socialiste, creșterea 
rolului opiniei de masă împo
triva tuturor acelora care încal
că legile statului și nesocotesc 
obligațiile cetățenești ce le re
vin.

Exprimind acordul deplin 
față de documentele supuse 
dezbaterii, vorbitorul a spus in 
încheiere: Ne angajăm solemn 
in fața Marii Adunări Naționa
le. a dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. a dumnea
voastră, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, să facem totul 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin in acest 
an și pe intregul cincinal, pen
tru obținerea unor recolte tot 
mai mari, pe măsura cerințelor 
noii revoluții agrare.

atît timp cit un număr de în
treprinderi nu realizează pro
ducția fizică la toate sortimen
tele. nu se încadrează în con
sumurile materiale, depășesc 
cheltuielile de producție.

In legătură cu proiectele de 
legi supuse dezbaterii, vorbito
rul a apreciat ca bine venite 
perfecționările aduse în siste
mul de formare a preturilor și 
sistemului de retribuire pentru 
stimularea producției de export 
și a exportului.

Pornind de la principiile etice 
de bază ale societății noastre 
socialiste, a arătat în continua
re vorbitorul, ne-am organizat 
întreaga activitate in lumina 
exigentelor șl cerințelor cuprin
se in magistralul raport pre
zentat de dumneavoastră, stima
te tovarășe secretar general al 
partidului, la Conferința Națio
nală și raportăm că. pe baza 
unor aprofundate analize a stă
rii legalității din județ, am 
adoptat măsuri în vederea in
tensificării muncii educative, 
activizării tuturor factorilor de 
răspundere, prevenirii cazurilor 
de încălcare a normelor legale 
și creării unei opinii de masă 
împotriva tendințelor de dobin- 
dire de bunuri fără muncă.

Activitatea de prevenire și 
popularizare a legislației a fost 
orientată spre diversificarea 
metodelor și mijloacelor de 
popularizare, realizîndu-se ast
fel o puternică opinie de masă 
împotriva celor care încalcă 
normele legale, ale eticii si 
echității socialiste. A crescut 
participarea oamenilor muncii 
la realizarea actului de justiție, 
lărgirea competențelor comisii
lor de judecată oferind un ca
dru prielnic de manifestare a 
influenței colectivelor de muncă.

Cu alese sentimente de înaltă 
recunoștință pe care le nutrim 
față de dumneavoastră, mult 
stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ceea ce faceți pentru binele 
patriei, al poporului, oamenii 
muncii din județul Timiș, a 
spus în încheiere vorbitorul, se 
angajează solemn să acționeze 
cu devotament și dăruire 
patriotică pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal.

LEGEA urirtul perfecționarea mecanismului economico-financiar
prin imbunâtătirea sistemului de formare a pretorilor

, în scopul perfecționării și funcționării eficiente a mecanis
mului economico-financiar. a întregului sistem de autoconducere 
muncitorească, autofinanțare și autogestiune a unităților prin 
îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Prețurile de pro
ducție se formează pe baza cos
turilor planificate ca limită ma
ximă ce nu poate fi depășită, 
la care se adaugă rentabilități 
diferențiate în funcție de desti
nația produselor, astfel :

a) 6—12 la sută, în medie 8 
la sută, pentru produsele desti
nate consumului intern ;

b) pentru produsele destinate 
exportului, rentabilitatea pre
văzută la litera „a“ se majo

LEGEA privind perfecționarea sistemului de retribuire
pentru stimularea producției de export si a exportului

Participarea tot mai activă a României la circuitul economic 
mondial, la diviziunea internațională a muncii, obiectiv prin
cipal al actualului cincinal, impune sporirea continuă, în ritm 
susținut a producției pentru export și a exportului, ridicarea 
calității și competitivității produselor românești pe piața 
mondială.

întreprinderile care execută producție destinată exportului au 
obligația să ia toate măsurile pentru realizarea integrală și la 
termen a planului și contractelor încheiate la export, să execute 
produse de înalt nivel calitativ, cu parametri tehnici și func
ționali ridicați, cu consumuri materiale și energetice reduse, 
competitive sub toate aspectele cu cele mai bune produse rea
lizate pe plan mondial.

In acest scop, unitățile producătoare sînt obligate să la 
măsuri pentru o mai bună organizare a producției de export, 
repartizarea in această activitate a personalului muncitor cu o 
inaltă calificare, întărirea ordinii și disciplinei și asigurarea 
unui control exigent al calității pe întreg fluxul de fabricație, 

în vederea stimulării într-o mai mare măsură a unităților 
economice și a colectivelor de oameni ai muncii în realizarea 
și depășirea exportului, creșterii eficienței economice, precum 
și pentru aplicarea cu fermitate a principiilor noului mecanism 
economico-financiar.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. — (1) întreprinderile 
și centralele industriale care 
realizează producție pentru ex
port beneficiază de un fond de 
retribuire majorat, corespunză
tor producției cu această desti
nație realizată pe fiecare re
lație.

(2) Fondul de retribuire su
plimentar pentru stimularea 
producției de export și a expor
tului se constituie pe fiecare 
întreprindere, precum și pe fie
care centrală industrială pentru 
personalul din aparatul propriu 
și din subunitățile direct su
bordonate, cărora le sînt stabi
lite prin plan sarcini de pro
ducție pentru export, diferen
țiat pe relații, astfel :

a) 10 la sută din fondul de 
.retribuire planificat aferent 
producției-marfă destinate exHOTĂRIREA MARII ARINĂRI NAȚIONALEcu privire Ia slarea infracțională în anul 1987, concluziile desprinse din aplicarea decretelor de amnistiere a unor fapte și reducere a unor pedepse, Ia activitatea

Marea Adunare Națională, 
examinînd starea infracțională 
în anul 1987 și luind in dezbate
re activitatea desfășurată pen
tru aplicarea dispozițiilor decre
telor privind amnistierea unor 
infracțiuni și reducerea unor 
pedepse, a prevederilor legale 
referitoare la activitatea comi
siilor de judecată, precum și a 
reglementărilor cu privire la 
controlul averilor, a dat o înal
tă apreciere contribuției secre
tarului general ai partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la elaborarea 
și fundamentarea concepției 
partidului și statului nostru cu 
privire la importanța muncii 
politico-educative în transfor
marea revoluționară a conștiin
ței tuturor cetățenilor, la afir
marea plenară in toate do
meniile vieții sociale a princi
piilor democrației muncitorești- 
revoluționare. legalității, uma
nismului socialist', ale eticii și 
echității socialiste.

întregul nostru sistem legisla
tiv, unic în felul său, elaborat 
din inițiativa și cu contribuția 
determinantă a secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. are un caracter profund 
uman și democratic, f bazîn - 
du-se pe pârtiei păream tot mai 
largă a oamenilor muncii la 
înfăptuirea actului de justiție și 
asigurând, în cel mai înalt grad, 
apărarea fermă a proprietății 
socialiste, a drepturilor și li
bertăților cetățenești, a cuceriri
lor revoluționare ale poporului.

Dezbaterile au scos în eviden
ță că dezvoltarea în ritm susți
nut eConomico-socială a pa
triei, creșterea puternică a con
științei socialiste a cetățenilor, 
sporirea continuă a influenței 

, opiniei publice, a colectivelor 
de oameni ai muncii, întărirea 

rează cu 10 la sută pentru rela
ția devize convertibile și cu 6 
la sută pentru relația cliring 
țări socialiste.

Pentru materii prime, precum 
și pentru produsele din indus
tria orizontală, rentabilitatea 
este de 6 la sută, la care se a- 
daugă 6 la sută dacă produsele 
respective sint destinate in
direct exportului.

Produsele destinate consumu
lui intern și exportului indirect, 
care in prezent au o rentabili
tate de pînă la 6 la sută, își 
mențin rentabilitatea actuală.

Art. 2. — Noile prețuri de 

portului pe relația devize con
vertibile ;

b) 6 la sută din fondul de re
tribuire planificat aferent pro
ducției-marfă destinate expor
tului pe relația cliring țări 
socialiste.

Art. 2. — Fondul de retri
buire suplimentar pentru sti
mularea producției de export și 
a exportului, constituit potrivit 
prevederilor art. 1, se eliberea
ză lunar de bănci și se stabi
lește direct proporțional cu 
gradul de îndeplinire a planu
lui de producție pentru export 
și a exportului, pe fiecare re
lație în parte.

Art. 3. — (1) Din fondul de 
retribuire suplimentar, stabilit 
potrivit prevederilor art. 2. va fi 
stimulat întregul personal al 
întreprinderii sau centralei In
dustriale — muncitori, maiștri, 
ingineri, tehnicieni și alte ca
tegorii de personal, din secții, 
ateliere și celelalte comparti

rolului statului democrației 
muncitorești-revoluționare, ac
tivitatea desfășurată, de către 
toți factorii de răspundere pen
tru prevenirea și combaterea 
manifestărilor de încălcare a 
legilor țării și a normelor de 
conviețuire socialistă, au deter
minat, în anul 1987, comparativ 
cu anii precedent!, o scădere con
siderabilă a numărului faptelor 
penale, precum și al persoane
lor care au săvîrșit infracțiuni.

Marea Adunare Națională dă 
o inaltă_ ' apreciere actului de 
clemență, adoptat la propunerea 
președintelui Republicii So
cialiste România, privind amni
stierea unor infracțiuni și redu
cerea unor pedepse, măsuri ce 
se înscriu în cadrul politicii 
umanitare a partidului și statu
lui nostru, care au fost primite 
cu deosebită satisfacție de 
opinia publică din țara noastră 
și s-au bucurat de un larg ecou 
internațional. A fost reliefată, 
totodată, grija manifestată pen
tru încadrarea în muncă a tutu
ror celor eliberați și integrarea 
lor socială și profesională.

în cadrul dezbaterilor s-a 
apreciat că. în ansamblul activi
tății jurisdicționale, comisiile 
de judecată, expresie a profun
dei noastre democrații munci- 
torești-revoluționare, au adus 
un aport însemnat la preve
nirea săvîrșirii unor fapte 
antisociale și la educarea cetă
țenilor în spiritul respectării 
legilor, a normelor de convie
țuire socială.

A fost, de asemenea, subliniat 
faptul că îndeplinirea cu un înalt 
spirit civic de către majoritatea 
covîrșitoare a cetățenilor patriei 
a îndatoririlor sociale, precum 
și munca educativă desfășura
tă de organele de stat împreună 
cu organismele democrației 
muncitorești-revoluționare pen
tru prevenirea încălcării nor

producție, stabilite în condițiile 
prezentei legi, se aprobă prin 
decret al Consiliului de Stat.

Art. 3. — Beneficiile realizate 
suplimentar pe seama reducerii 
costurilor de producție peste 
sarcina planificată rămin inte
gral la dispoziția întreprinderii 
respective în primul an și în 
proporție de 50 la sută în ur
mătorii patru ani și se utilizea
ză potrivit legii.

Orice creștere a beneficiului 
obținută ca urmare a unor ma
jorări de prețuri se preia la 
bugetul statului.

Art. 4. — Diferențele dintre 
actualele prețuri de producție și 
noile prețuri constituie venit al 
bugetului statului sub forma 
impozitului pe circulația măr
furilor și se plătește de unită

mente de producție, din com
partimentele de cercetare, ingi
nerie tehnologică și proiectare 
uzinală și din celelalte compar
timente, inclusiv cel din condu
cerea Întreprinderii sau al cen
tralei industriale și a unităților 
componente — care a contribuit 
la realizarea producției pentru 
export și a exportului.

(2) Sumele individuale ce se 
acordă ca stimulent se stabilesc 
în funcție de contribuția fiecă
rui om al muncii la rezultatele 
obținute și se aprobă de biroul 
executiv al consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii sau 
al centralei industriale. după 
caz. pe baza propunerilor făcu
te de conducerea secțiilor, ate
lierelor și a celorlalte comparti
mente. de acord cu organele 
sindicale de la nivelul aces
tora.

(3) Pentru personalul din 
conducerea întreprinderii, cel 
din conducerea fabricilor, uzi
nelor sau altor unități compo
nente de acest nivel, precum și 
pentru cel din conducerea cen
tralelor industriale. sumele 
individuale ce se acordă se 
aprobă de organul ierarhic su
perior.

Art. 4. — (1) Sumele repre- 
zentînd stimulentul pentru rea
lizarea producției de export și 
a exportului se acordă în afara 
retribuției cuvenite în acord 
global și a celorlalte drepturi 
de retribuire, stabilite potrivit 
legii.

(2) Aceste sume nu se includ 
în retribuția tarifară și nu se 
iau în calcul la stabilirea drep
turilor și obligațiilor care se 
determină, potrivit legii, în 
funcție de nivelul retribuției.

(3) Asupra fondului de retri
buire suplimentar pentru sti
mularea producției de export 

melor legale au condus Ia di
minuarea cazurilor de îmbogă
țire pe căi necinstite și la 
crearea unei puternice opinii de 
masă împotriva tendințelor de 
căpătuială și trai fără muncă.

Marea Adunare Națională cere 
organismelor democrației mun- 
citoreștl-revoluționare. colecti
velor de oameni ai muncii, or
ganelor de stat, tuturor factori
lor educaționali să acționeze, cu 
mai multă fermitate, in confor
mitate cu hotărîrile de partid și 
legile țării pentru :

1. Ridicarea conștiinței socia
liste. revoluționare a oamenilor 
muncii, întărirea spiritului de 
răspundere și exigență, a ordinii 
și disciplinei în toate domeniile 
și sectoarele de activitate, dez
voltarea unei atitudini înainta
te față de muncă, proprietatea 
socialistă, interesele obștești și 
drepturile cetățenilor :

2. Intensificarea acțiunilor de 
educare a tinerei generații po
trivit principiilor și normelor 
socialiste de muncă și de viață, 
pentru întărirea în rindul aces
teia a spiritului de cinste, 
corectitudine, dragoste față de 
muncă, devotament și abnega
ție față de patria socialistă, de 
partid și popor ;

3. Promovarea neabătută a 
principiilor eticii și echității so
cialiste, a umanismului socialist, 
revoluționar, lichidarea oricăror 
atitudini și mentalități retro
grade. străine idealurilor și in
tereselor societății socialiste ;

4. Diversificarea și sporirea 
eficienței activității de cunoaș
tere și explicare a conținutului 
și semnificației social-politice 
a hotărîrilor de partid și legilor 
țării ;

5. Antrenarea tot mai largă a 
colectivelor de oameni ai mun
cii, a tuturor cetățenilor, în 
preîntîmpinarea și combaterea 
manifestărilor de încălcare a 
normelor legale, punîndu-se, în 

țile socialiste beneficiara ale 
produselor respective.

Art. 5. — Evaluarea produc- 
ției-marfă. precum și a celor
lalți indicatori derivați se face, 
alit în plan, cit și în execuție, 
pe baza noilor prețuri de pro
ducție diferențiate in funcție de 
destinația produselor.

Evoluția principalilor indica
tori ai dezvoltării economico- 
sociale se stabilește pe baza 
prețurilor curente și în condiții 
comparabile.

Art. 6. — Prevederile prezen
tei legi se aplică experimental 
în anul 1988, incepind cu data 
de 15 aprilie 1988. Concluziile 
desprinse din experimentare 
vor fi supuse spre dezbatere 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România pină 
la finele anului 1988.

și a exportului nu se percep 
impozitul pe fondul total de 
retribuire și contribuția pentru 
asigurările sociale de stat, pre
văzute de lege.

Art. 5. — în. situația nereali- 
zării producției pentru export 
și a exportului planificat, la 
stabilirea retribuției cuvenite în 
acord global se aplică, pentru 
toate categoriile de personal, 
penalizările sau diminuările de 
retribuții prevăzute de Legea 
nr. 1/1986 privind retribuirea în 
acord global și în acord direct 
a personalului muncitor.

Art. 6. — Fondul de retribui
re suplimentar pentru stimu
larea producției de export șl a 
exportului ce se acordă fiecă
rei întreprinderi și centrale in
dustriale potrivit prevederilor 
art. 2 se poate elibera de bănci 
peste fondul de retribuire cal
culat, în condițiile prevăzute de 
lege, și se suportă din benefi
ciile fiecărei întreprinderi sau 
centrale industriale.

Art. 7. — Prevederile cuprin
se la art. 1—6 se aplică și la 
întreprinderile și centralele In
dustriale care au stabilite prin 
plan sarcini cu privire la li
vrarea de materii prime, mate
riale. piese și subansamble. care 
urmează a fi încorporate în 
producția pentru export a altor 
întreprinderi.

Art. 8. — (1) Prevederile pre
zentei legi se aplică experimen
tal începînd cu data de 15 apri
lie 1988.

(2) Concluziile desprinse din 
aplicarea experimentală a pre
zentei legi vor fi supuse dezba
terii Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
pînă la sfîrșitul anului 1988.

(3) Pe perioada experimentă
rii prezentei legi își încetează 
aplicarea prevederile din acvrie 
normative prevăzute în ane 

continuare, un accent deosebi 
pe reeducarea la locul de mun 
că, pe creșterea rolului educa 
tiv al colectivelor de oameni a 
muncii, al familiei și societății

6. Creșterea permanentă a ro
lului comisiilor de judecată, ct 
organe obștești de influențare 
pentru educarea socialistă a ce
tățenilor în spiritul promovării 
unei atitudini înaintate față de 
muncă, al respectării întocmai 
a legilor țării, întăririi și dez
voltării avutului obștesc, pre
cum și al asigurării unei com
portări corespunzătoare în so
cietate :

7. Intensificarea muncii po
litico-educative. a activității 
tuturor factorilor de răspunde
re pentru crearea unei opinii de 
masă împotriva tendințelor pri
vind dobîndirea de bunuri fără 
muncă,? pentru combaterea ori
căror manifestări de păgubire a 
avutului obștesc, de căpătuială 
și parazitism, de însușire de bu
nuri ‘ prin mijloace necinstite, 
pentru întărirea legalității so
cialiste.

Marea Adunare Națională 
cheamă toți oamenii muncii, or
ganele șl organizațiile de Stat si 
obștești pentru ca. așezînd la 
baza activității lor concepția 
profund umanistă a partidului, 
a secretarului său general, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze 
cu și mai multă hotărîre. 
dăruire și abnegație pentru în
făptuirea șl respectarea exem
plară a hotărîrilor de partid și 
a legilor țării, afirmarea plena
ră a spiritului revoluționar în 
activitate și în viață, astfel ca 
fiecare cetățean să respecte nor
mele legale și de conviețuire so
cială, să nu-și precupețească 
nici un efort pentru a asiguri 
ridicarea României socialiste p< 
noi culmi de progres și civiliza
ție.

CRONICA
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Dumitru Gheorghe a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So

cialiste România In Republica So
cialistă Vietnam in locul tovarășu
lui Constantin Potingă. care a fost 
rechemat.

Cronica ziiei vremea

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Pe calea progresului multilateral 

al tării. D,ouă decenii de la reor
ganizarea terltorial-administratlvă 
• Agricultura pe coordonatele în
făptuirii noii revoluții agrare. Do
cumentar (color)

20,35 România socialistă — patria noas
tră liberă si Înfloritoare. Docu
mentar (color)

20.50 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver
suri șl cintece patriotice (color)

21,05 Roman foileton (color). „Viată 
fără stîrșie'. Ecranizare după ro
manul lui Frantisek Svantnar. 
Producție a televiziunii ceho
slovace. Regla : Miloslav Luther. 
Episodul 3

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

In perioada 23—29 martie a.c., o 
delegație a Mișcării pentru pace și 
suveranitatea popoarelor din Cuba, 
formală din Arturo Espinosa, secre
tar coordonator, și Miguel Sosa, res
ponsabil sector țări socialiste, a efec
tuat, la invitația Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, o vizită 
pentru schimb de experiență in țara 
noastră.

Oaspeții cubanezi au avut con
vorbiri la Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii și Consiliul jude
țean Argeș al F.D.U.S., au vizitat 
unități economice și instituții social- 
culturale din municipiul București și 
din județele Teleorman și Argeș.

însărcinatul cu afaceri al Repre
zentantei Permanente a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei in țara 
noastră. Ismail Ahmad Mohammad, 
a avut, miercuri,, o intîlnire cu re
prezentanți ai presei centrale și co
respondenți ai piț.sei străine acre
ditați la Bucureș/i, in cadrul că
reia a vorbit despre semnificația 
zilei de 30 martie — „Ziua pămîn- 
tului". parte integiantă a luptei po
porului palestinian pentru recunoaș
terea dreptului swu sacru la auto
determinare. inclusiv la crearea unui 
stat propriu, independent.

(Agerpres)

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 martie (ora 20) — 3 apri
lie (ora 20). în tară : Vremea va fi 
relativ caldă și in general instabilă, 
iar cerul variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales sub 
formă de aversă la început în sud- 
vestul tării, apoi aria lor se va de
plasa spre regiunile din est. Pe 
alocuri, cantitățile de apă pot depăși 
15 litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări trecătoare în estul tă
rii din sector sudic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse - între 2 și 10 
grade, mai coborîte în nordul hi cen
trul țării, iar maximele, în g«\eral, 
între 10 și 20 de grade. Dimi. jeața, 
local, ceață;

INFORMAȚII
• Disputat miercuri, la Halle, me

ciul internațional amical de fotbal 
dintre selecționatele R. D. Germane 
și României s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 3—3 (2—1). Go
lurile echipei noastre au fost mar
cate de Boloni, Andone și Geolgău.
• In orașul polonez Piotrkov Tri- 

bunalski, ieri a avut loc meciul din
tre echipele Poloniei si României, 
contind pentru preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal (grupa A euro
peană). Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0), unicul gol 
al partidei fiind înscris în minutul 
84 de Lesniak.

SPORTIVE
• Ieri, la Brașov. în me ct>n” 

tind pentru etapa a 22-a a 
natului diviziei A de fotb1’ lia 
clasamentului. Steaua Briurest1’ a 
întrecut cu scorul de 
formația F.C.M. Brașov. Golurile aa 
fost marcate de Pițuzcă (min. 17) 
și Hagi (min. 80).

® In derbiul seriei i a campiona 
tului diviziei B de fotbal. Ieri, la 
Brăila, într-un meci contind pentru 
etapa a 20-a. F.C.Ht. Progresul Brăi
la și Politehnica Iași au terminat la 
egalitate (2—2).



COMUN
ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Bulgaria, 
afacerilor 
Socialiste 
ministrul

In zilele de 29—30 martie 1988, la 
Sofia, a avut loc ședința Comitetu
lui miniștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală.

La ședință au participat : P. Mla- 
denov, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare 
B. Chnoupek, ministrul 
externe al Republicii 
Cehoslovace, O. Fischer, 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, M. Orzechowski, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Polone, loan Totu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, P. Var- 
konyi, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Ungare, E.A. 
Șevardnadze, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

1. — In cadrul ședinței au fost 
examinate un cerc larg de probleme 
internaționale, în primul rind euro
pene, sarcinile prioritare în vederea 
dezvoltării și consolidării în conti
nuare a tendințelor pozitive ale evo
luției internaționale. Constatînd că 
situația din Europa și din lume con
tinuă să fie încă destul de gravă și 
plină de contradicții, miniștrii au 
subliniat necesitatea imperioasă de a 
se impulsiona procesul de dezarma
re, de edificare a unei lumi fără ar
me nucleare și din care să fie elimi
nată folosirea forței. Este important 
ca toate statele să se abțină de Ta 
orice acțiuni care pot să dăuneze a- 
cestui proces. Nu se poate admite ca, 
paralel cu dezarmarea intr-un dome
niu, să se continue cursa înarmări
lor în alte domenii.

La ședință a fost adoptat un Apel 
adresat statelor membre ale 
N.A.T.O., tuturor țărilor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare In Europa.

2. — Participanții la ședință s-au 
pronunțat pentru încheierea cit mai 
grabnică a procesului de ratificare 
a Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind lichidarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune, care, 
după aprecierea generală, are o im
portanță istorică.

S-a relevat că Tratatul privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune reprezintă 
doar un prim pas, după care trebuie 
să urmeze realizarea de noi acorduri 
in direcția reducerii 
strategice ofensive, 
cursei înarmărilor In Cosmos, 
zicerii generale și complete a 
riențelor nucleare, eliminării 
a armelor nucleare, chimice și 
lalte arme de distrugere în 
reducerii efectivelor armate și 
mamentelor convenționale 
pa. a cheltuielilor militare, 
nării altor probleme din 
securității și dezarmării.

Miniștrii au exprimat convingerea 
că o măsură importantă de dezar
mare ar constitui-o încheierea unui 
acord între U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind reducerea cu 50 la sută a arma
mentelor strategice ofensive, cu res
pectarea Tratatului privind apărarea 
fr^tirachetă. în forma in care a fost

armamentelor 
preintîmpinării 
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tențiile de „a compensa" pe orice 
cale armamentele nucleare supuse 
lichidării în conformitate cu Trata
tul privind rachetele cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune.

Retragerea, încă înainte de intra
rea în vigoare a Tratatului privind 
rachetele cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, de pe teritoriul
R.D. Germane și R.S. Cehoslovace, 
pe baza înțelegerilor cu aceste țări, 
a rachetelor sovietice operativ-tac- 
tice SS-22, este apreciată de țările 
reprezentate la ședință ca o manifes
tare de bunăvoință a U.R.S.S. in 
procesul dezarmării nucleare.

3. — Miniștrii au efectuat un 
schimb aprofundat de păreri, in pro
blemele dezarmării, întăririi securi
tății și încrederii, precum și ale 
dezvoltării colaborării reciproc avan
tajoase in Europa, exprimînd dispo
nibilitatea statelor lor de a extinde 
in acest scop dialogul constructiv cu 
celelalte state.

Participanții la ședință au sublini
at că o condiție a păcii și securității 
trainice in Europa o constituie in
violabilitatea frontierelor postbeli
ce pe continent, respectarea ac
tualelor realități teritorial-politice, a 
suveranității și integrității teritoriale 
a statelor, a principiilor și normelor 
general recunoscute de drept inter
național. Orice încercări de a pune 
la îndoială aceste realități, caracte
rul lor ireversibil, vor primi și in 
viitor riposta cea mai hotărită. Ei 
au relevat că activitatea forțelor re
vanșarde si încurajarea revanșismu- 
lui, oriunde s-ar manifesta, contra
vin intereselor destinderii și securi
tății, tratatelor și acordurilor înche
iate în anii ’70, Actului final de la 
Helsinki.

4. — Participanții la ședință au 
exprimat hotărîrea fermă a țărilor 
lor de a se ajunge la reduceri sub
stanțiale ale forțelor armate și arma
mentelor convenționale în Europa, de 
la Atlantic la Urali, și la începerea, cît 
mai curînd. de negocieri corespunză
toare. în scopul diminuării pericolu
lui unui atac prin surprindere, o a- 
tenție deosebită trebuie acordată re
ducerii acelor categorii de armament 
care constituie baza capacității ofen
sive a forțelor armate, inclusiv ar
mele nucleare tactice. Dezechilibrele 
și asimetriile la care s-a ajuns în 
domeniul armamentelor convențio
nale din Europa ar putea fi înlătu
rate pe calea unor reduceri reciproce 
ale diferitelor categorii de armamen
te de către cel care se află în avans. 
Aceasta ar corespunde principiilor 
egalității în drepturi și securității 
egale, intereselor tuturor țărilor eu
ropene. Toate măsurile ar urma să 
se realizeze pe baza schimburilor de 
date necesare. în cadrul unui regim 
eficient de control și verificare.

Obiectul negocierilor l-ar constitui 
forțele armate, armamentele și teh
nica convențională, inclusiv mijloa
cele cu dublă întrebuințare, fără 
componenta lor nucleară. Componen
ta nucleară a mijloacelor cu dublă 
întrebuințare ar constitui obiectai 
unor negocieri separate. Asemenea 
negocieri nu trebuie aminate pentru 
mult timp. Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia sînt gata, 
ca și pină în prezent, să poarte a- 
ceste negocieri concomitent cu cele 
privind armamentele convenționale 
și își reafirmă scopul declarat de 
ele — lichidarea totală a armamen
telor nucleare tactice din Europa.

5. — Participanții la ședință au 
examinat rezultatele activității des
fășurate Ia reuniunea de Ia Viena 
și au relevat că acest forum a intrat 
în etapa importantă a adoptării de 
decizii politice, care să asigure in- 

I C A T U L
tărirea în continuare a securității și 
cooperării în Europa.

Statele participante la Tratatul .de 
la Varșovia și-au exprimat hotărîrea 
de a acționa pentru incheierea reu
niunii de la Viena cu înțelegeri care 
să ridice procesul general-european. 
în toate domeniile,, la un nivel ca
litativ nou. pe baza principiilor și 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, să impulsioneze dinamica de
zarmării reale pe continent, să per
mită trecerea la măsuri și mai sub
stanțiale și eficiente de întărire a 
încrederii și securității, să dea un 
impuls puternic adincirii colaborării 
economice și tehnico-științifice. cul
turale, în probleme1 umanitare, creă
rii unui climat de respect reciproc și 
înțelegere.

Țările reprezentate la ședință se 
pronunță pentru intensificarea lucră
rilor reuniunii de la Viena în toate 
domeniile și.. în ce le privește, sînt 
gata să contribuie activ la elabo
rarea cit mai urgentă a unui docu
ment final echilibrat și de conținut. 
A fost reafirmată propunerea cu pri
vire la încheierea la nivelul miniș
trilor afacerilor externe ai statelor 
participante la C.S.C.E. a reuniunii 
do la Viena. Aceasta ar oferi miniș
trilor posibilitatea să efectueze un 
schimb de păreri în problema adin
cirii în continuare a . procesului ge
neral-european și să inaugureze ne
gocierile in forumul privind măsuri 
de creștere a încrederii și securității, 
precum și în ceT referitor Ia redu
cerea forțelor armate și armamente
lor convenționale in Europa.

Interesele tuturor popoarelor eu
ropene cer să se asigure realizarea 
unei Europe unite, a păcii și colabo
rării, a unui „cămin european" in 
care să se afirme un climat de bună 
vecinătate și încredere.

Reafirmînd poziția statelor lor cu 
privire la necesitatea depășirii divi
zării continentului în blocuri milita
re opuse, miniștrii s-au pronunțat 
din nou pentru desființarea concomi
tentă a N.A.T.O. și Tratatului de la 
Varșovia și, ca prim pas, a organi
zațiilor lor militare.

6. — Miniștrii au relevat că progre
sele in domeniul dezarmării nuclea
re creează premise mai favorabile 
pentru adoptarea la nivel regional, 
în Europa, de măsuri îndreptate spre 
reducerea tensiunii militare. întări
rea încrederii și securității. In legă
tură cu aceasta ei au reafirmat în
semnătatea deosebită a realizării 
propunerilor pe care țările lor le-au 
avansat colectiv sau individual.

Statele reprezentate la ședință 
sprijină pe deplin și sint gata să 
contribuie la transpunerea in viață 
a : propunerilor României și Bulga
riei cu privire la crear.ea unei zone 
fără arme nucleare și chimice in 
Balcani, dezvoltarea relațiilor de bu
nă vecinătate și colaborare intre ță
rile acestei regiuni : propunerilor 
R. D. Germane și R.S. Cehoslovace 
cu privire la crearea unei zone li
bere de arme nucleare și chimice în 
Europa centrală ; Planului R.P. Po
lone privind reducerea armamente
lor și sporirea încrederii în Europa 
centrală, ceea ce ar avea o mare im
portantă pentru diminuarea perico
lului unui atac prin surprindere, 
dezvoltarea procesului de dezarmare 
și întărire a încrederii pe continent; 
recentei initiative a R.S. Cehoslova
ce privind crearea de-a lungul liniei 
de contact dintre cele două alianțe 
a unei zone de incredere. colabo
rare și relații de bună vecinătate, 
îndreptată spre promovarea in con
tinuare a procesului general-euro
pean. Miniștrii salută propunerea co
mună avansată in R.P. Ungară, Fin

landa și Italia conținînd Chemarea 
către țările care nu dispun de arme 
nucleare de a-și întări colaborarea 
în interesul promovării dezarmării 
în Europa.

7. —. Miniștrii consideră că efortu
rile îndreptate spre întărirea stabili
tății în Europa este necesar să fie 
completate cu măsuri hotărite de re
ducere a activităților militare pe 
întinderile mărilor și oceanelor care 
înconjoară continentul. Ei au reafir
mat sprijinul față de propunerile 
U.R.S.S. privind reducerea radicală 
a încordării militare în nordul Euro
pei și în Arctica în ansamblu, trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii și colaborării și începerea, 

■în acest scop, de negocieri, consul
tări și intîlniri între statele intere
sate.

A fost subliniată, de asemenea, 
necesitatea transformării Mării Me- 
diterane într-o zonă a păcii trainice, 
securității si colaborării. Participan
ta la ședință au apreciat propune
rile avansate în acest scop și s-au 
pronunțat pentru înfăptuirea consec
ventă și integrală a prevederilor 
Actului final de la Helsinki și ale 
documentului final de la Madrid re
feritoare la securitatea și colabo
rarea in Mediterana. Au fost salu
tate disponibilitatea U.R.S.S. de a 
trece — pe bază de reciprocitate 
cu S.U.A. — la retragerea din Medi- 
terana a flotei sale militare, inclusiv 
a navelor purtătoare de arme nuclea
re. precum și noile initiative ale a- 
cesteia îndreptate spre limitarea po
tențialului forțelor militare maritime 
din regiune, convenirea de măsuri de 
încredere și asigurarea securității 
căilor de navigație.

8. — Statele reprezentate la ședin
ță apreciază pozitiv rezultatele reu
niunii de la Belgrad a miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor balca
nice, ca o contribuție la reducerea 
încordării și crearea unei atmosfere 
de bună vecinătate și înțelegere re
ciprocă în Balcani. Ele sprijină dis
ponibilitatea exprimată la reuniune 
de a se continua și adinei dialogul 
bilateral și multilateral la toate ni
velurile, inclusiv la nivel înalt, in 
scopul întăririi păcii. încrederii, 
securității și colaborării în această 
regiune.

9. — Participanții la ședință acor
dă o însemnătate deosebită celei 
de-a treia sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. privind dezar
marea, ca forumul mondial cel mai 
reprezentativ în acest domeniu. și 
pornesc de la faptul că lucrările a- 
cestei sesiuni vor reafirma concep
ția securității prin dezarmare și cele
lalte prevederi ale documentului fi
nal al primei sesiuni speciale a Adu
nării. Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării. Ei consideră că viitoa
rea sesiune specială — pe baza unei 
analize de .fond asupra principalelor 
aspecte gle cursei înarmărilor și 
negocierilor de dezarmare — este 
chemată să traseze direcțiile prin
cipale ale dezarmării și întăririi 
securității, să dea un impuls 
pozitiv tuturor negocierilor bilaterale 
și multilaterale in acest domeniu, 
să adopte trotărîfi cu privire la per
fecționarea mecanismelor de con
sultări și negocieri și, în primul 
rind, referitor la creșterea eficienței 
Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva. Miniștrii s-au pronunțat 
pentru elaborarea unui document 
final a! sesiunii cit mai concret și 
de substanță.

10. — Miniștrii au dat o apreciere 
pozitivă documentului adoptat în ca
drul celei de-a 42-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.' cu privire 
la edificarea sistemului cuprinzător 

de pace și securitate Internațională, 
care creează o bază pentru conti
nuarea și adincirea dialogului inter
național in acest domeniu. Ei s-au 
pronunțat pentru continuarea con
sultărilor cu toate statele interesate 
in legătură cu diferite aspecte ale 
creării acestui sistem și au subli
niat importanța deosebită a soluțio
nării, în acest scop, a problemelor 
concrete politico-militare, economi
ce, ecologice și umanitare.

11. — Statele reprezentate la șe
dință au reafirmat necesitatea res
pectării stricte de către toate țările 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, in
violabilității frontierelor și integri
tății teritoriale, soluționării pe cale 
pașnică a diferendelor, neameste
cului în treburile interne, egalită
ții în drepturi și a celorlalte principii 
și scopuri înscrise in Carta O.N.U., 
Actul final de la Helsinki, a celor
lalte norme general recunoscute ale 
relațiilor internaționale.,

12. — Participanții Ia ședință au 
efectuat un schimb .de păreri în le
gătură cu conflictele și focarele de 
încordare din lume. Ei au subliniat 
necesitatea reglementării lor urgen
te, pe cale politică, și au reafirmat 
hotărîrea statelor lor de a contribui 
activ la aceasta.

Miniștrii au reafirmat poziția sta
telor lor cu privire la realizarea unei 
reglementări juste și globale și asi
gurarea unei păci trainice in Orien
tul Mijlociu. Ei consideră că, in ve
derea înfăptuirii acestui obiectiv, 
este imperios necesară organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., cu participarea pe bază 
de egalitate a tuturor pârtilor inte
resate, inclusiv a O.E.P. și a state
lor membre permanente ale Consi
liului de Securitate al O.N.U., și se 
pronunță in favoarea accelerării lu
crărilor pregătitoare, folosind în a- 
cest scop și posibilitățile Consiliului 
de Securitate. Miniștrii au condam
nat acțiunile autorităților israeliene 
pe malul occidental al Iordanului și 
în zona Gaza.

Miniștrii și-au exprimat îngrijo
rarea deosebită în legătură cu esca
ladarea conflictului dintre Iran și 
Irak. Ei se pronunță in favoarea in
tensificării eforturilor comunității 
internaționale in scopul aplicării 
neîntîrziate a rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate al O.N.U. A 
fost relevat rolul important al Or
ganizației Națiunilor Unite și secre
tarului ei general în reglementarea 
acestui conflict.

S-a efectuat un schimb de păreri 
cu privire l.a negocierile afgano-pa- 
kistaneze de la Geneva. A fost ex
primat sprijinul față de cursul rea
lizării reconcilierii naționale in Af
ganistan. pentru o reglementare po
litică neîntirziată a situației pe baza 
încetării oricărui amestec în trebu
rile interne ale acestei țări, respec
tării independentei și suveranității 
ei. Miniștrii s-au pronunțat pentru 
încheierea urgentă a negocierilor af- 
gano-pakistaneze și semnarea docu
mentelor referitoare la solutionarea 
politică a situației privind Afganis
tanul. ceea ce va permite trecerea 
la retragerea trupelor sovietice.

S-a relevat că rezolvarea proble
melor interne din Afganistan consti
tuie o problemă a afganilor înșiși.

Miniștrii s-au pronunțat pentru o 
soluționare justă, pe cale politică, a 
problemei cipriote pe baza respectă
rii independenței, unității, integrită
ții teritoriale și nealinierii Republi
cii Cipru.

13. — Participanții la ședință au 
examinat probleme ale colaborării 
țărilor aliate în domeniul politicii 
externe, conlucrarea lor pe plan in
ternațional și s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea și aprofundarea aces
teia.

Ședința s-a desfășurat într-o atmo
sferă de prietenie și înțelegere reci
procă. Următoarea ședință va avea 
loc la Budapesta.

ZIUA NAȚIONALA A REPUBLICS MALTA

Domnului PAUL XUEREB
Președinte ad-interim al Republicii Malta 

VALLETTA
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Malta. îmi este plăcut 

să vă adresez, in numele meu și al poporului român, sincere felicitări, ira 
preună cu cele mai călduroase urări pentru sănătatea și fericirea dumnea 
voastră, pentru prosperitatea poporului maltez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-malteze se vor dezvolta • 
continuare, in folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cola1 
rării in Europa și in lume. « ,

NICOLAE CEAUȘESCL 2
Președintele

Republicii Socialiste România .
A•

—- =............................  111 .......... 4a 
Schimb de mesaje î 

la nivel înalt româno-bulgL
SOFIA 30 (Agerpres) — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost transmise 
tovarășului Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, un cordial 
mesaj de prietenie, urări de sănă
tate și fericire, de succese tot mai 
mari pentru poporul bulgar în edi
ficarea societății socialiste dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Todor Jiv
kov a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald

SITUAȚIA DIN AMERICA CENTRALĂ

Nou acord între guvernul nicaraguan 
și grupările „contras"

MANAGUA 30 (Agerpres). — Re
prezentanții guvernului nicaraguan 
și cei ai conducerii grupărilor con
trarevoluționare antisandiniste. reu
niți in punctul de frontieră Sapoa 
în vederea concertării unei încetă-i 
a focului, au convenit asupra locali
zării a cinci zone pentru concentra
rea efectivelor antisandiniste înainte 
de 15 aprilie, informează agenția 
Prensa Latina. Intr-un comunicat al 
guvernului, dat publicității de către 
ministrul informațiilor. Manuel Espi
noza. se precizează că din aceste 
zone două sînt situate în nord, două 
în sectorul atlantic,, iar una in su
dul Nicaraguăi. S-a precizat, totoda
tă. că la 5 aprilie, cu o zi înaintea 
reuniunii la cel mai înalt nivel intre 
cele două părți, ar urma să fie con

Vii proteste împotriva măsurilor 
de S.U.A. față de

CARACAS 30 (Agerpres). — Cea
de-a VI-a sesiune extraordinară a 
Consiliului Latino—American al
S.E.L.A. (Sistemul Economic Lati- 
no-American), desfășurată la Cara
cas. a aprobat un document în care 
exprimă solidaritatea statelor din re
giune cu Republica Panama față de 
actele de agresiune economică ale 
Statelor Unite împbtriva acbstei 
țări. Participanții — relatează agen
ția Prensa Latina — reafirmă drep
tul suveran al tuturor națiunilor de 
a decide asupra propriului destin de 
pace și libertate, în viața economi
că, socială și politică, fără presiuni, 
agresiuni sau amenințări externe. în 
document sînt repudiate măsurile 
adoptate de guvernul Statelor Unite 
împotriva Republicii Panama. Parti
cipanții la reuniune cer guvernului 
S.U.A. să revoce imediat toate mă- 

mesaj prietenesc. împreună Cu cek. 
mai bun,e urări de sănătate, fericirte 
și prosperitate poporului român, de 
noi și importante succese în edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Todor Jivkov a tovarășului loan 
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, și a ce
lorlalți miniștri care au participat 
la ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

cretizate, la Sapoa. unele aspecte ti- 
nind de functionarea acestei zone.

Pe de altă parte, generalul Joaquin 
Cuadra, viceministru al apărării si 
șef al Statului Major General al 
E.P.S. (Armata populară sandinistă). 
a menționat că procesul de concen
trare a elementelor „contras" in a- 
ceste zone va începe în prima jumă
tate a lunii aprilie.

Intr-o declarație făcută Ia Ma
nagua, președintele Republicii N! 
caragua, Daniel Ortega Saavedra, 
cerut S.U.A. să respecte acorduri, 
la care s-a ajuns la Sapoa cu for
țele „contras" și să se abțină de la 
acțiuni care urmăresc prelungirea 
stării conflictuale centroam erica ne.

”*’iptate 
RepublicrXu iama

• în teritoriile de pe malul 
de vest al Iordanului și Gaia 
se intensifică manifestațiile 
de protest ale populației 
palestiniene ® • Autoritățile 
israeliene înăspresc măsurile 
represive • Declarația pre
ședintelui Comitetului Exe

cutiv al O.E.P.
Miercuri, cu prilejul „Zilei pămîn- 

tului", in toate localitățile din teri
toriile de pe malul de vest al Ior
danului și Gaza, ocupate de Israel, 
au avut Ioc demonstrații și manifes
tații de protest ale populației pa
lestiniene Împotriva ocupației, în 
ciuda măsurilor represive speciale. 
După cum informează agențiile de 
presă, au fost masate noi efective 
polițienești și militare in cele două 
teritorii pentru a descuraja organi
zarea acțiunilor de protest și pentru 
reprimarea brutală a acestora. De 
asemenea, teritoriile de pe malul de 
vest al Iordanului și Gaza au fost 
declarate zone militare închise, s-a 
interzis accesul palestinienilor din 
și spre cele două teritorii, au fost 
întrerupte legăturile telefonice și 
telex. In întreg culoarul Gaza și în 
opt localități din teritoriul de pe 
malul de vest al Iordanului au fost 
instituite interdicții de circulație. In 
noaptea de marți spre miercuri au 
fost operate aproximativ 600 de 
arestări.

In cursul manifestațiilor de 
miercuri dimineața, la Ramallah o 
tinără palestiniană a fost ucisă și 
alți trei palestinieni au fost răniți 
în timpul ciocnirilor dintre poliție și 
demonstranți. Potrivit agențiilor da 
presă, soldați israelieni au oprit con
voaie de autovehicule care transpor
tau alimente și medicamente în ta
berele de refugiați palestinieni din 
Gaza, încercuite de trupele israelie
ne.

BAGDAD 30 (Agerpres). — Orice 
demers care nu ia în considerare 
drepturile legitime și inalienabile 
ale poporului palestinian este, din 
punctul nostru de vedere, fără va
loare — a declarat Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P.. ;n cursul unei conferințe de 
presă la Bagdad.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al Statelor Uni
te. George Shultz, a avut la Wa
shington o întrevedere cu delegația 
Ligii Arabe, condusă de secretarul 
general al organizației. Chedli Klibi. 
Ambasadorul Ligii Arabe la O.N.U.. 
Clovis Maksoud. a declarat — 
sfirsitul acestei intrevederi — că M 
mențin incă diferente de fond în
tre poziția americană și cea arabă.

șurile coercitive pe pâre le-au adop
tat împotriva acestei țări.★

CIUDAD DE PANAMA 30 (Ager
pres). — Frontul Unit Popular 
(F.U.P.) din Panama s-a pronunțat 
in favoarea convocării, luni. 4 apri
lie. a unui dialog național între di
feritele sectoare politice din țară in 
vederea degajării unei soluții la cri
za internă, transmite agenția Prensa 
Latina. în cadrul unei conferințe de 
presă desfășurate la Ciudad de Pa
nama. conducătorii organizațiilor po
litice și sindicale, care fac parte din 
F.U.P.. au adresat forțelor guverna
mentale, opoziției și sectoarelor 
populare apelul de a participa la 
acest dialog pentru a discuta situația 
politică, economică și socială a tării 
în vederea realizării unui consens 
asupra fiecărei probleme care in
fluențează criza din Panama,

către statele membre ale N.A.T.O., către țările participante
t

i Conferința pentru securitate și cooperare in Europa
ea Tratatului între U.R.S.S. 
cu privire la lichidarea ra- 

lor cu rază medie și mai 
de acțiune a constituit un 
!nt de importanță istorică in 
.ternațională, o victorie a po- 
realiste. La realizarea aces- 

i contribuit acțiunile multor 
manifestările mișcărilor anti- 
rice și ale forțelor iubitoare 
ce de pe toate continentele, 
tul confirmă posibilitatea 
mării nucleare, a făuririi unei 
fără arme nucleare și din care 

.e exclusă folosirea forței.
test tratat constituie numai . un 
put. In prezent important este 
menținind și folosind elemente- 

oozitive care au permis incheierea 
toate statele, împreună și indi- 

ual. să-și sporească consecvent 
rturile pentru a conferi procesu- 
dezarmării un caracter continuu 

ireversibil, pentru a se ajunge la 
î acorduri, îndreptate spre redu- 
rea in continuare a arsenalelor de 
mamențe și realizarea unui echi- 
oru militar la niveluri tot mai scă- 
|te, pentru înlăturarea pericolului 
» război de pe continentul euro- 
ean și din întreaga lume.
In Europa există posibilități reale 

entru edificarea unei securități 
rainice pe calea reducerii substan- 
iale a forțelor armate și armamen- 
elor convenționale, lichidării poten- 
jialelor ambelor părți de a lansa un 
stac prin surprindere, eliberării com
plete a continentului de armele nu
cleare și alte categorii de arme de 
distrugere in masă.

In acest sens, statele participante 
Ia Tratatul de la Varșovia consideră 
necesar ca eforturile tuturor statelor 
să fie concentrate, cu prioritate, în 
următoarele direcții :

— Asigurarea intrării în vigoare a 
Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 

t privire la lichidarea rachetelor 
41 cu rază medie și mai scurtă de 
BSme și realizarea prevederilor a- 
ce\ia. 

’ncheierea, în prima jumătate 
" an\ui 1988, a Tratatului dintre 
j R-Sa șj S.U.A. cu privire la re- 
ducer»a cu 50 la sută a armamen
telor str^egice ofensive și a Acor
dului cl.pcivjre ]a respectarea stric- 
a a Tratatului de apărare antirache- 
.’ a?a cun a fost semnat in 1972, 

Și Ia nerenunțacea ]a acest tratat în 
decursul unei perioade convenite.

Interzicerea completă și genera- 
a experiențelor cu arma nucleară

și accelerarea înfăptuirii acestui o- 
biectiv prin elaborarea, la negocie
rile sovieto-americane privind inter
zicerea experiențelor nucleare, de 
înțelegeri in ce privește unele mă
suri suplimentare de control, in ve
derea ratificării urgente a tratatelor 
sovieto-americane din 1974 și 1976 și 
realizarea unei înțelegeri cu privire 
la reducerea in continuare a puterii 
și numărului exploziilor nucleare.

— încheierea elaborării în 1988 a 
convenției cu privire la interzicerea 
armei chimice și lichidarea stocu
rilor acesteia. Convenția trebuie să 
prevadă proceduri sigure de verifi
care și control, inclusiv inspecții 
obligatorii la cerere, fără drept de 
refuz. La accentuarea caracterului 
deschis și la crearea unei atmosfere 
de încredere ar contribui organiza
rea cit mai curind, pe baze multila
terale. a unui schimb de date cores
punzătoare cu privire la elaborarea 
convenției.

— Convenirea cît mai curînd. în 
procesul consultărilor „in 23", în 
cadrul reuniunii de la Viena a sta
telor participante la C.S.C.E.. a man
datului negocierilor cu privire la re
ducerea forțelor armate și armamen
telor convenționale in Europa, de la 
Atlantic la Urali, și începerea aces
tor negocieri în 1988. La realizarea 
acestui obiectiv an contribui și efec
tuarea. cît mai curînd. a unui schimb 
de date cu privire la forțele armate 
și armamentele conventionale ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și tarilor membre ale 
N.A.T.O., in Europa. Pronunțîndu-se 
pentru efectuarea unor reduceri sub
stanțiale ale armamentelor conven
tionale. ale efectivelor și reducerea 
corespunzătoare a cheltuielilor mili
tare. statele participante la Tratatul 
de la Varșovia sint gata să identifice 
și să lichideze. în cadrul acestor ne
gocieri. pe bază de reciprocitate, asi
metriile și dezechilibrele existente, 
atit la scară europeană, cit și pe 
diferite zone.

— începerea de negocieri separate 
cu privire la reducerea armelor nu
cleare tactice din Europa, inclusiv a 
încărcăturilor nucleare destinate mij
loacelor cu dublă întrebuințare si cu 
privire Ia lichidarea acestor arme.

— Compararea de către reprezen
tanții statelor participante la Trata
tul de Ia Varșovia și N.A.T.O. a doc
trinelor militare, cu luarea in consi
derare a aspectelor lor tehnico-mili- 
tare, in scopul de a conferi doctri

nelor și concepțiilor militare ale ce
lor două blocuri si ale participantilor 
la acestea o orientare strict defen
sivă.

— Dezvoltarea, in cadrul Conferin
ței pentru măsuri de creștere a în
crederii și securității și pentru de
zarmare în Europa, a măsurilor a- 
doptate in prima etapă a acesteia, 
concomitent cu elaborarea de noi 
măsuri de creștere a încrederii și 
securității, inclusiv cu privire la li
mitarea numărului și amplorii ma
nevrelor militare și la forțele mili
tare aeriene și navale.

— Crearea de zone libere de arme 
nucleare și chimice, in Balcani, cen
trul și nordul Europei, reducerea ar
mamentelor și creșterea încrederii 
in Europa centrală, crearea unui co
ridor denuclearizat și a unei zone 
de incredere, cu un nivel redus al 
înarmărilor, de-a lungul liniei de 
contact dintre Tratatul de la Varșo
via și N.A.T.O., începerea procesului 
de limitare a activităților militare 
și de reducere a încordării în nordul 
și sudul Europei, transformarea Mă
rii Mediterane intr-o zonă a păcii și 
colaborării.

— începerea negocierilor, cu parti
ciparea marilor puteri militare, în 
special a statelor posesoare de arme 
nucleare, ca și a altor state intere
sate, cu privire la limitarea: și inter
zicerea activităților militare navale 
în zone convenite, limitarea și redu
cerea armamentelor militare navale, 
extinderea măsurilor de incredere 
asupra mărilor și oceanelor, în sco
pul asigurării securității și libertății 
navigației maritime.

— Declararea — pe o perioadă de 
unu-doi ani — a unui moratoriu a- 
supra sporirii cheltuielilor militare 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia și N.A.T.O., urmat 
de o reducere reală a acestora.

— Intensificarea activității practi
ce a Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva in vederea adoptării 
de măsuri eficiente care să ducă la 
interzicerea completă și generală a 
experiențelor nucleare, la dezarma
rea nucleară și preintîmpinarea 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic, 
astfel incit negocierile bi și multi
laterale în aceste probleme să se 
completeze reciproc și să urmăreas
că același obiectiv.

Pentru realizarea și înfăptuirea 
cu succes a unor înțelegeri in toate 
aceste domenii, o importanță deose
bită ar avea-o asigurarea unei mai 

largi deschideri și publicități în sfe
ra militară, efectuarea de schimburi 
de informații necesare și crearea 
unui sistem strict și eficace de con
trol și verificare â angajamentelor 
asumate de părți.

Soluționarea sarcinilor menționate 
va contribui la îmbunătățirea in con
tinuare a atmosferei pe continent, 
va reduce intr-o măsură însemnată 
pericolul de război, va întări încre
derea și va duce la amplificarea 
colaborării multilaterale in Europa.

Miniștrii afacerilor externe ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia reafirmă propunerile țări
lor lor cu privire la lichidarea ba
zelor militare străine și retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile al
tor state și subliniază necesitatea 
realizării acestor proDuneri. ceea ce 
ar reprezenta o contribuție însemna
tă la întărirea stabilității și securită
ții in Europa și în lume.

Pe plan internațional se întărește 
convingerea că războiul nuclear nu 
trebuie declanșat niciodată. într-un 
asemenea război neputînd exista în
vingători. că este necesar să fie 
preîntîmpinat orice război, nuclear 
sau clasic, că edificarea unei lumi 
a securității impune un nou mod de 
gindire și actiunp în problemele 
războiului și păcii, presupune lichi
darea totală a armelor nucleare, re
nunțarea la concepția descurajării 
nucleare, la politica de forță și de 
amenințare cu forța in relațiile din
tre state.

Armamentele lichidate în procesul 
dezarmării și reducerii nu trebuie 
să fie înlocuite cu altele, este nece
sar să se prevină dezvoltarea cursei 
înarmărilor în noi direcții. Realiza
rea ideilor de „compensare", per
fectionarea și crearea de noi mij
loace. fie ele nucleare, chimice sau 
convenționale, ar veni în contradicție 
cu interesele fundamentale ale po
poarelor Europei, care doresc eli
berarea continentului de armamentul 
acumulat aici.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se adresează țărilor 
N.A.T.O.. tuturor statelor europene 
cu apelul stăruitor de a folosi șansa 
istorică gxisten ă și, prin eforturi 
comune, să se !persevereze pe calea 
dezarmării. întăririi securității si co
laborării in toate domeniile. In ce 'e 
privește, aceste state vor face tot 
ceea ce depindî de ele pentru reali
zarea acestor obiective.

ILE DE PRESA 
e scurt

INTILNIRE. La Moscova a avut 
I loc o intilnire intre secretarul ge- 
I neral al C.C. al P.C.U.S.. Mihail 

Gorbaciov, și secretarul general al 
| P.C. Italian, Alessandro Natta. Cu 

acest prilej, menționează agenția
T.A.S.S.. au fost abordate relații
le dintre cele două partide si pro
bleme majore ale contemporanei- 

' tații, o atenție deosebită fiind a- 
cordată aspectelor destinderii si 

I colaborării in Europa și in întrea
ga lume.

CONVORBIRI. Janos Radar, 
secretar general al P.M.S.U.. l-a 

' primit pe președintele Consiliului 
ele Miniștri al R.D. Germane, Willi 

IStoph, care întreprinde o vizită 
oficială in R.P. Ungară. După cum 
relatează agenția M.T.I., convor- 

Ibirea s-a referit la aspecte ale re
lațiilor bilaterale și ale actualită
ții internaționale.

I LA ATENA a fost dat publicită- 
| ții un mesaj al primului ministru 

al Greciei, Andreas Papandreu, in 
I care se subliniază că popoarele 
I grec și turc pot și trebuie să tră

iască in pace, problemele existen- 
Ite trebuind să fie depășite în spi

ritul bunei vecinătăți, pe baza nor
melor internaționale.

I DELEGAȚIE. Primul ministru al 
I Turciei, Turgut Ozal, l-a primit pe 

Mikis Theodorakis, aflat la An- 
, kara în fruntea unei delegații a 

Asociației de prietenie greco-turce, 
' care i-a remis mesajul din partea 

primului ministru elen. La Istanbul 
Ia avut loc. totodată, prima ședin

ță a asociațiilor de prietenie din
tre cele două țări.

LA BERLIN a început o nouă 
' intilnire a Grupului comun de lu

cru al C.C. al Partidului Socialist 
IUnit din Germania și fracțiunii so- 

cial-democrate din Bundestagul 
vest-german. în legătură cu pro- 

I blemele securității in Europa.
' DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
I transmisă de agenția A.C.T.C.. se

cretarul general al Comitetului 
pregătitor a! părții R.P.D. Coreene 
pentru Conferința comună a Nor- 

Idului si Sudului Coreei pentru 
reunificarea pașnică si-a ex
primat regretul că partea sud-co- 

Ireeană nu a dat un răspuns 
afirmativ la. propunerea R.P.D.C. 
privind desfășurarea, la 28 martie, 

| a unei reuniuni preliminare în ve

derea pregătirii Conferinței. In a- | 
ceasta situație — se arată in de
clarație — partea R.P.D.C. a de- 
cis să lase la latitudinea părții sud-, I 
coreene fixarea datei acestei reu- I 
niuni. Propunerea privind convo
carea conferinței a fost avansată | 
de președintele R P.D. Coreene. | 
Kim Ir Sen. la 1 ianuarie.

LA GENEVA, în cadrul convor- | 
birilor indirecte afgano-pakistane- I 
ze. reprezentantul personal al se
cretarului general al O.N.U.. Diego | 
Cordovez. s-a întîlnit din nou. se- | 
parat, cu conducătorii celor două 
delegații. El a avut, de asemenea, 
întrevederi cu reprezentanți ai
U.R.S.S. și S.U.A.

ORGANIZAȚIA UNITĂȚII A- 
FRICANE a condamnat incursiunea 
unui grup de comando sud-afri- I 
can în capitala Botswanei. Gabo- I 
rone care a deschis focul asupra 
locuitorilor, ucigind patru per- | 
soane. O.U.A. iși exprimă proteș- | 
tul fată de noul act barbar comis 
de regimul rasist de lâ Pretoria. .

AUTORITĂȚILE DIN BOTSWA- ’ 
NA au făcut cunoscut că victimele 
atacului sudafrican nu erau mem- I 
bri ai Congresului National Afri- | 
can, cum pretind autoritățile de la 
Pretoria pentru a-și justifica noul i 
act criminal.

ALEGERILE PRELIMINARE din 
statul Connecticut pentru obținerea I 
învestiturii in vederea scrutinului I 
prezidențial din noiembrie au con
solidat poziția actualului vicepre- I 
ședințe, George Bush, in cadrul | 
Partidului Republican. In tabăra 
Partidului Democrat, guvernatorul . 
statului Massachusetts, Michael I 
Dukakis, a obținut circa 60 la sută ■ 
din voturi.

INUNDAȚIILE care afectează I 
localități de pe malurile Dunării și 
Rinului in R.F.G. sînt apreciate, I 
prin urmările lor. o „catastrofă a I 
secolului". Pe cursul inferior. Ri
nul s-a revărsat pe mai multi ki- 
lometri. unele localități fiind com- I 
plet inundate. Navigația oe Dună- I 
re și Rin a fost suspendată, exis- 
tind pericolul ca suprastructura na- I 
velor să lovească podurile. In u- | 
nele zone, șoselele și căile ferate 
au fost inundate. Unități militare I 
de porripieri si echipe de voluntari | 
participă la întărirea digurilor de 
protecție. I
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