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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste Româniaieri au fost reluate în. plen
LUCRĂRILE SESIUNI!

MARII ADUNARI NAȚIONALE

PROMOVAREA SPIRITULUI REVOLUȚIONAR - cerință a perfecționării activității organizațiilor de partid
„Trebuie să întărim legătura și consultarea permanentă a ma

selor populare, a oamenilor muncii, a întregului popor, în toate pro
blemele privind dezvoltarea economico-socială și ridicarea nivelului 
general al patriei noastre”.

NICOLAE CEAUȘESCU

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi, 14 decembrie, au fost reluate in plen lucrările sesiunii a zecea a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost intimpinați. la sosirea in rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, cu vii și îndelungi aplauze. Deputății au dat astfel expresie sentimentelor’ de profundă satisfacție și bucurie ale milioanelor de cetățeni pe care-i reprezintă in supremul for al puterii de stat pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de secretai- general al Partidului Comunist Români act cu profunde semnificații istorice, garanție a în-, făptuirii cu succes a hotăririlor Congresului ăl XIV-Iea al partidului, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

al C.C.Consiliului al dedeîn calitate C.C. al P.C.R.
acreditați la București, corespondenți ai preseisesiunii au fost deschise

Impreună cu conducătorul partidului și statului nostru, in lojile oficiale au luat loc membrii Comitetului Politic Executiv P.C.R. și membrii Stat.In sală se aflau, invitați, membri ai și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderile Capitalei, din domeniul vieții științifice și culturale.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice precum și străine.Lucrările de președintele Marii Adunări Naționale. tovarășul Nicolae Giosan. care a anunțat, proiectele de legi înscrise pe ordinea de ■ zi aprobată la începutul sesiunii :1. Proiectul Legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială, a Republicii Socialiste România pe anul 1990. .

2. Proiectul Legii Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1990.p. Proiectul Legii Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1990.4. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.La propunerea Biroului Marii Adunări Naționale, a fost adoptată, in unanimitate, completarea ordinii de zi cu :5. Proiectul Legii privind răspunderea unităților .socialiste pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat de șocietate, precum și inființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social.Tovarășul loan Totu, . președintele Comitetului de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale, a prezentat Expunerea asupra proiec-

So- aIonvice-Stat,

telor Legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990 și Legii Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1990.Expunerea Asupra proiectului Legii Bugetului de stat al Republicii cialiste România pe anul 1990 fost prezentată de tovarășul Pățan, ministrul finanțelor.Tovarășul Manea Mănescu, - președinte al Consiliului de prim-vicepreședinte al Consiliului Suprem: ..al Dezvoltării Economice și Spciale. a prezentat Co- raportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale asupra celor trei proiecte de legi si. Expunerea asuora proiectului Legii orivind răspunderea unităților socialiste pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului incredințat de societate, precum și inființarea. organizarea (Continuare in pag. a Vil-a)

înscris in noua istorie a patriei drept Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului socialismului, al. afirmării depline a independenței și suveranității României, marele forum al comuniștilor a făcut bilanțul general al stadiului actual al' societății socialiste românești și, cu nestrămutată încredere în viitorul comunist al patriei, a elaborat și adoptat programele* de dezvoltare economico-socială în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină in anii 2000—2010. Prin obiectivele și orientările adoptate, Congresul al XIV-Iea al partidului marchează trecerea României la o nouă etapă de dezvoltare — la realizarea fazei! superioare a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor necesare înfăptuirii principiilor de muncă și viață comuniste. Pentru îndeplinirea acestui” program de importanță fundamentală e necesar, așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, in încheierea lucrărilor marelui forum al comuniștilor, „să ne angajăm in fața partidului, a întregului popor. că vom acționa intotdeauna in spirit revoluționar și cu întreaga răspundere față de interesele socialismului. ale poporului, ale asigurării independenței și suveranității României !“în Rezoluția Congresului al XÎV- lea al P.C.R. se subliniază că înfăptuirea acestui luminos program solicită și mai mult creșterea continuă a rolului organelor și organizațiilor de partid in mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, întărirea permanentă a unității intregii națiuni în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, chezășia înfăptuirii neabătute a tuturor obiectivelor.■ Așa cum reiese pregnant din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in această perioadă dobîndește o mare însemnătate perfecționarea și dinamizarea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, aplicarea fermă a principiilor și prevederilor statutare, ale democrației și disciplinei’ de partid, ridicarea continuă a nivelului muncii' Organizatorice. a controlului de partid, a răspunderii revoluționare a comuniștilor pentru întreaga activitate economică. socială și politică. Măsurile adoptate din indicația secretarului general al partidului pentru întărirea organizațiilor de bază și creșterea capacității lor de acțiune au îmbunătățit structura organizațiilor de partid, au determinat ca in fiecare localitate și unitate economică socialistă, la fiecare loc de muncă să existe organizații puternice, capabile să cuprindă și să înfăptuiască sarcinile ce le revin in unirea eforturilor colectivelor de muncă pentru indeplinirea planului și a programelor de dezvoltare. Desigur, este necesar’ ca aceste bune premise organizatorice să fie valorificate cit mai deplin printr-o muncă susținută, pătrunsă de spirit revoluționar, în cadrul organelor nou alese. în sistemul de stabilire a modalităților de acțiune si de adoptare a deciziilor. în această privință, deosebit de important este faptul că. fundamentind teza de excepțională valoare teoretică si practică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit, tot

odată, o concepție riguroasă cu privire la aplicarea acesteia in activitatea organelor și organizațiilor de partid. Pornind de la realitatea că partidul conduce nu în numele, ci împreună cu clasa muncitoare, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, cu întregul popor, secretarul general al partidului subliniază, cu mare forță de pătrundere, legătura organică. dialectică dintre activitatea organizațiilor de partid și cea a maselor, necesitatea conlucrării strînse, permanente, cu masele, in toate problemele referitoare la dezvoltarea economico-socială și ridicarea nivelului general al patriei. Aceasta este o direcție clară de acțiune pentru organele de partid nou alese, care trebuie să iasă hotărît din birouri, dintre hîrtii și să-și desfășoare activitatea in rîndul oamenilor, să realizeze un contact strîns, permanent cu fiecare colectiv, cu fiecare om al muncii, să-i cunoască părerile, posibilitățile, să cunoască neajunsurile din diferite locuri și să se implice in înlăturarea lor. Fără îndoială, cerința ca membrii comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale de partid și. totodată, ■ ai celor din întreprinderi și instituții să rezolve operativ și eficient problemele nu înseamnă că aceste organe de partid se pot substitui, pot prelua atribuțiile altor organisme de stat și obștești, că trebuie să facă, așa cum din păcate se mai intimplă uneori, treaba altora sau să presteze un fel de „dispecerat" al îndeplinirii sarcinilor. Ele au datoria să asigure conducerea politică a organismelor implicate, să-i determine pe cei învestiți cu răspunderi în aceste domenii să-și îndeplinească îndatoririle, să sprijine, printr-o largă mobilizare de forțe, de capacități umane, prin stimularea noului, a inițiativei, realizarea obiectivelor propuse.în această perioadă este hotărîtor felul in care muncesc organele și organizațiile de partid, cele de masă și obștești. Insistind în mod deosebit asupra perfecționării organizării, a stilului și metodelor de muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia la ședința Comitetului Politic Executiv din 1 decembrie : „Mă refer la aceste probleme de organizare, de stil și metode de muncă, de creștere a răspunderii in toate domeniile pentru că aceasta trebuie să fie una din concluziile principale . ale dezbaterii pe care am avut-o in partid, in Congres, și una din măsurile principale in ce privește perfecționarea și buna organizare a intregii noastre activități".O deosebită însemnătate are pentru perfecționarea activității de partid promovarea hotărîtă a spiritului revoluționar, combativ, a criticii și autocriticii, a atitudinii ferme față de lipsuri, recunoașterea deschisă a stărilor de lucruri negative și stabilirea măsurilor pentru lichidarea acestora — ca o condiție obligatorie a mersului înainte. Desigur, exercitarea criticii și autocriticii dobîndește valoare atunci cind este însoțită de o autoanaliză profundă, de sinceritate., de dorința și hotărirea de a fi urmată de fante, de acțiuni concrete. Asa cum arăta secretarul general al partidului, critica și autocritica nu trebuie să devină o recunoaștere formală a lipsurilor : folosirea lor este valabilă și necesară numai in măsura in care duce la lichidarea greșelilor, a lipsurilor, la îmbunătățirea rapidă a întregii activități. E- ficienta oricărei autocritici trebuie deci judecată după activitatea fie

căruia, după rezultate, după muncă, nu după angajamente și declarații,O asemenea optică a evaluării activității pe cîntarul drept al faptelor scoate in evidență caracterul dăunător al practicii de a aborda ineficient anumite probleme, de a relfia mereu lucrurile de la capăt, de a afișa întruna aceleași intenții bune, de a formula promisiuni și angajamente neonorate. Numai atitudinea și acțiunea revoluționară, numai faptele — și nu angajamentele și promisiunile — sint cele care, prin substanța lor concretă, asigură indeplinirea obiectivelor propuse, contribuie la întărirea proprietății socialiste — temelia marilor noastre realizări, la creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii — țelul suprem al politicii partidului, esența însăși a societății socialiste multilateral dezvoltate.Iată de ce pentru activitatea organelor’ și organizațiilor de partid este deosebit de importantă sarcina de a înarma comuniștii, toți oamenii muncii cu o concepție unitară, revoluționară, care să asigure și să dea perspectivă clară mersului înainte, să educe și să formeze atitudini înaintate, militante. întreaga activitate politico-educativă a organizațiilor de partid, desfășurată in modalități cit mai variate, cit mai ingenioase, cît mai apropiate de oameni, este chemată să , promoveze ferm concepția revoluționară, științifică despre lume și viață. să formeze omul nou. constructor conștient al socialismului și comunismului, cu înalte trăsături revoluționare-patrio- tice, cu un larg orizont de cunoștințe teoretice, științifice, profesionale și de cultură generală, cu un spirit revoluționar militant.In momentul actual, o mare importanță pentru activitatea organelor și organizațiilor de partid are transpunerea în practică a indicației secretarului general al partidului ca, în cursul lunii decembrie, să se asigure dezbaterea în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază a hotăririlor Congresului, a Directivelor, a Rezoluției, pentru a se trece la stabilirea măsurilor de realizare in viață a tuturor hotăririlor și, în mod corespunzător, in a doua parte a lunii, sau cel mai tirziu in prima parte a lunii ianuarie, sa aibă loc adunările cu activul de partid in toate județele. Dezbaterea largă, argumentată, in funcție de realitățile fiecărui Ioc de muncă, de aspectele din activitatea fiecărei organizații de partid, antrenarea activului de partid la desfășurarea tuturor acțiunilor, folosirea judicioasă a comisiilor pe probleme vor asigura creșterea substanțială a potențialului de inițiativă și acțiune, vor întări semnificativ rolul de conducător politic al organizațiilor de partid în cadrul colectivelor de muncă, vor determina dobindirea unor noi realizări în îndeplinirea planului pe acest an. asigurarea celor mai bune condiții pentru demararea sub cele mai bune auspicii a planului pe 1990 și a cincinalului viitor, a tuturor programelor de dezvoltare a patriei.„Trebuie, neapărat, să lucrăm mal bine, să avem rezultate mai hune" — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R? E un îndemn mobilizator, care se cere înfăptuit, cu spirit revoluționar de comuniști, de toți oamenii muncii, de întregul ponor, spre a făuri prin muncă unită și rodnică un prezent și un viitor tot mai demn, tot mai bun, tot mai fericit.

LEGEA Planului national unic de taoltare ecunumicu-sucială a Republicii Sucialiste Rumania pe anul 1990Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990.Principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a Republicii Socialiste România sint :
Nr. 
crt. Indicatorul

1. Produsul social 7— 8
2. Venitul național 9-10
3. Producția industriala

— valoarea producției globale 6,3— 7,8
— valoarea producției-marfâ 7,0— 8,5
— valoarea producției nete 10,2—12,2

4. Producția agricolă
— valoarea producției globale 5,6
— valoarea producției-marfâ 7,7
— valoarea producției nete 12,0

5. Investiții totale în economie 11,7—13,2
6. Volumul comerțului exterior 11,2
7. Numărul de personal 0,6
8. Productivitatea muncii în industria re

publicană (calculată pe baza valorii 
producției-marfă) 7,0— 8,5

9. Cheltuielile la 1 000 lei producție-
marfă în industria republicană, redu
cerea — lei 25,0

10. Fondul de retribuire a personalului
muncitor 2,5

11. Veniturile totale ale țărănimii coope
ratiste 1,7

12. Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 1,3— 1,6
13. Prestările de servicii pentru populație 15,0Politica consecventă de construcție a socialismului in România, promovată de Partidul Comunist Român, aplicarea principiilor socialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre asigură in continuare creșterea proprietății socialiste și a avuției naționale, dinamismul și 

.— în procente calculate pe baza prețurilor in vigoare la 30.XI.1989 —
Creștere 

față de anul 1989

echilibrul economiei, Întărirea forței economice a țării.In anul 1990, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile să asigure :a) indeplinirea și depășirea sarcinilor de producție, realizarea ritmică 

a produselor fizice. înnoirea și îmbunătățirea continuă .a structurilor sortimentale, ridicarea nivelului tehnic și calitativ, a parametrilor te.i- nlco-funcționali și economici, creșterea gradului de valorificare a resurselor materiale și energetice, a competitivității pe piața externă ; realizarea cu prioritate a producției- fizice destinate exportului, in condițiile de calitate și la termenele prevăzute in contractele incheiate cu partenerii externi ;b) aplicarea fermă a măsurilor stabilite pentru specializarea producției, respectarea strictă a disciplinei de plan și contractuale. întărirea controlului asupra tuturor fazelor proceselor de producție, începind cu pregătirea tehnologică, asigurarea aprovizionării și a forței de muncă, lansarea in fabricație, realizarea produselor cu încadrarea riguroasă in normele și normativele de consum de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică, stabilite potrivit legii, și terminind cu expedierea lor la export și intern, creșterea răspunderii consiliilor de conducere ale ministerelor, a consiliilor oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, a ordinii și disciplinei, in vederea aplicării neabătute a hotăririlor de partid și a legilor țării.planificarea producției fizice, repartizarea. contractarea și livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrice, a tuturor produselor se efectuează numai pe baza normelor de consum și de refolosire. aprobate potrivit legii :c) realizarea sarcinilor stabilite pe ramuri, ministere, centrale și întreprinderi. prin programele privind organizarea. specializarea și modernizarea producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii și prin normativele economico-financia- re aprobate, menite să asigure dezvoltarea și întărirea continuă a proprietății socialiste, obținerea de producții suplimentare prin folosirea completă a capacităților de producție, aplicarea principiului socialist al retribuției după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse, dezvoltarea autoconducerii muncitorești și întărirea autogestiunii, spo

rirea’ substanțială a eficienței in întreaga economie națională.programme privina organizarea, specializarea și modernizarea producției trebuie să stea la baza activității tuturor unităților, prevederile lor fiind obligatorii pentru toate colectivele de oameni ai muncii.Art. 2. — in anul 1990, in agricultură, ramură de bază a economiei naționale, va fi continuat și amplificat procesul de înfăptuire a noii revoluții agrare, de dezvoltare intensivă și de modernizare a acesteia, de realizare a unei agriculturi socialiste de înaltă productivitate și eficiență, care trebuie să asigure satisfacerea in cele mai bune condiții a necesităților bunei aprovizionări a populației, a intregii economii, ridicarea continuă a nivelului de viață al poporului.Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru :a) conservarea și ridicarea potențialului productiv al fondului funciar, înfăptuirea în cele mai bune condiții a programului de irigații și amenajări funciare, intensificarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului și a excesului de umiditate, creșterea suprafeței agricole, și îndeosebi a celei arabile, înfăptuirea prevederilor Programului național pentru asigurarea unor producții agricole inalte și stabile, mai buna organizare și sistematizare a teritoriului :b) creșterea însemnată a producției de cereale, obținerea unor producții mai mari de plante tehnice, îndeosebi la floarea-soarelui, soia și sfeclă de zahăr, creșterea și diversificarea producțiilor, din legumicultura, care să ducă la o bună aprovizionare a populației in tot timpul anului, perfecționarea mecanizării lucrărilor, folosirea de semințe de calitate sune- rioară, generalizarea soiurilor și hibrizilor cu potențial de producție ridicat, respectarea riguroasă a structurii culturilor și a suprafețelor destinate acestora prin plan, realizarea densității optime, efectuarea la timp și in condiții de calitate superioară a lucrărilor agricole, administrarea eficientă și rațională a unui sortiment diversificat de îngrășăminte organice și minerale, aplicate în doze optime, urmărindu-se creșterea fertilității so

lului și a calității produselor agricole, utilizarea pe scară tot mâi largă a procedeelor moderne. îndeosebi biologice și agrozootehnice, de combatere a bolilor și dăunătorilor :c) sporirea producțiilor medii și totale de produse animaliere prin creșterea efectivelor de animale, imbună- tățirea selecției și ameliorarea materialului biologic, creșterea indicelui de natalitate și aplicarea unor tehnologii științifice de creștere și furajare;d) creșterea eficienței economice in toate unitățile agricole de stat și cooperatiste. mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, reducerea cheltuielilor, diminuarea consumurilor materiale și energetice.Art. 3. — în silvicultură, vor fi înfăptuite prevederile pentru anul 1990 din Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, in concordanță cu cerințele economiei naționale, ale' asigurării protecției mediului înconjurător.Art. 4. —’ Se vor aplica măsuri deosebite pentru buna gospodărire a apelor, pentru realizarea Programului național de amenajare complexă a bazinelor hidrografice, in vederea satisfacerii necesarului rațional al industriei și celorlalte ramuri ale economiei, precum și a nevoilor consumului public ; se vor întreprinde acțiuni ferme pentru reducerea consumurilor specifice de apă și creșterea gradului de recirculare a acesteia în procesele de producție.Art. 5. — în domeniul transporturilor, se va asigura utilizarea intensivă, cu eficiență ridicată, a mijloacelor din dotare, potrivit normelor de utilizare stabilite pentru fiecare mijloc de transport, mai buna raionare a transporturilor, evitindu-se încrucișările și distanțele mari, inutile, mecanizarea operațiilor de încărcare- descărcare. accelerarea ritmului de expediție, sporirea vitezei comerciale, reducerea consumului de combustibil și energie electrică.Art. 6. — Activitatea de cercetare științifică și de introducere a tehnicii noi va trebui să contribuie substanțial la înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare, specializare și modernizare a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, la ridicarea 

nivelului tehnic și calitativ al producției. reducerea consumurilor și creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, creșterea mai rapidă a productivității muncii, a eficienței generale a producției, prin :a) intensificarea cercetării privind valorificar'ea surselor energetice recuperabile și a surselor neconvenționale de energie, folosirea mai eficientă a tuturor resurselor energetice și diminuarea consumului de hidrocarburi. funcționarea optimă a sistemului electroenergetic național ;b) elaborarea și introducerea in producție de tehnologii noi și modernizate pentru prelucrarea materiilor prime : asimilarea de noi materiale, mașini și utilaje cu caracteristici superioare, care să ducă la reducerea substanțială a consumurilor materiale și energetice in toate sectoarele, inclusiv in producția și distribuția de energie electrică și termică, la creșterea mai puternică a randamentelor in toate ramurile economiei ;c) crearea de noi soiuri de semințe și plante mai productive, rezistente la ger și secetă, cu durată mai scurtă de maturizare, de noi rase de animale cu potențial productiv ridicat și capacitate sporită de asimilare 
a hrănei, precum și de noi tehnologii de furajare a animalelor : acordarea, în continuare, a unei atenții deosebite științelor agricole, biologiei, geneticii, problemelor înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare ;d) specializarea producției, indeo- sebi în industria orizontală, perfecționarea activității de tipizare, standardizare și normare tehnică a consumurilor materiale șl energetice, in vederea creșterii performantelor constructiv-funcționale si a fiabilității produselor. sporirii eficientei întregii activități economice :e) îmbinarea organică a cercetărilor fundamentale din matematică, fizică. chimie și biologie cu cele aplicative. întărirea colaborării dintre cercetare. învătămînt și producție, în vederea unei mai bune finalizări în producție a obiectivelor de cercetare științifică sf de introducere a tehnicii noi, reducerii duratei 

ciclurilor cercetare-proiectare-pro- dticție.Art. 7. — In anul 1990, volumul investițiilor va fi de 289—293 miliarde lei. Fondurile de investiții vor fi destinate cu prioritate pentru sporirea bazei energetice și de materii prime, modernizarea ramurilor economiei, valorificarea resurselor re- folosibile, creșterea eficienței economice in toate sectoarele de activitate. Mijloacele financiare, materiale și torța de muncă prevăzute în planul de investiții vor fi concentrate și folosite pentru grăbirea punerii in funcțiune a obiectivelor 4? investiții în curs de execuție și pentru realizarea tuturor reparațiilor capitale și reviziilor generale, inclusiv modernizarea fondurilor fixe respective, asigurindu-se utilizarea eficientă și în condiții de siguranță deplină a capacităților de producție existente in economie. Lucrările noi vor putea fi începute numai după aprobarea, potrivit legii, a documentațiilor tehnlco-economice și de execuție.Investițiile vor fi alocate cu precădere pentru realizarea programelor de modernizare și dotare cu noi mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat, reducind substanțial ponderea lucrărilor de construcții in totalul investițiilor. O atenție deosebită se va acorda promovării tehnologiilor de execuție a construcțiilor de mare randament, diminuării accentuate a consumurilor și eliminării materialelor deficitare și scumpe.Art. 8. — In vederea asigurării bazei materiale a planului și mai bunei aprovizionări cu materii prime și materiale de bază. Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru :a) înfăptuirea integrală a măsurilor din programele de organizare, modernizare pentru : exploatarea cu randamente sporite a substanțelor utile din zăcăminte ; intensificarea utilizării resurselor de materii prime și materiale din producția internă ; reducerea mai accentuată a consumurilor de energie și combustibili(Continuare în pag. a Il-a)
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LEGEA Planului national unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste Româniape anul 1930(Urmare din pag. I) in toate domeniile de activitate ; limitarea strictă a consumurilor de hidrocarburi și înlocuirea acestora cu alte resurse energetice ; reducerea pierderilor tehnologice și extinderea recuperării căldurii și utilizării resurselor noi de energie ; încadrarea riguroasă in normele și normativele de consum și de stoc de materii prime, materiale, ambalaje, combustibili și energie ; sporirea participării materialelor refolosibile, care să contribuie într-o măsură mai mare la acoperirea necesarului de materii prime al economiei naționale, prin intensificarea recuperării și valorificării materialelor rezultate din procesele de producție și consum, o dată cu elaborarea de tehnologii corespunzătoare, pentru folosirea lor cu rezultate cit mal bune ;b) constituirea, potrivit legii, a fondului centralizat de materii prime și materiale de bază, inclusiv resursele recuperabile și refolosibile, din țară și din import.Repartizarea fondului centralizat de materii prime și materiale de bază se face lunar, în limite aprobate prin decret al Consiliului de Stat, in conformitate cu prevederile planului de producție, volumul contrae- telor de export, nivelul normelor de consum și al stocurilor existente in economie.în alocarea resurselor de materii prime și materiale de bază se va asigura necesarul pentru folosirea integrală a capacităților de producție din țară ; ia export, acestea vor putea fi prevăzute numai după acoperirea consumului intern.Se vor urmări dezvoltarea bazelor de păstrare a produselor agricole și alimentare, perfecționarea sistemului de contractări și achiziții, in vederea asigurării permanente a rezervelor necesare pentru buna aprovizionare a populației și acoperirea altor cerințe ale economiei naționale cu materii prime și mate

riale din domeniul agriculturii.Eliberarea in consum a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei se face distinct pentru consum intern și pentru export, pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii interni și externi.Nerespectarea contractelor și nein- cadrarea in normele și normativele de consum, in normele de stoc, precum și schimbarea destinației producției și a celorlalte resurse se sancționează potrivit legii.Art. 9. — în industria republicană, productivitatea muncii va spori cu 7—8.5 la sută, iar cheltuielile de producție la 1 000 lei producție-marfă se vor reduce cu 25 Iei.în scopul creșterii substanțiale a eficienței economice în toate ramurile șl sectoarele de activitate. Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru realizarea Programului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normăi-ii muncii, a programelor de reducere a costurilor și cheltuielilor materiale de prodiicție, a programelor privind organizarea, specializarea și modernizarea producției, a programului de perfecționare a sistemului de finanțare și creditare a activității economice și a normativelor economico-financia- re, pentru încadrarea strictă în normativele de stocuri de produse finite și in curs de fabricație, acțio- nindu-se ferm pentru creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante.Vor fi luate măsuri ca fiecare unitate economică să aplice cu fermitate principiile autoconduceril muncitorești, autogestiunii economi- co-financiare și autofinanțării, să realizeze un regim sever de economii în toate sectoarele de activitate și să asigure, in cadrul bugetului propriu de venituri și cheltuieli, acoperirea cheltuielilor din resurse proprii și obținerea unui beneficiu maxim pentru fiecare leu cheltuit. Se va acționa hotărît pentru creșterea con

tribuției fiecărei unități economice la sporirea venitului național și a resurselor centralizate ale statului.Art.. 10. — în domeniul comerțului exterior, in condițiile in care a fost lichidată datoria externă, balanța comercială este excedentară și exiștă un volum însemnat de creanțe care urmează să fie încasate, in anul 1990 se va intensifica participarea țării noastre la circuitul mondial de valori.în vederea îndeplinirii planului de comerț exterior, Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru perfecționarea activității în acest domeniu și extinderea cooperării și specializării în producție cu alte țări, realizarea exportului planificat, întărirea rezervelor valutar-financiare, ca o cerință fundamentală pentru buna desfășurare a activității economico- sociale. In acest sens, se va acționa ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile să-și intensifice activitatea pentru :a) prospectarea pieței externe și încheierea contractelor cu partenerii externi, în condiții de eficiență ridicată ; realizarea fondului de marfă prevăzut la export, prin lansarea din timp în fabricație a produselor in structura sortimentală și la nivelul tehnic și calitativ prevăzut în contractele incheiate cu partenerii externi,; folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor valutare alocate pentru import ;b) diversificarea formelor de comercializare și lărgirea piețelor de desfacere ; realizarea integrală a tuturor acțiunilor de cooperare economică și tehnică internațională ;c) asigurarea forței de muncă și a dotărilor necesare executării la timp și in condiții competitive a lucrărilor de construcții-montaj în străinătate și a exportului de proiecte, documentații și asistență tehnică.Art. II. — Venitul național va asigui-a resursele necesare pentru 

dezvoltarea puternică a forțelor de producție, continuarea reproducției lărgite de tip intensiv și îmbunătățirea nivelului de trai material și spiritual al populației. Sporirea veniturilor oamenilor muncii și ridicarea bunăstării întregului popor se voi- realiza și în anul 1990 în condițiile stabilității prețurilor la produsele de larg consum, ale îmbunătățirii structurii sortimentale și calității mărfurilor.Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru :a) înfăptuirea Integrală a prevederilor Programului privind autocon- ducerea și autoaprovizionarea în profil teritorial, pentru asigurarea unei mal bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum ;b) livrarea integrală și ritmică către populație a mărfurilor prevăzute în plan, în condiții de calitate tot mai ridicată și într-o structură sortimentală bogata și diversificată, care să corespundă cerințelor diferitelor categorii de consumatori ; .c) dezvoltarea alimentației publice prin creșterea și diversificarea producției și desfacerii de preparate și semipreparate culinare ;d) repartizarea judicioasă pe teritoriu a fondului de marfă destinat aprovizionării populației ;el se vor elabora programe speciale de modernizare a industriei alimentare și de organizare mai bună a rețelei comerciale ; se va urmări îmbunătățirea programului de dezvoltare a producției bunurilor de larg consum și a programului privind dezvoltarea prestărilor de servicii, lărgirea gamei și rețelei serviciilor prestate populației, îmbunătățirea calității acestora în concordanță cu cerințele populației, folosirea eficientă a capacităților existente și a forței de muncă locale.Art. 12. — întreprinderile, centralele, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor lua măsuri pentru aplicarea fermă a principi

ilor socialiste de retribuire și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii, pentru legarea cit mai strinsă a veniturilor fiecărui om al muncii și ale întregului colectiv de munca depusă, aplicarea acordului global și a acordului direct, ca formă de bază de retribuire in toate unitățile economice din industrie, agricultură, construcții-montaj, transporturi, comerț, turism, cercetare științifică, introducerea tehnicii noi, proiectare și din celelalte sectoare economice.Att. 13. — Vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea, in continuare, a ocrotirii sănătății și asistenței sociale, punindu-se un accent deosebit pe prevenirea îmbolnăvirilor și apărarea sănătății poporului și pe creșterea natalității. De asemenea, se vor lua măsuri pentru perfecționarea lnvățămîntului, formarea de cadre cu înalte cunoștințe profesionale și tehnice, dezvoltarea culturii. Se va acționa cu fermitate pentru folosirea la maximum a bazei materiale dih aceste sectoare de activitate și pentru gospodărirea cu eficiență sporită a fondurilor prevăzute pentru finanțarea acțiunilor social- culturale.Art. 14. — Se va acționa cu fermitate pentru continuarea politicii consecvente de amplasare rațională a foițelor de producție pe întreg teritoriul ,țării, in conformitate cu hotăririle Congresului al XlV-lea al partidului, pentru înfăptuirea obiectivelor Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale.în elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor — ca părți integrante ale planului național unic — se va avea în vedere perfecționarea activității consiliilor populare, ca organe ale autoconducerii și autoaprovizionării, orientarea fermă a eforturilor in direcția valorificării superioare a resurselor materiale și umane, pu

nindu-se un accent deosebit pe cele locale, a folosirii cu eficiență maximă a potențialului productiv, utilizării depline a capacităților de producție, creării condițiilor pentru obținerea unor producții agricole înalte și sigure la hectar, in orice condiții de climă, funcționării in bune condiții a rețelei unităților de invăță- mint, sănătate și cultură.Art. 15. — în anul 1990 se vor da în folosință 160 mii apartamente, din care 20 mii apartamente in mediul rural.Art. 16. — Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale va acționa pentru perfecționarea continuă a activității de conducere planificată a vieții economice și sociale, a întregului mecanism econo- mico-financiar, pentru creșterea răspunderii și organizarea mai bună a controlului îndeplinirii legilor și ho- tărîrilor, astfel încît fiecare minister, organ central sau teritorial, centrală, unitate economică sau socială să-și îndeplinească în cele mai bune condiții atribuțiile, să asigure înfăptuirea neabătută a tuturor prevederilor de plan și a programelor de dezvoltare.în acest scop, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale va analiza și controla realizarea sarcinilor de plan, fizice și valorice, stabilind măsuri pentru mobilizarea rezervelor existente, gospodărirea cu maximă eficiență a tuturor resurselor materiale, de muncă și financiare, în vederea asigurării condițiilor pentru îndeplinirea ritmică și integrală a planului național unic, înfăptuirea ritmurilor și proporțiilor planificate, a echilibrului material, valutar și financiar, concentrarea eforturilor întregului popor în direcțiile hotărîtoare ale progresului material și spiritual al societății.Art. 17. — Consiliul de Miniștri va analiza periodic modul în care se realizează planul național unic, exer- Citînd un control riguros asupra executării sarcinilor stabilite pentru în

tărirea continuă a proprietății socialiste de stat și cooperatiste — garanția dezvoltării continue a forțelor de producție, asigurării creșterii nivelului de civilizație, a bunăstării întregii națiuni. Totodată, va acționa cu fermitate pentru valorificarea optimă a potențialului economic al țării, gospodărirea cu eficiență maximă a patrimoniului național, întărirea ordinii și disciplinei in toate sectoarele de activitate. în acest scop, va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să realizeze integral prevederile de plan pe anul 1990. în același timp, pe toate treptele organizatorice din economie se va acționa pentru îmbunătățirea activității de planificare și de urmărire a realizării producției fizice și exportului, punerea in funcțiune și atingerea parametrilor proiectați Ia noile capacități la termenele stabilite, creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de fabricație, asigurarea stabilității prețurilor, sporirea eficienței și rentabilității în toate domeniile de activitate.Art. 18. — Indicatorii Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990 se vor preciza pe titulari de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 19. — Se aprobă execuția Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1988, adoptat prin Legea nr. 3/1987, potrivit Comunicatului Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, Consiliului de Miniștri, Comitetului de Stat al Planificării și Direcției Centrale de Statistică cu privire ia îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1988, publicat in Buletinul Oficial. Partea a III-a. nr. 10 din 4 februarie 1989.
LEGEA Planului de dezvoltare a agriculturii, Industriei alimentare, silviculturii si gospodăririi apelor 

al Republicii Socialiste România pe anul 1390Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1 — Se adoptă Planul de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1990.Principalii indicatori ai dezvoltării agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor sint :
Indicatorul

1. Valoarea producției globale agricole 5,6
2. Valoarea producției-marfă agricole 7,7
3. Valoarea producției nete agricole 12,0
4. Valoarea producției-marfă industriale 12,4
5. Volumul comerțului exterior 3,6
6. Productivitatea muncii

— in agricultura de stat (calculată pe bata
producției globale) 1S,5

— în industria alimentară (calculată pe bata
producției-marfă) 12’7

7. Veniturile totale ale țărănimii cooperatiste 1,7

Reducere față de 1989

8. Reducerea cheltuielilor Ia 1 000 lei producție
marfă - lei
— in agricultura de stat
— in stațiuni pentru mecanizarea agriculturii
— In industria alimentarăRezultatele obținute în agricultură în anul 1989, precum și realizările din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor demonstrează justețea politicii Partidului Comunist Român de aplicare fermă a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din țara noastră, potențialul deosebit al agriculturii românești, forța și vitalitatea socialismului.înfăptuirea indicatorilor din planul pe anul 1990 asigură întărirea proprietății socialiste din țara noastră, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru, ridicarea pe un plan superior a întregii vieți sociale.Art. 2. — în vederea înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, realizării producției agricole prevăzute in plan și in programele speciale, aplicării ferme a principiului autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale. Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Uniunea 

— în procente calculate pe baza prețurilor în vigoare la 30.XI.1989 —
Creștere 

față de anul 1989

25,0
6,0 

20,0Națională a Cooperativelor Agricola de Producție. Academia de Științe Agricole și Silvice, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să asigure :a) realizarea sarcinilor de creștere a suprafeței agricole și arabile, respectarea strictă a termenelor stabilite pentru recuperarea și redarea în circuitul agricol a suprafețelor care au fost ocupate pentru lucrări de investiții și alte activități, înfăptuirea prevederilor din Programul național de îmbunătățiri funciare, a- sigurind, la termenele stabilite, suprafețele irigate in cultură, cele desecate și cu lucrări de combatere a eroziunii solului ;b) folosirea completă și intensivă a potențialului productiv al fondului funciar prin utilizarea in întregime, . de fiecare posesor, a suprafețelor agricole conform destinației stabilite prin plan, continuarea lucrărilor de cadastrare și de organizare a teritoriului ;c) introducerea și extinderea în cultură a celor mai productive so- 

ipri și hibrizi, producerea și folosirea de semințe din categorii biologice superioare, realizarea densității optime a plantelor potrivit legii, executarea la timp a lucrărilor de fertilizare și întreținere a culturilor. prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor, aplicarea udărilor necesare pe întreaga suprafață amenajată pentru irigat, urmărin- du-se folosirea rațională a tuturor mijloacelor din dotare, reducerea consumului de combustibil și energie electrică ;d) folosirea integrală a suprafețelor destinate culturilor duble și succesive ;e) executarea în perioade optime a lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a producției agricole, în vederea reducerii la minimum a pierderilor, asigurarea din timp a ■spațiilor necesare pentru conservarea și păstrarea produselor ;f) dezvoltarea zootehniei, in sectorul socialist al agriculturii și in gospodăriile populației prin :— imbunătățirea reproducției și a- meliorarea raselor, realizarea indicilor de natalitate planificați și reducerea la minimum a pierderilor ;— sporirea producțiilor medii a- nimaliere șl respectarea strictă a greutății de livrare a animalelor prevăzute în plan ;— sporirea randamentelor la hectar, atît la plantele de nutreț cultivate. cit și la pajiștile naturale, prin extinderea lucrărilor ameliorative pe astfel de suprafețe, folosirea în mai mare măgură a furajelor grosiere și a produselor secundare și îmbunătățirea valorii lor nutritive ;— modernizarea complexelor și fermelor zootehnice prin adoptarea de soluții ieftine pentru asigurarea condițiilor de adăpostire și a necesarului de apă pentru animale și mecanizarea lucrărilor cu volum mare de muncă ;g) perfecționarea organizării producției și a muncii in toate unitățile agricole, aplicarea fermă a acordului global, imbunătățirea continuă a normelor de muncă, stabilirea consumului de manoperă pe fiecare lucrare, creșterea răspunderii in muncă în vederea respectării riguroase a tehnologiilor de producție, executării la timp și la un nivel superior a tuturor lucrărilor agricole, întărirea ordinii și disciplinei ;h) sporirea eficienței activității e- conomice in toate unitățile agricole de stat și cooperatiste ;1) instruirea periodică a specialiștilor. mecanizatorilor și a celorlalți lucrători din agricultură, in vederea însușirii temeinice a tehnologiilor 

specifice fiecărei culturi, specii și categorii de animale, generalizării experienței unităților distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare-*.Art. 3. — Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, direcțiile generale județene pentru agricultură și consiliile producătorilor a- gricoli vor sprijini gospodăriile individuale cu semințe, material să- ditor, reproducători de valoare, furaje, asistență și îndrumare tehnică. în vederea obținerii unor producții agricole vegetale și animale cit mai mari, in conformitate cu programul unic aprobat.Art. 4. — Ministerul Industriei A- limentare. Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Ministerul Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și comitetele executive ale consiliilor populare județene vor lua măsuri pentru realizarea, la nivelul planului stabilit pe fiecare județ, a fondului centralizat.Art. 5. — Ministerul Industriei A- limentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Ministerul Agriculturii, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție. Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, . comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru folosirea completă și valorificarea superioară a materiilor prime agricole in industria alimentară și utilizarea integrală a capacităților de producție existente. Se vor diversifica în mai mare măsuță produsele alimentare corespunzător cerințelor unei alimentații raționale.Art. 6. — Investițiile pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor vor fi destinate, in principal, pentru terminarea obiectivelor începute in anii anteriori și pentru realizarea obiectivelor prevăzute pentru anul 1990 in programele. de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție, precum și in celelalte programe aprobate pentru aceste sectoare de activitate.în scopul realizării investițiilor și punerii in funcțiune la termenele planificate a obiectivelor de inves

tiții din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, vor fi luate măsuri pentru :a) asigurarea studiilor și documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi ;b) realizarea lucrărilor de investiții pe bază de tehnologii și proiecte tipizate, reducerea continuă a consumurilor de metal, ciment și alte materiale energo-intensive, folosirea pe scară largă a materialelor locale șl utilizarea celor recuperate ;c) desfășurarea ritmică și susținută a activității pe șantiere, asigurarea livrării utilajelor în concordanță cu termenele de execuție planificate, respectarea perioadelor de probe mecanice și tehnologice, pregătirea din timp a forței de muncă necesare exploatării in bune condiții a noilor capacități.. Art. 7. — Șub conducerea Consiliului Național al Științei și învăță- mintului.- Ministerul Agriculturii,. Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, centralele și întreprinderile, institutele centrale și Academia de Științe Agri-, cole și Silvice, unitățile de, cercetare științifică și inginerie tehnologică și de proiectare, in colaborare cu Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie și Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale vor asigura creșterea aportului cercetării științifice prin :a) elaborarea de noi tehnologii pentru refacerea și creșterea capacității de producție a solurilor erodate șl a celor nisipoase și sărăturate, perfecționarea metodelor de fertilizare și pregătire a terenurilor, organizarea de asolamente cu parcele optime și rotații îmbunătățite ale culturilor ;b) crearea de noi soiuri și hibrizi de semințe și material săditor cu caracteristici superioare, cu potențial productiv ridicat, rezistente la temperaturi scăzute, la secetă șl la alte condiții nefavorabile de mediu, la boli și dăunători ;c) realizarea de metode și tehnici de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor, în scopul reducerii consumurilor de substanțe chimice și a efectelor poluante asupra produselor agricole ;d) ameliorarea genetică a animalelor pentru creșterea potențialului productiv al acestora, elaborarea de noi tehnologii, urmărindu-se valorificarea superioară a bazei furajere, inclusiv utilizarea de noi resurse, reducerea consumului specific de furaje, sporirea producției pe pășuni 

și finețe naturale, stabilirea de metode eficiente de profilaxie, diagnostic și tratament al bolilor ;e) introducerea in circuitul economic a unor noi resurse cu caracter neconvențional, prin valorificarea integrală a materiilor prime agricole, realizarea de produse și preparate cu conținut nutritiv ridicat, care să asigure o alimentație rațională, corespunzătoare normelor fundamentate științific ;f) perfecționarea tehnologiilor de fabricație în industria alimentară, în vederea reducerii consumurilor energetice, protelnizarea și vitamini- zarea alimentelor, precum și pentru reducerea conținutului de substanțe chimice și elemente nocive de natură chimică și microbiană ;g) introducerea in cultură de noi soiuri de plante cu un conținut ridicat de substanță utilă, in vederea creșterii randamentelor de extracție la sfecla de zahăr și semințe oleaginoase, precum șl asigurarea ailor materii prime neconvenționale ;h) asigurarea transferului mai rapid al rezultatelor cercetării științifice in producție, pentru obținerea unor randamente superioare, atit cantitativ, cit și calitativ.Art. 8. — în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor prevăzute in Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, Ministerul Silviculturii va lua măsuri pentru :a) apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, respectarea riguroasă a cotelor de tăiere aprobate ;b) sporirea potențialului productiv al pădurilor, gospodărirea judicioasă a resurselor de masă lemnoasă și combaterea risipirii acesteia ;_c) regenerarea pădurilor și îmbunătățirea celor slab productive, re- impâdurirea, promovarea in cultură a speciilor autohtone valoroase ;d) creșterea funcțiilor de protecție a pădurilor :e) intensificarea acțiunilor de recoltare și valorificare superioară a fructelor de pădure, a celorlalte resurse naturale și produse accesorii ale pădurii, dezvoltarea vînatului și pescuitului in apele de munte.Art. 9. — în domeniul gospodăririi apelor se va urmări :a) amenajarea, potrivit programului aprobat, a rețelei hidrografice pentru asigurarea satisfacerii nevoilor de apă potabilă, industrială, pentru irigații, producerea energiei electrice și altele :b) creșterea gradului de recircu- lare a apelor industriale și reducerea la minimum a pierderilor, epu

rarea și recuperarea substanțelor utile din apele uzate, folosirea nămolurilor reziduale :c) gospodărirea rațională a apelor și combaterea tuturor surselor de poluare, pentru păstrarea calității a- cestora.Art. 10. — în vederea creșterii eficienței activității de comerț exterior, se va acționa pentru realizarea fondului de marfă prevăzut la export prin specializarea de capacități și întreprinderi care să asigure in exclusivitate, sau in cea mai mare parte, mărfuri în structura sortimentală și de calitate solicitate de beneficiarii externi, precum și sporirea continuă a aportului valutar al produselor ; folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor valutare alocate la import, acționîndu-se pentru utilizarea cu prioritate a materiilor prime; materialelor, corn-:, bustibililor, mașinilor și utilajelor din resurse interne, precum și pentru reducerea cheltuielilor valutare , privind transportul mărfurilor ; realizarea și extinderea acțiunilor de cooperare economică cu alte țări.Art. 11. — în anul 1990 se va pune un accent deosebit pe sporirea eficienței economice in toate sectoarele din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, pe creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea costurilor de producție, pe aplicarea fermă a prevederilor programelor privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, a normativelor economico-finan- ciare și haremurilor de cheltuieli pe produs, pe utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor.Art. 12. — Indicatorii Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii șl gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1990 se vor preciza pe titularii de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 13. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Ministerul Silviculturii, Consiliul Național al Apelor, departamentele, direcțiile generale economice, centralele și întreprinderile, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să acționeze cu fermitate pentru îndeplinirea integrală a prevederilor Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1990.
LEGEA Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anal 1330Marca Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Bugetul de Stat al Republicii Socialiste România pe anul 1990 cuprinde veniturile centralizate ale statului și repartizarea a- cestora in concordanță cu obiectivele Planului național unic de ■ dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România și ale Plapului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, adoptate de Marea Adunare Națională pentru finanțarea dezvoltării economiei naționale, acțiunilor social-culturale, apărării țării și altor nevoi ale societății, în condiții de eficiență sporită și de asigurare a echilibrului financiar și monetar.Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1990 se stabilește după cum urmează :— milioane lei —a) Venituri 404 379b) Cheltuieli 310 437c) Excedent 93 942Din totalul excedentului, suma de 81 631 milioane Iei reprezintă fond de rezervă financiară de stat.Art. 2. — Bugetele locale pe anul 1990 se stabilesc astfel ;— milioane lei —a) Venituri 27 117b) Cheltuieli 15 069c) Excedent 12 048și se cuprinde in Bugetul de stat al Republicii Socialiste România.Art. 3. — Veniturile provenite de la unitățile economice de stat 'organizate in baza autogestiunii econo- mico-financiare și de la unitățile cooperatiste și obștești se stabilesc in sumă de 269 043 milioane lei, din care :

milioane lei —a) Vărsăminte din beneficiile unităților economicede stat 70 772b) Impozitul pe circulația mărfurilor 195 537c) Impozitul pe veniturile unităților cooperatisteși obștești 2 734Art. 4. — Veniturile prevăzute In bugetul de stat din impozitul pe fondul total de retribuire se stabilesc in sumă de 52 271 milioane lei, cele din impozitul agricol de la cooperativele agricole de producție in sumă de 1 361 milioane lei, iar veniturile din impozite și taxe de la populație in sumă de 5 985 milioane lei.Art. 5. — Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc în sumă de 48 521 milioane lei.Art, 6. — Cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale se acoperă din fondurile proprii ale unităților economice, alocații de la bugetul de stat și credite bancare, potrivit legii. Cheltuielile cu această destinație de la bugetul de stat se stabilesc in sumă de 181 133 milioane lei.Art. 7. — Cheltuielile pentru cercetare științifică și introducerea.’ tehnicii noi se acoperă din fondurile proprii ce se constituie potrivit legii, la unitățile economice și din alocațiile de la bugetul de stat. Cheltuielile cu această destinație de la bugetul de stat se stabilesc in sumă de 950 milioane lei.Art. 8. — Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale ce se finanțează, potrivit legii, de la bugetul de stat se stabilesc în sumă de 110 375 milioane lei.Art. 9, — Cheltuielile pentru funcționarea organelor puterii și admi- 

nistrațiel de stat și pentru organele judecătorești și ale procuraturii, de la buget, se stabilesc in sumă de 3 974 milioane lei.In cadrul acestor cheltuieli, pentru Marea Adunare Națională se stabilește suma de 2,8 milioane lei.Art. 10. — Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc în sumă de11 786 milioane lei.Art. 11. — Contribuția comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare la bugetul republican din excedentele bugetelor proprii ale acestora, pentru constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți, se stabilește la suma de12 012 milioane lei.Art 12. — Sumele prevăzute în bugetul de stat pe anul 1990 la venituri reprezintă sarcini minime de realizat, iar prevederile la cheltuieli, limite maxime care nu pot fi depășite.Art. 13. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și băncile să acționeze pentru ;a) creșterea continuă a eficienței și rentabilității in conformitate cu normativele economico-financiare aprobate ; asigurarea desfășurării activității tuturor unităților pe principiile autoconducerii. autogestiunii și autofinanțării ; sporirea rolului bugetelor de venituri și cheltuieli in planificarea și conducerea activității economico-financiare ;b) îndeplinirea ritmică a sarcinilor privind producția fizică și îndeosebi a celei destinate exportului, in condițiile de calitate și la termenele prevăzute în contracte ; ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tuturor 

produselor în așa fel încît acestea să fie realizate la un înalt nivel, competitive cu cele mal bune produse similare ce se obțin pe plan mondial ;c) îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele privind perfecționarea organizării și modernizai ea proceselor de producție ; reducerea substanțială a costurilor de producție, îndeosebi a celor materiale, prin respectarea strictă a normativelor economico-financiare privind costurile unitare pe produs, creșterea mai accentuată a productivității muncii ;d) întărirea ordinii, disciplinei și controlului în domeniul stabilirii și aplicării preturilor și tarifelor, asigurarea stabilității prețurilor, în ea- drul prevederilor din planul național unic de dezvoltare economico- socială.e) indeplinirea de fiecare unitate economică a acumulărilor bănești planificate, a obligațiilor față de bugetul de stat, prin efectuarea vărsă- mintelor din beneficii, impozitul pe circulația mărfurilor și a celorlalte vărsăminte prevăzute de lege ;f) utilizarea cu eficiență maximă a fondurilor bănești puse la dispoziția unităților, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, încadrarea strictă in normele de stoc și normativele de mijloace circulante stabilite, prin efectuarea aprovizionărilor cu materii prime și materiale in strictă concordanță cu realizarea producției a cărei desfacere este asigurată pe bază de contracte ferme la intern și export, prevenirea formării de stocuri .supranor- mative ;g) realizarea integrală a resurselor planificate pentru constituirea de către fiecare unitate economică a fondurilor proprii de dezvoltare economică, de stimulare a personalului muncitor și a celorlalte fonduri, potrivit legii ; creșterea ponderii fon

durilor proprii în finanțarea activității unităților economice și reducerea creditului bancar ;h) întărirea controlului asupra tuturor documentelor de decontare pentru livrări de mărfuri, executări de lucrări și prestări de servicii, urmărind urgentarea încasării lor, lichidarea refuzurilor nejustificate, efectuarea plăților în condițiile legii, astfel incit să se asigure accelerarea decontărilor și menținerea echilibrului permanent intre încasări și plăți ; asigurarea restituirii la termenele stabilite a creditelor bancare primite in cadrul prevederilor din planul de finanțare a activității economlco- sociale pe baza autoconducerii și autogestiunii, prevenirea apariției de_ plăți restante ;i) folosirea cu eficiență sporită a fondurilor proprii și a celor alocate de la buget pentru cheltuielile social-culturale, de administrație și din alte domenii de activitate, dimensionarea la strictul necesar a cheltuielilor de Întreținere, funcționare, reparații la clădiri și instalații, utilizarea eficientă a bazei materiale, creșterea veniturilor proprii și a gradului de autofinanțare a instituțiilor soCial- culturale și din alte domenii de activitate ;j) exercitarea unui control financiar exigent și permanent, în special preventiv, in toate domeniile de activitate economico-socială, in vederea respectării cu strictețe a disciplinei de plan, contractuale și financiare, utilizării eficiente a resurselor materiale, de muncă și bănești, astfel incit fondurile alocate să fie utilizate potrivit destinației stabilite și cu maximă eficiență economică și socială.Art. 14. — Execuția bugetului de stat se realizează sub îndrumarea și controlul Consiliului de Miniștri.Consiliul de Miniștri va examina, periodic, situația financiară, pe eco

nomie și ramuri sau sectoare de activitate, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, a bugetului de stat și a celorlalte planuri financiare și va stabili măsurile necesare pentru menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar, pentru întărirea continuă a rolului finanțelor și creditului in economie.Totodată, Consiliul de Miniștri va stabili măsuri pentru indeplinirea integrală a veniturilor prevăzute in bugetele de venituri ale ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor, intreprinderilor și instituțiilor și creșterea răspunderii acestora in efectuarea cheltuielilor planificate prin instituirea unui regim sever de economii și întărirea ordinii și disciplinei in gospodărirea mijloacelor materiale și bănești.Art. 15. — în vederea creșterii e- ficienței economice a fondurilor destinate finanțării investițiilor, lichidării și prevenirii imobilizărilor de fonduri în acest domeniu, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Comitetul de Stat 31 Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale, Ministerul Finanțelor, băncile și Consiliul de Coordonare a Activității de Investiții să acționeze pentru fundamentarea temeinică a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții' și dimensionarea judicioasă a resurselor materiale și bănești necesare, reducerea. în continuare, a costului investițiilor prin aplicarea celor mal e- ficiente soluții tehnologice și constructive, utilizarea la noile obiective a celor mai avansate echipamente și tehnologii, respectarea termenelor planificate de începere și executare a lucrărilor de investiții, realizarea integrală a parametrilor proiectați, Întărirea ordinii și disciplinei in gos

podărirea mijloacelor materiale șl bănești pe șantiere.Totodată, va acționa pentru mai buna organizare și executare la timp a reparațiilor capitale, modernizărilor și reviziilor generale ale fondurilor fixe.Art. 16. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale, Ministerul Finanțelor, băncile, ministerele, centralele și întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, precum și Întreprinderile de comerț exterior să acționeze pentru realizarea integrală și la termen a planului de comerț exterior și cooperare economică internațională, creșterea continuă șl diversificarea exportului, încheierea de contracte de lungă durată, obținerea unor prețuri externe in concordanță cu nivelurile minime planificate si încadrarea strictă in cursurile de revenire aprobate, în vederea realizării unei eficiențe valutare sporite.Totodată, vor acționa pentru reducerea sau înlocuirea unor importuri, folosirea cu maximă eficiență a fondurilor valutare pentru import alocate fiecărui minister, respectarea riguroasă a echilibrului prevăzut al balanței comerciale și de plăți externe, încasarea de la partenerii externi. Ia termenele și in condițiile convenite, a tuturor drepturilor in valută.Art. 17. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, în colaborare cu organele financiar-bancare, de planificare și aprovizionare vor acționa pentru îndeplinirea integrală a indicatorilor economici și financiari și(Continuare în pag. a III-a)
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LEGEA Bugetului de stat al Republicii Sadaliste Romăaia pe anul 1990(Urmare din pag. a Il-a) vor lua măsuri pentru perfectionarea continuă a activității, potrivit dispozițiilor legale, realizarea de către fiecare unitate a veniturilor planificate, încadrarea in cheltuielile de producție aprobate, constituirea și utilizarea in condițiile legii a fondurilor proprii de dezvoltare eco- nomico-socială, prevenirea cauzelor care determină imobilizări de valori materiale, asigurarea permanentă a capacității de plată a tuturor unităților economice, încadrarea in normele și normativele economico-fi- nanciare aprobate, ținerea corectă și la zi a evidenței patrimoniului, întărirea controlului financiar preventiv asupra utilizării mijloacelor materiale și bănești.Art. 18. — Ministerul Finanțelor, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale, băncile, ministerele, celelalte organe centrale și locale vor analiza lunar execuția bugetului de stat și a celorlalte planuri financiare și vor acționa pentru realizarea integrală a veniturilor, precum și pentru efectuarea cheltuielilor in raport cu nivelul de îndeplinire a
PROIECT LEGEA privind răspunderea unităților socialiste pentru apărarea

si dezvoltarea patrimoniului încredințat de societate, precum si înființarea, organizarea 
si functionarea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Hoaociar si Socialînfăptuirea obiectivelor stabilite in Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism impune perfecționarea in continuare a organizării, conducerii și planificării activității economico-sociale, întărirea controlului asupra aplicării hotărîrilor de partid și a legilor țării, creșterea rolului și răspunderii tuturdr organelor de stat și obștești în asigurarea ordinii și disciplinei in toate sectoarele vieții edonomico-sociale.Oamenii muncii, în calitate de producători, proprietari și beneficiari răspund pentru conducerea directă și efectivă a unității, pentru păstrarea, dezvoltarea și apărarea patrimoniului încredințat de societate. gospodărirea judicioasă a acestuia, pentru rezultatele economice obținute, pentru Întărirea autocontrolului in toate sectoarele unităților, precum și pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a intregii activități, condiție de bază a Îmbunătățirii continue a nivelului de trai material și spiritual al tuturor membrilor societății. ...Activitatea de control și autocontrol trebuie să contribuie la indeplinirea sarcinilor prevăzute in planurile și programele de dezvoltare a țării, să asigure, pe toate treptele organizatorice și in toate domeniile, creșterea simțului de răspundere al colectivelor de oameni ai muncii In gospodărirea părții din avuția națională ce le este încredințată de societate, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste ca bază a intregii dezvoltări a patriei.în vederea perfecționării și creșterii eficienței activității de control este necesar xă se asigure coordonarea și îndrumarea unitară a acestei activități, efectuarea unor controale complexe in domenii importante ale economiei naționale și ale vieții sociale.In acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste Romania adoptă prezenta lege :

CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. 1. — Adunările generale și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale poartă întreaga - răspundere- pentru deZvol-' tarea șl apărarea proprietății socialiste. gospodărirea judicioasă și eficientă a tuturor bunurilor încredințate de societate și realizarea sarcinilor ce revin unităților din plănui național unic, întărirea autocontrolului pentru desfășurarea intregii activități economice cu stricta respectare a legilor țării.Art. 2. — Organele de conducere colectivă ale unităților socialiste răspund pentru buna gospodărire și folosire a tuturor mijloacelor materiale și financiare ale unităților, respectarea strictă a prevederilor legale in adoptarea hotărîrilor de orice fel și sînt obligate să asigure și să controleze folosirea legală și eficientă a fondurilor încredințate de societate acestor unități.Art. 3. ■— Ministerele și celelalte organe centrale de stat sînt obligate să exercite un control sistematic asupra activității unităților subordonate, pentru realizarea sarcinilor de plan, a veniturilor stabilite și încadrarea in cheltuielile prevăzute in bugetul de venituri și cheltuieli, folosirea eficientă a bazei tehnico-ma- teriale de căre dispun, întărirea au

sarcinilor de plan. în condiții de eficiență sporită, întărirea controlului financiar-bancar in toate domeniile de activitate și menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar. .De asemenea, in organele de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor, întreprinderilor și instituțiilor, cu ' sprijinul organelor fi- nanciar-bancare, se va analiza lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli al fiecărei unități. și se vor stabili măsuri in vederea asigurării realizării sarcinilor de venituri și de reducere continuă a cheltuielilor, creșterii beneficiilor, rentabilității și eficienței economice, îndeplinirii integrale a obligațiilor față de bugetul de stat, bănci și furnizori, întăririi ordinii și disciplinei în gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești și respectarea strictă a legilor.Art. 19. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca, prin intreaga lor activitate, Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico- Materiale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și băncile să acționeze pentru consolidarea rezervelor materiale și finan

togestiunii și autofinanțării, a disciplinei de plan și financiare, precum și pentru dezvoltarea și apărarea avutului obștesc.Art. 4. — Se înființează Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social'. . • ••Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social asigură conducerea unitară a întregii activități de control economic, financiar și social, coordonarea și îndrumarea tuturor organelor și organismelor care, potrivit legii, exercită atribuții de control.Consiliul Superior poate dispune, prin organele din componența sa ori prin comisii special constituite, efectuarea controlului unitar in domeniile economic, financiar și social.Din însărcinarea Consiliului de Stat, Consiliul Superior efectuează controale speciale privind modul de aducere la îndeplinire a politicii economice și sociale a partidului și statului.Art. 5. — Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic. Financiar și Social răspunde in fața Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Stat pentru întreaga sa activitate.Art. 6. — Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social con

ciare, precum și pentru realizarea fondului valutar centralizat al statului.Totodată, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperăriț Economice Internaționale și băncile vor analiza permanent situația creanțelor externe, pe relații și țări, și vor acționa pentru încasarea acestora.Art. 20. — Băncile, fiecare in sfera sa de activitate, vor exercita controlul asupra îndeplinirii de către unitățile economice a planurilor de producție, de prestări de servicii și de desfacere, respectării prevederilor din bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților economice și instituțiilor și vor lua măsuri pentru întărirea disciplinei in domeniul creditului și al decontărilor.De asemenea, vor urmări și analiza fenomenele și tendințele con- juncturale din sfera circulației bănești și a creditului, acționind operativ pentru desfășurarea acestor activități, in strînsă concordanță tu cerințele dezvoltării economiei naționale.In același timp, băncile vor urmări îndeaproape urgentarea încasării contravalorii produselor livrate, li

trolează realizarea prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-sociala și a bugetului da stat, aplicarea in intreaga economie a mecanismului economico-financiar, a autogestiunii econoniico-Iinancia- re, utilizarea intensivă și completă a fondurilor fixe, asigurarea echilibrului financiar, monetar și valutar, folosirea cu maximă eficiență a resurselor materiale și bănești, utilizarea eficientă a fondurilor de investiții alocate pentru dezvoltarea economico-socială a țării, modul in care se realizează, prin controlul financiar preventiv, legalitatea- și eficiența angajării și efectuării cheltuielilor.în întreaga sa activitate. Consiliul Superior de Coordonare acționează pentru apărarea și consolidarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, întărirea ordinii și disciplinei în aplicarea hotăririlor de partid și a legilor țării.Art. 7. — Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social stabilește, în ceea ce privește organizarea controlului și rezultatele acestuia, măsuri obligatorii pentru toate organele și organizațiile de stat și obștești care au, potrivit legii, atribuții de control privind activitatea economică, financiară și socială.Art. 8. — Consiliul Superior de Coordonare a Activității ide .Control. Economie. Financiar și Social prezintă lunar Consiliului.de Stat rapoarte cu privire la activitatea de control, precum și cu privire la constatările rezultate din controalele efectuate și supune spre aprobare propuneri pentru îmbunătățirea activității economice, financiare și sociale.Consiliul Superior de Coordonare prezintă, de două ori pe an. Marii Adunări Naționale rapoarte cu privire la exercitarea atribuțiilor sale, precum și la modul de desfășurare a activității de control în intreaga economie.Consiliul Superior de Coordonare prezintă Consiliului de Miniștri concluziile desprinse din activitatea de control și programe de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor constatate. care se dezbat in biroul executiv al Consiliului de Miniștri.In cazul în care biroul executiv al Consiliului de Miniștri nu este de acord cu unele dintre măsurile prezentate. sesizează Consiliul de Stat.Art. 9. — Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social exer

chidarea refuzurilor nejustificate, efectuarea plăților in condițiile legii, prevenirea creditelor nerambursate la scadență și a plăților restante in economie, asigurarea capacității de plată a unităților economice,Art. 21. — Birourile executive ale consiliilor oamenilor muncii, cadrele de conducere ale unităților socialiste răspund de organizarea și asigurarea condițiilor în vederea realizării sarcinilor de plan la toți indicatorii, obținerii unei eficiențe maxime in utilizarea fondurilor,. încadrării in normativele economico-financiare stabilite potrivit legii, gospodăririi raționale a patrimoniului, apărării și dezvoltării proprietății socialiste.De asemenea, vor lua măsuri pentru intensificarea controlului financiar in unități, asigurind utilizarea mijloacelor materiale și bănești in concordanță cu indeplinirea sarcinilor de plan, încadrarea strictă in cheltuielile și fondurile prevăzute in bugetul de venituri și cheltuieli și in planul de finanțare a activității economico-sociale pe bază autoconduce- rii și autogestiunii, realizarea cel puțin Ia nivelurile planificate a rentabilității și a beneficiului.Art. 22..— Comitetele executive 

cită, in condițiile prezentei legi, activitate dg jurisdicție.Art. 10. — Organele și organismele de control specializate își exercită atribuțiile de control și jurisdicție stabilite prin legile lor de organizare și funcționare, precum și prin alte dispoziții legale in vigoare.
CAPITOLUL II 

AtribuțiiArt. 11. — Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social răspunde de înfăptuirea hotărîrilor de partid și a legilor țării cu privire la exercitarea controlului în toate domeniile activității economice și sociale, în care scop îndeplinește următoarele atribuții :a) organizează și conduce controlul unitar in toate sectoarele economiei și vieții sociale potrivit hotăririlor de partid și legilor statului ;b) controlează realizarea sarcinilor din planul național unic de dezvoltare economico-socială și bugetul de stat ;c) controlează aplicarea măsurilor privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, concentrarea, specializarea și cooperarea intre unități, folosirea eficientă' a fondurilor fixe, reducerea cheltuielilor de producție ..ș.i sporirea rentabilității ;d) Controlează utilizarea eficientă 
a fondurilor de investiții. realizarea planului de punere in funcțiune și atingere a parametrilor proiectați, îndeplinirea măsurilor pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, scurtarea duratelor de execuție;e) controlează modul în care se a- sigură echilibrul general economic, concentrarea și dirijarea resurselor financiare în direcția înfăptuirii o- biectivelor fundamentale ale dezvoltării economice a țării ;f) urmărește modul de efectuare a controlului preventiv, in vederea asigurării utilizării fondurilor in conformitate cu prevederile planului, identificării și eliminării cheltuielilor care nu sint necesare, oportune și economicoase, a preîntâmpinării oricărei forme de risipă ;g) controlează modul de aplicare a hotăririlor și programelor de măsuri privind buna aprovizionare a populației cu produse agroalimen- tare și bunuri industriale de consum. realizarea planului construcțiilor de locuințe și altor obiective sociale, activitatea instituțiilor sanitare și de învățămint. : 

ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru realizarea in bune condiții a bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și. a excedentelor bugetare planificate.Totodată, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare răspund de realizarea veniturilor prevăzute in bugetul de stat de către toate unitățile socialiste, indiferent de subordonarea acestora.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru creșterea veniturilor proprii ale bugetelor locale, precum și pentru folosirea rațională a mij- loacețor materiale și bănești de care dispun, in condiții de maximă eficiență economică și socială, cu respectarea disciplinei financiare, a legilor țării, eliminarea oricăror forme de risipă in vederea sporirii gradului de autofinanțare a unităților ad- ministrativ-teritoriale, precum și pentru creșterea contribuției acestora la constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți.De asemenea, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru reducerea cheltuielilor. care se suportă

h) ‘coordonează și îndrumă activitatea organelor centrale de control in scopul creșterii eficienței acesteia : corelează planurile de control ale acestor organe, in vederea evitării oricăror paralelisme ;i) analizează rapoarte ale conducătorilor organelor de control și dispune, în concordanță cu legile in vigoare, măsurile necesare ;j) constituie comisii speciale de control, pe domenii de activitate, in scopul efectuării controlului unitar, din inițiativă proprie sau din Însărcinarea Consiliului de Stat ;k) desfășoară activitate jurisdic- țională, in cazul în care este angajată răspunderea materială a membrilor guvernului, a celorlalți conducători de organe centrale care sint aleși de Marea Adunare Națională și a președinților comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.In exercitarea atribuțiilor sale. Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social colaborează cu comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale.Art. 12. — în realizarea atribuțiilor sale și in concordanță cu prevederile legale, Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social are dreptul :a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu tuturor organelor de stat și obștești, precum și unităților' socialiste, irt cazul in care constată încălcări ale dispozițiilor legale său săvîrșirea unor abateri ;b) să suspende măsurile care contravin dispozițiilor legale, luate de ministere, celelalte organe centrale și locale ales administrației de stat, precum șl de organele de control ;c) să propună eliberarea sau revocarea din funcție a persoanelor cu munci de răspundere care se fac vinovate de încălcări grave ale hotărîrilor de partid și ale legilor ;d) să propună tragerea la răspundere penală, materială, civilă, disciplinară sau contravențională, de către organele competente, potrivit legii, a persoanelor vinovate de încălcarea prevederilor legale.
CAPITOLUL III

Organizare și funcționareArt. 13. — Consiliul Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social este alcătuit din : 

din bugetele locale, prin realizarea unor obiective social-culturale, economice și edilitar-gospodărești prevăzute în plan, din contribuția bănească și in muncă a populației, in condițiile prevăzute de lege, atragerea în mai mare măsură a populației la acțiunea de gospodărire și înfrumusețare a localităților, extinderea autogospodăririi unităților social-culturale și din alte domenii de activitate, utilizarea cu randament sporit a bazei materiale de care dispun unitățile.Art. 23. — Consiliul financiar-bancar, Ministerul Finanțelor, băncile, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și locale vor asigura aplicarea cu fermitate in economie a mecanismului econo- mico-financiar, înfăptuirea autogestiunii economico-financiare a unităților socialiste, instituirea unei ordini și discipline de plan, contractuale și financiare ferme, soluționarea operativă a problemelor financiare care apar.De asemenea, vor analiza fenomenele și tendințele ce apar in domeniul financiar, monetar și valutar și vor face propuneri de măsuri pentru indeplinirea prevederilor de

a) președintele Consiliului Centrai de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale ;b) președintele Curții Superioare de Control Financiar ;c) președintele Tribunalului Suprem ;d) procurorul general al Republicii Socialiste România ;e) președintele Comisiei Centrale pentru Coordonarea și îndrumarea Activității de Control al Oamenilor Muncii ;f) inspectorul de stat șef al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor ;g) șeful inspecției generale financiare de stat din Ministerul Finanțelor ;h) șefii inspecțiilor și inspectoratelor centrale de control specializat ale statului.Președintele Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social este un vicepreședinte al Consiliului de Stat.Componența nominală a Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control se aprobă prin decret prezidențial.Art. 14. — Consiliul Superior de Coordonare' a Activității de Control Economic, Financiar și Social se întrunește lunar și ori de cite ori este 'necesihr.La ședințele Consiliului pot fi iți- vitați miniștri și alți conducători de organe centrale interesate in examinarea problemelor supuse dezbaterii.Art. 15J — Conducerea' activității curente a Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social este a’sigurată de biroul executiv al consiliului, format din președintele consiliului, președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, președintele Curții Superioare de Control Financiar, președintele Comisiei Centrale pentru Coordonarea și Îndrumarea Activității de Control al Oamenilor Muncii, președintele Tribunalului Suprem și procurorul general al Republicii Socialiste România.
CAPITOLUL IV

Activitatea de jurisdicțieArt. 16. — în cadrul Consiliului Superior de Coordonare a Activității 

plan din domeniile respective, sporirea eficienței fondurilor materiale și bănești, întărirea puterii de cumpărare a monedei naționale, folosirea activă a pirghiilor financiare.Art. 24. — Curtea Superioară de Control Financiar, Ministerul Finanțelor și băncile, împreună cu centralele, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor acționa pentru exercitarea în economie a unui control financiar exigent, și in special a celui preventiv, care să asigure gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, întărirea răspunderii întregului personal muncitor în dezvoltarea patrimoniului unităților socialiste, respectarea legilor statului, apărarea integrității proprietății socialiste.Art. 25. — Indicatorii prevăzuți In bugetul de stat și in planul financiar centralizat pe anul 1990 vor fi desfășurați pe titulari de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 26. — Se adoptă contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1988 la venituri în sumă de 330 967 965 111 lei, iar la cheltuieli în sumă de 286 68(5 040 477 lei, cu un excedent in sumă de 44 281 924 634 lei.

de Control Economic. Financiar și Social se organizează și funcționează Curtea de Justiție.Curtea de Justiție judecă, pe baza aprobării Consiliului de Stat, pe membrii guvernului și ceilalți conducători de organe centrale aleși de Marea Adunare Națională, precum și pe președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, pentru pagubele provocate avutului obștesc prin săvîrșirea de abateri în activitatea economică, financiară și socială și hotărăște cu privire la obligarea acestora la plata de despăgubiri. în vederea reparării integrale a pagubelor.Art. 17. — Actele de control eu privire la faptele și persoanele prevăzute la art. 16, de competența Curții de Justiție, se supun examinării biroului executiv al Consiliului* Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social, care, după audierea celui in cauză, instituie o comisie specială de anchetă pentru analiza constatărilor.Pe baza concluziilor comisiei speciale de anchetă, biroul executiv prezintă cazul Consiliului de . Stat.Sesizarea Curții de Justiție se va face numai după obținerea aprobării Consiliului de Stat.Art. 18. — Curtea de Justiție judecă în complet format din 5 membri. desemnat de Consiliul de Stat la propunerea președintelui Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social.Actul de sesizare este susținut de un reprezentant al intereselor statului, desemnat în condițiile alin. 1.Art. 19. — Hotărîrile Curții de Justiție sint executorii. Acestea pot fi atacate cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.Soluționarea recursului este de competența unui complet format din 7 membri, cu participarea unui reprezentant al intereselor statului, desemnați in condițiile art. 18.Decizia pronunțată in recurs este definitivă și executorie.Art. 20. — Dispozițiile referitoare la activitatea jurisdicțională se completează cu prevederile legislației fnuncii. Codului de procedură civilă, precum și cu orice alte dispoziții legale. în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.Art. 21. — Toate actele de procedură privind activitatea de jurisdicție sint scutite de taxa de timbru.
Expunere asupra proiectelor legii Planului național unic de dezvoltare

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990 și legii Planului
de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor 

al Republicii Socialiste Romănia pe anul 1990 
prezentată de tovarășul IOAN TOTU, președintele Comitetului de Stat 

al Planificării și Aprovizionării Tehnico-MaterialeMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Vă rog să-mi permiteți ca, din împuternicirea guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale proiectele de lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România și a Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii • și gospodăririi apelor pe anul 1990, an care va marca — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, la recenta Plenară a Comitetului Central — încheierea cu succes a cincinalului 1986—1990. trecerea României la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată.Lucrările de definitivare a proiectelor de plan pe anul 1990 s-au desfășurat, fn atmosfera de puternică efervescență revoluționară și deplină satisfacție a intregului popor determinate de hotărîrile Congresului al XIV-lea, de reinves- tirea in funcția supremă de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, act politic de importanță fundamentală, care asigură înfăptuirea cu succes a obiectivelor stabilite de marele forum al comuniștilor români. continuarea pe o treaptă nouă, su

perioară, a construcției socialismului in patria noastră.Prevederile Planului național unic pe anul 1990 au la bază mărețele realizări obținute de poporul nostru. îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea. al partidului, care demonstrează forța și vitalitatea orinduirii socialiste, ca urmare a infăptuirii consecvente a legităților generale ale noii orinduiri în condițiile concrete din România. Aceste realizări, precum și prevederile de plan pe anul viitor reflectă cu pregnanță concepția revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia la baza întregii dezvoltări economice și sociale trebuie să stea îmbinarea intereselor generale de progres continuu al țării pe calea socialismului cu valorificarea inițiativei și forței unităților economice și teritorial-administra- tive.Pe fondul acestei concepții, sarcinile prevăzute pentru anul 1990 creează condiții pentru desfășurarea neîntreruptă, in ritm susținut a reproducției socialiste lărgite, precum și pentru ridicarea pe un plan superior a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român. Se asigură, totodată. dezvoltarea și întărirea in continuare a proprietății socialiste, a intregului popor și cooperatiste, baza economică a orinduirii socialiste pe care o edificăm cu succes in patria noastră.Proiectul de plan prevede o rată înaltă a acumulării, confirmată pe deplin de rezulta

tele remarcabile obținute in dezvoltarea vieții economice și sociale, asigură echilibrul intre industria extractivă și prelucrătoare, intre industrie și agricultură, intre toate ramurile producției materiale, stabilitatea și dinamismul intregii economii. Suportul principal al infăptuirii prevederilor de plan pe anul viitor il reprezintă organizarea, specializarea și modernizarea producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate sectoarele de activitate, care vor asigura sporirea accentuată a eficienței economice, creșterea produsului social cu 7—8 la sută și a venitului național cu 9—10 la sută.Doresc să subliniez că întreaga activitate de fundamentare și elaborare a proiectelor de plan pe anul 1990 s-a desfășurat sub permanenta și directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, care, prin orientările și indicațiile date, a asigurat planului coordonate fundamentale, cum sint : creșterea in ritm susținut a forțelor de producție, accentuarea rolului factorilor intensivi ai dezvoltării, afirmarea cu putere a noii revoluții tehnico-științifice și a noii revoluții agrare, sporirea in continuare a avuției naționale, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor.Pentru contribuția determinantă la elaborarea strategiei progresului economico-social al țării, la inițierea și desfășurarea acțiunilor de importanță națională pentru înfăptuirea 

programelor de dezvoltare a patriei, cu cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire aducem un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, apărător dîrz și consecvent al socialismului și comunismului, personalitate de excepție a lumii contemporane, care și-a consacrat intreaga viață cauzei partidului și a poporului român, implinirii nobilelor sale idealuri de independență și suveranitate.Stimați tovarăși.Propunerile de dezvoltare pentru anul 1990 s-ău elaborat cu participarea celor mai largi categorii de oameni ai muncii din centrale și intreprinderi, ministere și consilii populare, au fost dezbătute in adunării e generale desfășurate in lunile octombrie și noiembrie, in cadrul cărora s-au stabilit măsuri pentru transpunerea exemplară in viață a orientărilor și sarcinilor secretarului general al partidului privind dezvoltarea dinamică șl echilibrată a economiei naționale. In vederea prezentării lor spre legiferare Marii Adunări Naționale, proiectele de plan au fost examinate și aprobate în unanimitate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Biroul Permanent și birourile secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, precum și de Camera Legislativă a consiliilor populare.Prevederile proiectelor de plan orientează eforturile in direcțiile care asigură — în 

condiții de echilibru material, financiar și valutar — creșterea, modernizarea și diversificarea producției materiale. îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ gl produselor, utilizarea cu randament ridicat a capacităților de producție, economisirea și valorificarea superioară a resurselor, sporirea accentuată a productivității muncii, a eficienței in toate sectoarele de activitate. ■în anul 1990 va continua dezvoltarea intensivă a industriei, componentă fundamentală a politicii economico-sociale a partidului nostru, producția- rnarfă urmind să sporească cu 7—8,5 la sută. Corespunzător sarcinilor privind asigurarea în cit mai mare măsură a economiei cu resurse din producția internă, proiectul de plan prevede intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea mai rapidă a bazei de materii prime, cu accent pe amplificarea lucrărilor pentru descoperirea de noi rezerve exploatabile, pe aplicarea unor tehnologii moderne de extracție și preparare. In domeniul energiei electrice sînt avute in vedere măsuri pentru utilizarea maximă a capacităților din termocentralele pe cărbune, folosirea rațională a hidrocentralelor, sporirea substanțială a aportului surselor neconvenționale și refolosibile, funcționarea optimă a sistemului electroenergetic național. In industria prelucrătoare prevederile de plan orientează activitatea spre modernizarea structurilor și realizarea unor ritmuri superioare in ramurile de inaltă tehnicitate, specializarea producției, reducerea consumurilor specifice și valorificarea materiilor prime și materialelor in produse cu grad avansat de prelucrare și nivel calitativ ridicat, funcționarea in deplină siguranță, continuă, la parametri optimi a tuturor mașinilor, utilajelor și instalațiilor.Volumul de investiții prevăzut pentru anul viitor,, de peste 290 miliarde lei, este destinat cu prioritate pentru lărgirea bazei energetice și de materii prime, modernizarea ramurilor economiei, dotarea cu mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat. reduci ndu-se substanțial, față de acest an, ponderea lucrărilor de construcții. Sint prevăzute măsuri pentru grăbi

rea punerii în funcțiune a noilor capacități de producție, a- plicarea cu fermitate, in intreaga economie, a prevederilor legale referitoare la rolul și o- bligațiile furnizorului unic, inclusiv in ceea ce privește executarea reparațiilor capitale și a reviziilor generale.Proiectele de plan au la bază accelerarea introducerii și extinderii in producție a rezultatelor cercetării științifice, potrivit programelor elaborate sub conducerea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. președintele Consiliului Național al Științei și Invăță- mintului. prin a cărei contribuție știțnța românească se afirmă tot mai mult ca factor hotă- ritor al progresului economic și social.în domeniul comerțului exterior. in condițiile in care a fost lichidată datoria externă, balanța comercială este excedentară și există un volum Însemnat de dreanțe ce urmează să fie incasate. proiectul de plan pe anul 1990 prevede intensificarea participării cu eficientă sporită a României la diviziunea internațională a muncii. Volumul comerțului exterior, in creștere cu peste. 11 la sută, are in vedere sporirea mai accentuată, a exportului și a gradului de valorificare a mărfurilor românești pe piețele externe, gospodărirea cu mgximă eficiență a fondurilor valutare destinate importului. S-a luat in considerare amplificarea cooperării economice și specializării in producție, a schimburilor comerciale cu țările membre C.A.E.R., cu toate țările socialiste. lărgirea în continuare a relațiilor economice cu țările in curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii.întreaga construcție a planului pe anul 1990 ține seama de cerințele valorificării la maximum a factorilor intensivi ai reproducției, creșterii mai rapide a eficienței . economice. Se prevede ca productivitatea muncii in industria republicană să sporească cu 7—8,5 la sută, iar costurile totale de producție la 1 000 lei producție-marfă să scadă cu 25 lei, prin economisirea strictă și valorificarea su

perioară a resurselor, urmind să se asigure ridicarea rentabilității intregii activități economice.Dezvoltarea economiei prevăzută in pianul pe anul viitor asigură creșterea fondului de consum, ridicarea permanentă a nivelului de trai al intregului popor. Sporirea fondului de retribuire a personalului muncitor și a veniturilor țărănimii se va realiza in condițiile stabilității prețurilor la produsele de larg consum șl a tarifelor pentru servicii, îmbunătățirii structurii sortimentale și a calității mărfurilor potrivit prevederilor din programul de auto- aprovizionare aprobat. Desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist vor crește cu 1,3—1,6 la sută, iar prestările de servicii către populație cu 15 la sută față de 1989, acționindu-se ferm pentru aplicarea programului destinat îmbunătățirii rețelei comerciale in raport cu necesitățile populației. Se vor construi din . fondurile statului 160 mii apartamente, din care 20 mii apartamente în mediul rural. Se va dezvolta și perfecționa în continuare învățămîn- tul și cultura, se vor îmbunătăți ocrotirea sănătății și' asistența socială.Stimați tovarăși deputați.Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor asigură in continuare, in deplină concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare, creșterea intensivă și modernizarea agriculturii. Nivelurile de producție vegetală prevăzute au la bază sporuri importante, față de acest an, la cereale, legume, plante tehnice, fructe și altele. îndeosebi pe seama folosirii cu eficiență maximă a fondului funciar, a tuturor mijloacelor tehnice din dotare, îmbunătățirii și extinderii tehnologiilor moderne de cultivare și recoltare. Pentru sectorul zootehnic sint stabilite sarcini însemnate privind creșterea efectivelor de animale, îmbunătățirea materialului biologic, sporirea randamentelor și realizarea unor producții ridicate de carne, lapte, . lină, ouă și alte produse animaliere.Pe baza resurselor agricole se prevede dezvoltarea susținută a industriei alimentare, punin- du-se accent, pe creșterea gra

dului de prelucrare a materiilor prime, diversificarea largă a produselor și îmbunătățirea calității acestora in scopul satisfacerii in condiții superioare a cerințelor consumatorilor.Sarcinile pentru silvicultură' și gospodărirea apelor au in vedere continuarea lucrărilor de valorificare complexă a potențialului existent, potrivit prevederilor din programele naționale aprobate pentru aceste domenii.Stimați tovarăși,înfăptuirea exemplară a planului pe anul 1990 impune să acționăm cu hotărîre, așa cum ne-a indicat mult stimatul nostru conducător. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale se angajează să conlucreze strîns cu organismele democrației muncitorești-revoluționare, să mute centrul activității în unitățile de bază din economie, astfel incit să contribuie activ la realizarea programelor de organizare, specializare și modernizare a producției, la soluționarea nemijlocită a problemelor care asigură înfăptuirea tuturor prevederilor de plan, folosirea la maximum a capacităților de producție, resurselor materiale și forței de muncă, buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată întreprinderilor.Cu convingerea fermă că, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor va acționa cu devotament și dăruire patriotică, în spiritul istoricelor hotă- riri ale Congresului al XIV-lea al partidului, pentru perfecționarea continuă a activității in toate domeniile și realizarea integrală a sarcinilor de plan pe anul viitor, vă rog, stimați tovarăși deputați, să investiți cu putere de lege proiectele Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României și a Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe anul 1990.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunere asupra proiectului legii Bugetului de stat al Republicii Socialiste România 

pe anul 1990 
prezentată de tovarășul ION PĂȚAN, ministrul finanțelorMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, din împuternicirea guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1990. 'Asemenea întregului popor șl partid, ne exprimăm și în a- cest cadru sentimentele de bucurie și profund respect pentru realegerea de către Congresul al XIV-lea, în deplină unitate și unanimitate, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ginditorul de geniu și militantul revoluționar, pe deplin încrezător in forța socialismului, patriot devotat cauzei progresului eco- nomico-social al patriei și bunăstării poporului, care de a- proape șase decenii și-a dăruit eroic întreaga viață și activitate luptei pentru fericirea poporului român, pentru înflorirea tării, liberă, suverană și independentă.Proiectul bugetului de stat pe anul 1990 este elaborat în strictă concordanță cu prevederile proiectului Planului național unic de dezvoltare economico- socială a patriei și asigură înfăptuirea sarcinilor stabilite prin documentele Congresului al XIV-lea al partidului. Ca de fiecare dată, în ultimii 25 de ani, întreaga activitate de fundamentare a bugetului de stat s-a desfășurat sub conducerea și îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii.Propunerile privind proiectul bugetului de stat’se întemeiază pe studiile și programele privind dezvoltarea cercetării științifice și introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate ramurile economiei naționale, modernizarea producției, reducerea consumurilor, creșterea eficienței economice. elaborate 6ub conducerea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională.Prevederile proiectului bugetului de stat pe anul 1990 au la bază rezultatele remarcabile obținute de poporul nostru în dezvoltarea .economico-socială a patriei în tuiul '1989. care se va încheia cu un excedent al bugetului de circa 71,5 miliarde lei.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala cuvîntare prezentată la plenară, situația financiară a țării, caracterizată prin excedente ale bugetului de stat realizate an de an. stabilitatea prețurilor și stabilitatea întregii economii, a permis ca în trimes

♦

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale asupra proiectelor 
legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii 

Socialiste România pe anul 1990, legii Planului de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România 

pe anul 1990, legii Bugetului de stat pe anul 1990 și Expunerea asupra proiectului legii 
privind răspunderea unităților socialiste pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului 
încredințat de societate, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului 

Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social 
prezentate de tovarășul MANEA MĂNESCU, vicepreședinte al Consiliului de Stat, 

prim-vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și SocialeOnorată Mare Adunare Națională,Vă rog să-mi permiteți să prezint, din împuternicirea Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, coraportul la proiectele de legi expuse spre dezbaterea și aprobarea înaltului for legislativ al țării.Prevederile planului național unic și ale bugetului reprezintă expresia prerogativelor inalienabile ale partidului și statului, ale poporului de a stabili, în deplină libertate, iridepen- dență și voință suverană, strategia politică a dezvoltării economico-sociale a României, înaintarea fermă, în continuare. a societății românești pe traiectoria luminoasă a socialismului și comunismului este proiectată de hotărîrile celui de-al XIV-lea Congres, care a reales în funcția supremă, de secretar general al Partidului Comunist Român, pe întemeietorul României socialiste moderne, ilustru om politic și de stat, ce a intrat pentru totdeauna în conștiința națională și universală, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși deputați.Proiectele planului si bugetului de stat pe 1990 au fost dezbătute și aprobate la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem, în 

trul I din acest an să fie anulate datoriile de circa 115 miliarde lei ale cooperativelor agricole de producție, provenite din credite primite de la stat în decursul anilor.De asemenea, dezvoltarea puternică a industriei, a agriculturii, a celorlalte ramuri ale e- conomiei a făcut posibilă lichidarea in acest an a datoriei externe, succes de un deosebit prestigiu internațional, ceea ce a contribuit la creșterea rezervelor valutare sub. diferite forme, asigurind deplina noastră independență politică și economică. în aprecierea acestor realizări, trebuie avut în vedere că țara noastră a continuat să aloce mijloacele necesare dezvoltării economiei și ridicării nivelului de trai, precum și faptul că România are creanțe externe de 2,6 miliarde dolari și 1,4 miliarde ruble.în proiectul bugetului de stat pe anul 1990 sint prevăzute venituri de 404,4 miliarde lei, cheltuieli de 310,4 miliarde lei și un excedent de 94,0 miliarde lei, ceea ce demonstrează caracterul echilibrat al dezvoltării economiei naționale.Acționîndu-se consecvent pentru înfăptuirea neabătută a politicii de acumulare, de dezvoltare și întărire a proprietății socialiste, s-a creat posibilitatea ca veniturile bugetului de stat să provină aproape 'integral din sectorul socialist al economiei, respectiv 98,5 la sută din total.Asemenea venituri sigure sint prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 1990, în creștere cu 8,7 Ia sută față de acest an, împreună cu resursele pe care unitățile economice socialiste le folosesc direct, potrivit prevederilor de plan, principiilor auto- conducerii, autogestiunii și autofinanțării, și asigură fondurile necesare pentru dezvoltarea generală a patriei noastre, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru.Totodată, politica de dezvoltare și extindere a comerțului exterior, a cooperării economice internaționale, de participare activă a țării noastre la schimbul internațional de valori va permite continuarea procesului de consolidare a rezervelor valutare sub diferite forme. Așa cum prevăd legile țării, întreaga dezvoltare a economiei românești se realizează prin mijloace proprii, fără a se apela la nici un fel de credite externe.Pentru finanțarea economiei naționale s-a prevăzut în buget suma de 181,1 miliarde lei, ponderea principală în aceste cheltuieli avind-o investițiile Ia întreprinderi noi și dezvoltări importante.Cheltuielile de la buget pentru activitatea de cercetare științifică și introducere a progresului tehnic sint în sumă de 950 milioane lei. Este însă de subliniat că. în același scop, unitățile e- conomice vor utiliza din fondurile proprii suma de 14,5 miliarde lei.

Consiliul Național al Oamenilor Muncii, in Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, în comisiile Marii Adunări Naționale, în Camera Legislativă a Consiliilor Populare, in adunările generale ale oamenilor muncii, în toate organismele democrației mun- citorești-revoluționare, edificatoare expresie a conducerii societății cu poporul, pentru popor.Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale dă o inaltă apreciere, în fața Marii Adunări Naționale, contribuției hotărîtoare pe care au adus-o tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu in activitatea complexă de elaborare a planului și bugetului, in coordonarea dimensiunilor echilibrate, raționale ale dezvoltării dinamice, economice și sociale, a țării. în spiritul exigenței revoluționare, cu clarviziune politică și științifică, cer- cetind și analizind resursele materiale și umane de care dispunem, eminenții noștri conducători au propus soluții viabile, menite să determine ritmuri realiste de dezvoltare proporțională și eficientă a tuturor sectoarelor de activitate, creșterea avuției naționale, prosperitatea patriei noastre. Republica Socialistă România.Stimați tovarăși,în 1990 — anul care încheie actualul cincinal — urmează să

Politica consecventă a partidului și statului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai este ilustrată de cheltuielile în sumă de 110,4 miliarde lei. prevăzute în proiectul bugetului de stat, menite să asigure, în tot mai bune condiții, pentru toți cetățenii, necesitățile de învățămînt, sănătate, cultură și artă, odihnă și sport, precum și pentru plata pensiilor și a altor acțiuni similare.în cadrul bugetului de stat pe anul 1990 sint cuprinse, în mod distinct, bugetele locale, cu venituri în sumă de 27,1 miliarde lei și cheltuieli de 15,1 miliarde lei. Toate unitățile administra- tiv-teritoriale sint prevăzute să-și desfășoare activitatea în condiții de autofinanțare.Ca și în anii precedenți, proiectul bugetului de stat are Ia bază principiul potrivit căruia veniturile reprezintă sarcini minime de realizat, în timp ce cheltuielile sint limite maxime ce nu pot fi depășite.Stimați tovarăși deputați,înfăptuirea obiectivelor cuprinse în proiectul bugetului de stat pe anul 1990 implică acțiuni hotărîte din partea organelor fi- nanciar-bancare, a întreprinderilor, centralelor industriale, a ministerelor, pentru respectarea cu strictețe a normativelor economico-financiare aprobate, a- plicarea în mod neabătut a cerințelor mecanismului economi- co-financiar. Rezultatele obținute ne demonstrează justețea normativelor economico-financiare, elaborate pe baza indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, acestea a- vind un rol hotărîtor în aplicarea fermă, în fiecare unitate economică, a principiilor auto- conducerii muncitorești, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării.în acest cadru, după cum este cunoscut, a fost stabilit un nou sistem de formare a prețurilor, bazat pe costurile reale de producție, care asigură condițiile pentru desfășurarea unei activități rentabile.în acest an, marea majoritate a unităților economice și-au desfășurat activitatea cu beneficii, peste 50 la sută din acestea obți- nind chiar beneficii peste plan. Datorită însă neindeplinirii sarcinilor de producție, depășirii costurilor, efectuării de cheltuieli neeconomicoase, Ia unele întreprinderi și la un număr limitat de produse, s-au înregistrat pierderi. Aceste neajunsuri au fost posibile și ca urmare a fontului că nu întotdeauna Ministerul Finanțelor, băncile, aparatul financiar-bancar și-au îndeplinit în bune condiții rolul ce le revine în desfășurarea întregii activități economico-sociale.în prezent acționăm cu hotărîre pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Comitetul Politic^ Executiv, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea rentabilizării tuturor produselor, activităților și unităților economice.în anul 1990 este prevăzută 

se asigure, prin utilizarea eficientă a puternicei baze teh- nico-materiale create în perioada construcției socialismului, cu deosebire în cei 25 de ani de mărețe realizări de după Congresul al IX-lea al partidului, continuitatea progresului multilateral al țării, creșterea susținută a producției industriale și agricole, amplificarea activității în celelalte ramuri ale economiei, extinderea participării la diviziunea internațională a muncii, realizarea noii calități în toate domeniile, ridicarea neîncetată a bunăstării poporului.în anul viitor, dezvoltarea intensiv-calitativă se va realiza în condițiile dinamizării activității in domeniul științei, ale afirmării puternice a revoluției tehnico-științifice în întreaga viață economico-socială a țării. Perfecționarea, în continuare, a cercetării științifice și tehnologice, în condițiile aplicării măsurilor din programele de organizare, specializare și modernizare a producției, va contribui decisiv la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții, la creșterea competitivității produselor românești pe plan mondial.Fondul de dezvoltare prevăzut în planul pe 1990 asigură investițiile necesare pentru intrarea în funcțiune a obiectivelor în curs de execuție și a celor noi, perfecționarea tehnologiilor, executarea reparațiilor 

creșterea gradului de autofinanțare a unităților economice socialiste, prin constituirea fondurilor proprii din beneficiile obținute, astfel îneît să se reducă, în continuare, creditul bancar. Pentru realizarea acestor obiective, Ministerul Finanțelor, băncile, întregul aparat financiar vor acționa, așa cum ați indicat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ca fiecare întreprindere să-și realizeze planul, producția-marfă vindută și încasată, exportul, investițiile, reducerea costurilor de producție, beneficiile, încadrarea strictă în normativele economico-financiare și accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante. Pe această bază se vor asigura în continuare echilibrul financiar, valutar și monetar, o circulație bănească sănătoasă, condiții hotă- rîtoare pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a patriei noastre în anul 1990.Ministerul Finanțelor, băncile, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și locale, cu centralele industriale vom analiza sistematic, cu un înalt simț de răspundere, modul în care se înfăptuiesc prevederile bugetului de stat, ale bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1990 și vom lua măsuri hotărîte pentru realizarea de către fiecare unitate a veniturilor planificate, încadrarea in cheltuielile aprobate, constituirea și utilizarea în condițiile legii a fondurilor proprii de dezvoltare economico-socială și de stimulare, prevenirea cauzelor care determină imobilizări de valori materiale, asigurarea capacității de plată a tuturor unităților economice, ținerea corectă și la zi a evidenței patrimoniului, întărirea controlului financiar-bancar, îndeosebi a celui preventiv, asupra utilizării mijloacelor materiale și bănești.Răspunzînd vibrantelor îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ministerul Finanțelor, băncile, întregul aparat financiar-bancar ne angajăm să acționăm neabătut pentru aplicarea în viață a hotărîrilor Congresului al XIV- lea al partidului, a prevederilor planului național unic și bugetului de stat pe anul 1990.Stimați tovarăși deputați,în conformitate cu prevederile Legii finanțelor, vă rog să-mi permiteți să supun spre aprobare Marii Adunări Naționale contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1988, care prezintă la venituri 331,0 miliarde lei, la cheltuieli 286,7 miliarde lei. cu un excedent de 44,3 miliarde lei.Avînd deplina convingere că prevederile bugetului de stat pe anul viitor se vor realiza în bune condiții, vă rog, stimați tovarăși deputați, să învestiți cu putere de lege proiectul Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1990, 

capitale, modernizarea capacităților de producție.Planul prevede pentru anul 1990 un program cuprinzător al relațiilor economice internaționale, ce va asigura intensificarea schimburilor comerciale, de cooperare în producție și tehnico-științifice cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste industrializate.în actualul cincinal, pe care îl îndeplinim in condițiile crizei economice mondiale, ale recesiunii, inflației, șomajului și subdezvoltării, România a reușit, pe baza sporirii producției industriale și agricole, a dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale, să realizeze o balanță comercială substanțial excedentară. Creșterea potențialului valutar-financiar, necesar progresului continuu, economic și social, a asigurat condițiile pentru achitarea completă a datoriei externe — istorică realizare ce garantează deplina independență politică și economică, solvabilitatea internațională a patriei noastre socialiste.Stimați tovarăși deputați,Consiliul Suprem apreciază că proiectul planului de dezvoltare a agriculturii pe anul 1990 cuprinde prevederi corespunzătoare cerințelor înfăptuirii noii revoluții agrare, pentru obținerea recoltelor bogate și creșterea producției animaliere, menite să satisfacă în bune con

diții consumul populației, aprovizionarea industriei cu rpaterii prime și să creeze disponibilități de produse agroalimentare.Consiliul Suprem consideră că proiectul planului financiar centralizat, al bugetului de stat, excedentar și în anul 1990, mobilizează resursele financiare necesare realizării planului național unic de dezvoltare economică și socială a României.Organele financiar-bancare, ministerele, centralele, întreprinderile, consiliile populare sînt chemate să acționeze cu fermitate pentru încadrarea în normativele economico-financiare, în costurile de producție, pentru lichidarea stocurilor supra- normative, a oricăror forme de risipă, gospodărirea cu maximă eficiență a mijloacelor materiale și bănești, aplicarea fermă a mecanismului economico-finan- ciar, perfecționarea autocondu- cerii, autogestiunii și autofinanțării, ce determină rentabilitatea economică a tuturor întreprinderilor și produselor.Programele de dezvoltare e- conomico-socială, prevăzute pentru anul 1990, Directivele Congresului al XIV-lea al partidului impun, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară, perfecționarea, în continuare, a activității de conducere și planificare, financiar-bancare și de control, a tuturor organelor de stat și organismelor democrației munci- torești-revoluționare, care trebuie să-și îmbunătățească necontenit stilul și metodele de muncă, să îndeplinească cu înaltă responsabilitate rolul important ce îl au în societatea noastră socialistă.
Raportul comisiilor permanente asupra proiectelor legii Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, legii Planului

de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, 
legii Bugetului de stat pe anul 1990 și legii privind răspunderea unităților socialiste 

pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat de societate,
precum și înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Superior
de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar si Social’ * 1

prezentat de tovarășa ELENA PUGNA, vicepreședinte al Comisiei pentru industrie 
și activitatea economico-financiarăMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale au analizat și dezbătut proiectele de legi privind planurile și bugetul de stat pe anul 1990 și au constatat că obiectivele pe care acestea le conțin sint în deplină concordanță cu interesele, cerințele și posibilitățile reale ale economiei noastre pentru această perioadă de trecere a României la un nou stadiu — acela de țară socialistă mediu dezvoltată, cu tezele și orientările secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind necesitatea creșterii in continuare a proprietății socialiste și a avuției naționale, ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.Discuțiile din comisii au dat o înaltă apreciere aportului determinant, hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceausescu, sub ale cărui conducere și îndrumare directă s-a desfășurat întregul proces de fundamentare și stabilire a obiectivelor de dezvoltare a României in anul 1990, la elaborarea proiectelor de legi supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, care au la bază hotărîrile adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, precum și prevederile actualului plan cincinal.Examinarea în comisii a acestor importante proiecte de legi s-a făcut în lumina exigențelor, tezelor și orientărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul la Congresul al XIV- lea al partidului și la recenta Plenară comună a Comitetului

Din cuvintul participanților la dezbateri
CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION BOGDAN BĂLUTĂMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,In numele comuniștilor, tuturor județul întregul bucuria reinvestirea Nicolae Ceaușescu, cel iubit fiu al națiunii noastre socialiste, înflăcărat patriot, revoluționar, eminent om politic al lumii contemporane, in înalta funcție de secretar general al , partidului, nemărginită că în strălucitul nostru vom

al oamenilor muncii din Argeș, intr-un gind cu popor, imi exprim și satisfacția pentru tovarășului Ceaușescu, cel mai
încrederea frunte cu conducător înfăptui neabătut Pro-

Stimați tovarăși deputați,în anul viitor se va acționa pentru creșterea permanentă a calității vieții, in raport direct cu sporirea producției, a productivității muncii și a venitului național, pentru întărirea răspunderii tuturor organismelor cărora le revin atribuții in ridicarea nivelului de trai al întregului popor. Proiectul planului național unic prevede dezvoltarea economico-socială armonioasă a teritoriului, intensificarea construcției de locuințe, realizarea de noi edificii so- clal-culturale, continuitatea procesului ireversibil al modernizării localităților urbane și rurale, înfăptuirea programului de perfecționare neîncetată a învățămîntului, progresul culturii, îmbunătățirea ocrotirii sănătății, accesul larg al populației, al tineretului la valorile civilizației.Promotori ai gîndirii revoluționare, umaniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au făcut din ridicarea continuă a bunăstării poporului țel suprem și realitate edificatoare ale politicii Partidului Comunist Român, ce asigură viața demnă, civilizată și fericită a celor peste 23 milioane de locuitori ai României socialiste.Partidul Comunist Român, centrul vital al societății, conduce cu fermitate și cutezanță revoluționară înălțarea edificiului măreț al socialismului. A- plicarea neabătută, în condițiile țării noastre, a principiilor socialismului științific, a învățămintelor istoriei noastre naționale, munca avîntată, creatoare a întregii națiuni constituie garanția îndeplinirii planurilor și programelor pe anul viitor, a

Central al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, documente care jalonează cu deosebită claritate obiectivele! principale și măsurile necesare pentru traducerea în viață a sarcinilor din planurile și programele de muncă pe anul viitor, pe întregul cincinal 1986—1990, precum și pe perioada 1991—1995.Reflectind gîndirea științifică, mereu novatoare, de profund realism și cutezanță revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, . proiectul Planului ■ național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1990 reliefează cu claritate sporirea rolului științei și tehnicii în valorificarea superioară a potențialului productiv al țării, a resurselor materiale și energetice, in creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor, activitate ce se desfășoară sub conducerea și îndrumarea de înaltă competență științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului.Comisiile constată cu satisfacție faptul că proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990 pune în continuare accentul pe adincirea procesului de modernizare și specializare a producției, prin aplicarea largă a progresului tehnic, pe sporirea eficienței și a productivității muncii, aspecte esențiale ale creșterii economice de tip intensiv.De asemenea, comisiile apreciază atenția deosebită ce se acordă, și în planul pe anul 1990, dezvoltării pe baze moderne a agriculturii socialiste, care in condițiile concrete din țara noastră și-a demonstrat din plin superioritatea, prin obținerea in anul 1989 a unor producții-re- cord de cereale și alte culturi agricole, în conformitate cu obiectivele noii revoluții agrare.Deosebit de importantă pen

agramul partidului de făurire societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Cu deosebit respect, adresăm sentimentele noastre de aleasă prețuire și recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de renume mondial, pentru contribuția de o deosebită valoare la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la puternica dezvoltare a științei, învățămin- tului și culturii, factori hotări- tori de progres și civilizație.Proiectele de legi și bugetul de stat, elaborate sub îndrumarea nemijlocită, de inestimabilă valoare a dumneavoastră, asigură intensificarea laturilor cali- 

obiectivelor stabilite în perspectiva anilor 2000—2010, perioadă în care se va încheia făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, ce va deschide orizonturile construcției comunismului in România.Consiliul Suprem propune înaltului for legislativ să confere, prin votul său, putere de lege acestor documente de importanță deosebită pentru dezvoltarea economico-socială a țării în anul viitor.Stimați tovarăși deputați,Din împuternicirea Consiliului de Stat, prezint Marii A- dunări Naționale, spre dezbatere, proiectul de Lege privind răspunderea unităților socialiste pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat de societate, precum și Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control E- conomic, Financiar și Social.Inițiativa secretarului nostru general cu privire la ■ constituirea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social are rolul, de însemnătate deosebită, de a asigura controlul unitar în toate domeniile, întărirea spiritului de răspundere, ordine și disciplină in a- plicarea hotărîrilor și legilor țării.După cum vă este cunoscut, la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă și aprofundată analiză științifică a cerințelor obiective, politice și revoluționare, care impun, la nivelul întregii activități economico-sociale, asi

tru dezvoltarea dinamică, armonioasă și echilibrată a economiei naționale și pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului este menținerea în prevederile de plan pe anul 1990 a unei rate înalte pentru fondul de dezvoltare în repartizarea venitului național. în acest context, comisiile subliniază, de asemenea, creșterea preocupării pentru orientarea fondurilor de investiții spre ramurile și programele prioritare, răspunderea sporită pentru folosirea acestora cu maximum de eficiență, îndeosebi pentru organizarea și modernizarea proceselor de producție, realizarea la timp a o- biectivelor de investiții și asigurarea funcționării lor la parametrii proiectați.Examinînd bugetul de stat pe anul 1990, comisiile constată concordanța deplină dintre indicatorii financiari și cei prevă- zuți în planul național unic. Nivelurile veniturilor și cheltuielilor înscrise in buget reflectă preocuparea sporită pentru a- sigurarea dezvoltării prin mijloace proprii, consolidarea rezervelor financiare și valutare ale țării, aplicarea fermă a noului mecanism economico-flnan- ciar, întărirea autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării, sporirea continuă a eficienței in toate domeniile de activitate.Comisiile consideră că este de datoria ministerelor, a organelor de control, a tuturor unităților socialiste de a acționa cu fermitate și eficiență pentru traducerea neabătută în viață a sarcinilor ce le revin din prevederile de plan și buget, pentru creșterea spiritului de ordine, disciplină și răspundere, pentru gospodărirea cu maximum de grijă a fondurilor materiale și bănești, pentru apărarea integrității proprietății socialiste.Avînd în vedere toate aceste considerente, comisiile avizează favorabil, în unanimitate, proiectele de legi și propun Marii Adunări Naționale adoptarea lor.O dată cu examinarea planului și. bugetului de stat pe 
creșterii eco-tativ-intensive ale nomice, valorificarea superioară, cu înalt randament a resurselor materiale și financiare, dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor șl sectoarelor de activitate, consolidarea echilibrului financiar, monetar și valutar al țării, ridicarea, pe această cale, a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, afirmarea demnă, independentă și suverană a României în lume.Trăim sentimente de aleasă mîndrie patriotică și profundă satisfacție pentru faptul că. Intr-o perioadă de criză și instabilitate in viata internațională, România adoptă programe menite să asigure în continuare dezvoltarea sa dinamică, ascendentă, oferind lumii imaginea unei economii socialiste puternice, sănătoase, care a făcut posibilă achitarea integrală, în acest an, a datoriei externe, realizarea deplinei in- 

gurarea controlului unitar, eficient, exigent și ferm. Pe a- ceastă bază a fost elaborat prezentul proiect de lege.Avînd în vedere importanța deosebită a noului organism de control unitar, a activității pe care urmează să o desfășoare și a răspunderilor mari ce-i vor fi atribuite, vă propunem. stimați tovarăși deputați, ca, după dezbaterea proiectului, ce va fi imbunătățit. cu observațiile și propunerile dumneavoastră, să împuterniciți Consiliul de Stat să-l adopte sub formă de decret, ale cărui prevederi să se aplice experimental, timp de șase luni, începînd de la 1 ianuarie 1990.Concomitent cu aplicarea experimentală a Decretului Consiliului de Stat se va organiza o dezbatere publică.Pe baza concluziilor desprinse din aplicarea experimentală a prevederilor decretului și a propunerilor ce vor reieși din dezbaterea publică, va fi definitivat proiectul de lege și supus spre aprobare Marii Adunări Naționale.x Onorată Mare Adunare Națională,îndeplinirea planului pe 1990 și pe întregul cincinal, transpunerea in viață a orientărilor și obiectivelor din documentele programatice adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român constituie datoria cea mai inaltă, față de patria socialistă, a poporului român, strins unit, cu nemărginit devotament, in jurul marelui nostru președinte, conducătorul luminat și înțelept al partidului și statului, genial promotor al păcii și colaborării internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

anul 1990, comisiile permanente au dezbătut și modul in care au fost realizate prevederile planului și ale exercițiului bugetar pe anul 1988 și, pe baza constatărilor la care s-a ajuns, propun Marii Adunări Naționale aprobarea lor.Stimați tovarăși deputați,Comisiile de specialitate ale Marii Adunări Naționale au a- nalizat, totodată, proiectul Legii privind răspunderea unităților socialiste pentru apărarea șl dezvoltarea patrimoniului Încredințat de societate, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social. Comisiile a- preciază că această reglementare, elaborată din inițiativa și pe baza orientărilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, răspunde necesităților de întărire și ridicare pe trepte superioare a controlului în toate sectoarele de activitate.Avînd în vedere propunerea făcută in cadrul expunerii asupra acestei reglementări, ne exprimăm acordul cu privire la împuternicirea Consiliului de Stat de a stabili prin decret aplicarea experimentală a acesteia, urmind ca după dezbaterea publică, la expirarea termenului de șase luni, proiectul de lege să lie definitivat.Comisiile’ permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale își exprimă ferma convingere că, în această perioadă de inaltă efervescență revoluționară, de puternică angajare patriotică, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor își va mobiliza și mai mult energiile și va acționa cu și mai multă însuflețire și dăruire pentru înfăptuirea prevederilor din planurile și bugetul pentru anul 1990 si pe întregul cincinal, ob- ținînd noi succese pe drumul e- dificării construcției socialiste în patria noastră, liberă și independentă.
dependențe economice tice a țării. Această grandioasele împliniri ___minosul arc de timp al „Epocii Nicolae Ceaușescu'* confirmă și validează în mod strălucit opțiunea noastră istorică, fermă și irevocabilă pentru socialism, pentru întărirea continuă a rolului conducător al partidului, voința fermă a poporului de a întări și consolida proprietatea socialistă — bază trainică a ridicării patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.Prevederile proiectului Planului național unic pentru anul 1990 asigură în continuare și județului Argeș o dezvoltare susținută, în anul viitor urmînd să realizăm o producție industrială cu aproape 13 la sută mai mare decît realizările din anul acesta. Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. am

șl poll- victorie, din lu-

(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a IV-a) dezbătut și fundamentat temeinic sarcinile de plan pe 1990 in organismele democrației mun- citorești-revolutionare, adoptind măsuri ce au la bază cunoașterea temeinică a realităților, toate colectivele muncitorești angajîndu-se să depășească prevederile de plan.In agricultură, raportăm că șî In județul Argeș au fost obținute in acest an cele mai bune rezultate de pînă acum, că am încheiat arăturile de toamnă pe toate suprafețele și acționăm in continuare pentru creșterea fertilității terenurilor și executarea celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, asigurind o bază temeinică realizării unor producții vegetale si animaliere record in anul 1990, la nivelul obiectivelor noii revoluții

CUVINTUL DEPUTATULUI 
IRIMIE CATARGIUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Lucrările Marii Adunări Naționale se desfășoară sub puternicul ecou al marelui forum al comuniștilor români. Congresul al XIV-lea al partidului, care a adoptat, în deplină unanimitate, hotărîri istorice ce. au inarmat partidul și poporul cu un mobilizator program de muncă și luptă revoluționară, deschizînd ample perspective înaintării ferme â României pe drumul construcției socialismului și comunismului.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele tuturor oamenilor muncii care lucrează în industria minieră, să aducem și cu acest prilej un vibrant omagiu secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția sa determinantă la elaborarea și fundamentarea planurilor și programelor _ de dezvoltare socialistă a țării, a întregii politici interne și externe a partidului și statului.Am dezbătut pe larg, în toate colectivele, in cadrul organismelor democrației munci- torești-revoluționare, sarcinile ce ne revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială, planul financiar centralizat si bugetul de stat pe anul 1990. Aceste importante documente, ce reflectă concepția revoluționară și orientările strategice ale conducătorului partidului și statului nostru, a- sigură dinamismul continuu și creșterea intensivă a economiei naționale, ridicarea eficienței în toate domeniile, dezvoltarea și întărirpa proprietăți}, socialiste, sporirea venitului riăfroftfil, a bunăstării Întregului popor.Doresc «ă «sigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate to v a r ă ș -e Nicolae Ceaușescu, că dispunem de resurșe pentru a realiza și depăși prevederile de plan pe 1990, sporurile de 31 la sută la lignit și cărbune brun, de 55 la sută la huilă Spălată pentru cocs și semicocs și de 27 la sută la cupru în concentrate, față de realizările preliminate din 1989.Pornind de la indicațiile și orientările date de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv, al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie

CUVINTUL DEPUTATULUI 
DECEBAL URDEAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimat! tovarăși deputați.Vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de adine respect și mindrie patriotică pentru realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in funcția de secretar general al partidului, act politic fundamental, ce constituie garanția supremă că mărețele programe de progres ale patriei, adoptate de Congres, vor fi exemplar înfăptuite, făcind ca România, independentă șl suverană, deplin stăpină pe destinele sale, să ocupe un loc tot mai demn intre națiunile lumii.Aducem, și cu acest prilej, un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru activitatea prodigioasă pe care o desfășoară pentru progresul economico-social al patriei, pentru înflorirea continuă a științei. învățămintului și culturii românești.Proiectele de legi supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, elaborate sub îndrumarea nemijlocită a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, reliefează concepția profund științifică a partidului nostru cu privire la dezvoltarea unitară, în ritm susținut a forțelor de producție, accentuarea laturilor intensive, afirmarea cu putere a revoluției științifi- co-tehnice și a noii revoluții a- grare, sporirea continuă, pe a- ceastă bază, a venitului național, a bunăstării materiale și spirituale a Întregului popor.Așa cum ați relevat dumneavoastră, la recenta Plenară comună a Comitetului Central al partidului, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, atit planul financiar centralizat, cit și bugetul de stat pe anul viitor asigură mijloacele financiare necesare pentru realizarea în bune condiții a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare a țării. Totodată, se a- sigură întărirea in continuare a finanțelor țării, consolidarea rezervelor valutare ale statului, folosirea tot mai intensă și efi

agrare. Aceasta cu atit mai mult ne obligă pe noi să răspundem efortului partidului și statului nostru, care au anulat cooperativelor agricole de producție datorii de peste 115 miliarde de lei. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Argeș, exprim angajamentul de a inde- plini in cele mai bune condiții sarcinile care ne revin in anul viitor și pe întregul cincinal, de a întîmpina implinirea a 25 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului cu cele mai bune rezultate in toate domeniile. dind prin munca noastră cea mai grăitoare dovadă de atașament și devotament față de politica internă și externă a partidului si statului de dezvoltare multilaterală a patriei și ridicare a nivelului de trai al întregului popor.
a.c., am iuat toate măsurile necesare, astfel incit centralele, combinatele și întreprinderile miniere să mobilizeze resursele de care dispun pentru folosirea deplină a capacităților de producție, a forței de muncă și a timpului de lucru, pentru întărirea ordinii și disciplinei și a spiritului de răspundere față de îndeplinirea sarcinilor la nivelurile stabilite.După ce a evidențiat o serie ■ de rezultate ' pozitive obținute in acest an de oamenii muncii din această ramură, vorbitorul a subliniat : In zilele care au mai rămas pină la încheierea anului 1989, cit și in continuare, în spiritul cerințelor și sarcinilor trasate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, și la recenta Plenară comună a Comitetului Central al partidului și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, oamenii muncii din cadrul Ministerului Minelor, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, sint hotăriți să acționeze in spirit revoluționar, cu toate torțele pentru aplicarea fermă a programelor privind organizarea și modernizarea proceselor de producție, îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor, asigurarea calității corespunzătoare a produselor miniere, reducerea consumurilor de materiale, energie și combustibil. încadrarea strictă în normele aprobate, pentru înfăptuirea măsurilor cu privire la rentabilizarea tuturor produselor și întreprinderilor.Aducem, și in acest cadru, alesele noastre mulțumiri mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru,-savant de renume , mondial. pentra atenția deosebită pe care o acordă promovării largi în produfeție, inclusiv în industria minieră, a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului ai XIV-lea, a politicii partidului nostru de ridicare a României pe noi trepte de progres, civilizație și bunăstare, intr-o lume a păcii, înțelegerii și colaborării.
cientă a pirghiilor financiare în intreaga economie națională, stabilitatea monedei naționale și realizarea unei circulații bănești sănătoase.Doresc să relev in înaltul fo-* rum legislativ al țării că succesele remarcabile obținute de poporul nostru in dezvoltarea economică a țării, preocuparea dumneavoastră permanentă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru utilizarea tot mai eficientă a fondurilor statului, pentru asigurarea echilibrului financiar și valutar au permis ca România să înregistreze in toți anii actualului cincinal o puternică consolidare a finanțelor țării, prin realizarea de bugete excedentare și balanțe comerciale active. Pe această bază a fost poșibilă achitarea integrală a datoriei externe a țării in luna martie a acestui an, ceea ce a condus la dobîndirea deplinei independențe economice a României, la crearea condițiilor pentru ca tot ceea ce se realizează prin munca poporului nostru să aparțină poporului, resursele naționale puțind fi astfel utilizate integral în scopul propriei dezvoltări, în folosul general al oamenilor muncii.Obținerea acestui bilanț financiar fructuos, întregit de sporirea rezervelor valutare, in condițiile in care alte țări, inclusiv unele țâri ’socialiste, se confruntă cu puternice fenomene de instabilitate economică și financiara, cu mari deficite bugetare și valutare, cu procese accentuate de inflație și creșteri de prețuri, dovedește pe deplin justețea politicii partidului nostru, care pune in permanență in centrul preocupărilor dezvoltarea și întărirea proprietății socialiste, conducerea unitară, pe bază de plan, a tuturor ramurilor economiei naționale, repartizarea judicioasă a venitului național pentru acumulare și consum.In încheiere, vorbitorul a exprimat hotărîrea lucrătorilor din aparatul Băncii Naționale, din întregul sistem financiar- bancar, de a acționa, cu toată răspunderea, pentru utilizarea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești la nivelul fiecărei unități economice, respectarea strictă a prevederilor legale, a normelor și normativelor economico-financiare, rentabilizarea tuturor produselor, activităților și întreprinderi

lor, pentru a asigura un sprijin, control și îndrumare mai eficiente in înfăptuirea prevederilor de plan, sporin-
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ELENA NAEMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și tovarăși deputați.Tn numele oamenilor muncii din județul Botoșani, vă rog să primiți, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. marele Erou intre eroii neamului, ctitorul strălucit al României socialiste moderne, cele mai alese și profunde mulțumiri pentru neobosita dumneavoastră activitate revoluționară de aproape șase decenii, consacrată progresului patriei, independenței și suveranității sale, bunăstării poporului, păcii și colaborării in lume. Este o mindrie patriotică pentru întreaga noastră națiune de a vă ști in fruntea partidului și a țării, conducîn- du-ne cu clarviziune și patos revoluționar pe calea socialismului și comunismului. Realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului constituie garanția că minunatele programe ele viitor ale României vor rodi fertil, în folosul oamenilor, muncii, al întregului nostru popor.Adresăm, în același timp, intreaga noastră recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția remarcabilă pe care o aduce la edificarea socialismului și comunismului în România, la dezvoltarea generală a patriei, a învățămintului și culturii, la afirmarea științei românești in lume.Așa cum ați subliniat la recenta Plenară comună a Comitetului Central al partidului și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, mult stimate tovatășe Nicolae Ceaușescu, prin prevederile pentru 1990 se asigură realizarea in condiții mai bune a celui de-al 8-lea cincinal, ceea ce va permite înfăptuirea obiectivului strategic al României de trecere la un nou stadiu — de țară socialistă » mediu dezvoltată. Faptul că poporul nostru își propune un asemenea țel, în condițiile în care economia mondială se confruntă cu grave fenomene de criză și recesiune, demonstrează cu putere trăinicia și forța orînduirii noastre socialiste, justețea liniei generale a partidului, care aplică cu consecvență și fermitate, in condițiile specifice ale țării noastre, principiile generale șocidlismâliif Științific.In continuare, vorbitoarea a subliniat că,. în -conformitate.
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GHEORGHE DIMOIUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale se desfășoară la puțin timp după ce în capitala patriei a avut loc Copgresul al XIV-lea al partidului, care, dipd expresie voinței unanime a comuniștilor, a întregului popor, v-a reales, pe dumnea- .voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Permiteți-mi să exprim, in numele tuturor oamenilor muncii constănțeni, profundul lor omagiu și vibranta recunoștință pentru neobosita activitate pe care o desfășurări, cu genială clarviziune, în fruntea partidului și statului, spre gloria și măreția României socialiste, pentru edificarea pe pămintul scump al patriei a societății socialiste și comuniste, pentru implinirea idealurilor și aspirațiilor celor mal înalte ale poporului nostru.Cu alese gînduri și sentimente, dau glas deosebitei stime și prețuiri față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție la stabilirea și înfăptuirea obiectivelor politicii partidului și statului nostru, la afirmarea puternică și înflorirea continuă a științei, învățămintului și culturii românești, la dezvoltarea patriei socialiste.Documentele supuse dezbaterii și aprobării supremului forum legislativ al țării — la elaborarea și fundamentarea cărora v-ați adus, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o contribuție determinantă, hotărîtoare — asigură, prin prevederile lor, dezvoltarea intensivă, armonioasă. a economiei naționale, continuarea procesului de modernizare și specializare a producției, promovarea largă a progresului tehnic, sporirea eficienței și a productivității muncii, dezvoltarea și consolidarea proprietății socialiste, creșterea forței economice a patriei și, pe această bază, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al Întregului popor.Planul național unic de dezvoltare economico-socială ne anul 1990 creează toate condi
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FERDINAND NAGYMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și Stimați tovarăși.Lucrările actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale se desfășoară în atmosfera de puternică și entuziastă angajare pa

du-se astfel contribuția .la dezvoltarea economiei naționale, la continua Înflorire a patriei socialiste.

1990 este contractată. O cu totul deosebită se executării la timp și în funcțiune a obiecti-că prevederile de ce revin județului Boto- pentru anul 1990 au la bunele rezultate dobindite acum în dezvoltarea eco- vorbitoarea raportez, mult

cu prevederile proiectului planului național unic, județul Botoșani urmează să înregistreze anul viitor o creștere a pro- ducției-marfă industriale cu 16,1 la sută, valoarea investițiilor dublindu-se față de 1989. Producția agricolă va spori cu aproape 24 la sută. In spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, in prezent se acționează cu toată exigența pentru pregătirea in cele mai bune condiții a realizării planului pe 1990, prin reactualizarea programelor de organizare și modernizare a producției și îmbunătățirea aprovizionării tehnico- materiale. Pînă acum, aproape 70 la sută din producția-marfă a anului atenție acordă punerii velor de investiții.Arătind plan șani bază pină nomică, vorbitoarea a spus : Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, pe care o. numim cu satisfacție și legitimă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu”, prin promovarea fermă a politicii de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe intreg teritoriul țării, trială a crescut de 27 de ori, iar cea agricolă de 5 ori. în număr de 26 unități economice au realizat în devans planul pe 3 ani și 11 luni, iar 24 dintre ele au îndeplinit deja planul pe primii 4 ani ai cincinalului, creîndu-se in acest fel condiții pentru obținerea unei producții suplimentare de peste 500 milioane lei. în agricultură am realizat cele mai mari producții medii la hectar din intreaga istorie a județului.Declarîndu-mâ întru totul de acord cu proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi a forumului legislativ suprem al țării, a spus în încheiere vorbitoarea, vă rog să-mi permiteți ca, in numele tuturor locuitorilor județului, să vă adresez, din adîncul inimii, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, strămoșeasca urare „La mulți ani fericiți”, viață îndelungată, in deplină sănătate, spre a ne conduce, cu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară, luminoase ale comunismului scump al patriei.

producția indus- județului Botoșani aacest an, un

spre culmile socialismului și pe pămintul

țiile pentru îndeplinirea prevederilor celui de-al 8-lea cincinal în toate domeniile de activitate, pentru realizarea obiectivului strategic stabilit — trecerea României intr-un stadiu nou, superior, de țară socialistă mediu dezvoltată. Așa cum sub- liniați în magistrala dumneavoastră cuvîntare, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Plenara comună a Comitetului Central al partidului, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, important este acum să acționăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor de plan pe anul viitor, pentru trecerea la realizarea cu succes a prevederilor celui de-al 9-lea cincinal.în continuare, referindu-se la munca și preocupările colectivului întreprinderii de Construcții Navale Constanța, unde își desfășoară activitatea, vorbitorul a spus : Acționîrid in spiritul orientărilor și indicațiilor pe care ni le-ați dat, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru întreprinse in unitatea noastră, împreună cu mult stimata tovarășă Elena' Ceaușescu, constructorii de nave constănțeni au obținut succese importante. Pe cele 11 luni din acest an, planul producției- marfă industriale a fost îndeplinit în proporție de 102,7 la sută, înregistrîndu-se un spor, față de aceeași perioadă a anului trecut, de 296 milioane lei, în condițiile creșterii productivității muncii, a eficienței și a beneficiilor. La export am onorat contractele, planul pe total fiind realizat încă de la data de 15 octombrie, estimînd ca, pe întregul an, să realizăm un plus de 20 milioane lei.întreprinderii noastre ii revin, în 1990, sarcini deosebit de importante din Planul, național unic de dezvoltare economico- socială a patriei. Raportez că am stabilit măsuri ferme in vederea realizării lor exemplare, acordînd o atenție deosebită creșterii calității și nivelului tehnic al produselor, aplicării unor tehnologii de înaltă productivitate, perfecționării organizării și modernizării producției, prin introducerea mai rapidă a progresului tehnic, utilizării cu randamente superioare a capacităților, a forței de muncă, a tuturor resurselor de care dispunem.

triotică determinată de Raportul la Congresul al XIV-lea al partidului, amplu și mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară pentru continuarea drumului glorios de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, prezentat de cel mai iubit fiu al națiunii noastre, ctitorul de geniu al României moderne, marele 

Erou între eroii neamului, personalitate de. înalt prestigiu a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Folosesc acest minunat prilej pentru a omagia, cu înaltă stimă, activitatea strălucită și contribuția de mare însemnătate a tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea și transpunerea in viață a programelor de dezvoltare economică și socială a patriei, la afirmarea tot mai puternică a științei, invățămîntu- lui și culturii românești.Doresc să subliniez semnificația deosebită a proiectelor de legi supuse dezbaterii, care prevăd sarcini și obiective de mare însemnătate, fundamentate cu rigurozitate științifică, pentru continuarea fermă a procesului revoluționar și ridicarea continuă a României pe culmile civilizației socialiste și comuniste.în rodnicul bilanț al celor patru ani din actualul cincinal, agricultura — ca ramură de bază a economiei naționale — s-a inscris cu importante contribuții. Succesele deosebite obținute in acest an in sectorul producției vegetale, cele peste 60 milioane tone de cereale, care situează România printre primele locuri în lume, sint datorate aplicării ferme â orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe secretar general, privind folosirea judicioasă și intensivă a fondului funciar, extinderea irigațiilor, ridicarea potențialului productiv al solurilor, îmbunătățirea tehnologiilor de cultură, modernizarea sistemei de mașini agricole, organizarea temeinică a producției și a muncii.Sprijinul deosebit acordat permanent agriculturii noastre socialiste este ilustrat în mod elocvent prin măsurile adoptate, din inițiativa secretarului general al partidului, privind anularea datoriilor .cooperativelor agricole de producție, in valoare de 115 miliarde lei, act politic și economic de imensă i nsemnătate, care reprezintă pentru toți oamenii muncii de la sate un puternic imbold de a
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GHEORGHE ILIEMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Vă raportez că oamenii muncii din județul Gorj, asemenea intregului nostru popor, acționează cu înaltă răspundere comunistă pentru transpunerea în viață a obiectivelor strategice stabilite de marele forum al comuniștilor, a orientărilor și indicațiilor cuprinsăiri magistralul dumneavoastră raport.Reafirmăm și cu acest prilej, profunda satisfacție pentru mărețul act politic al reîn- vestirii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și deplina adeziune la politica internă și externă a partidului, și statului nostru, izvorîtă din interesele supreme aje națiunii și întruchipată în mod strălucit in neobosita dumneavoastră activitate, în deVbtamentul nemărginit, cutezanța și energia nesecată cu care acționați pentru apărarea idealurilor nobile de libertate, independență, pace și. progres ale poporului român, ale tuturor popoarelor.Cu aleasă stimă și considerație, adresăm calde mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea științei, invă- țămîntului și culturii românești.tn climatul de angajare patriotică, revoluționară, generat de hotăririle mărețului forum comunist din noiembrie,. oamenii muncii din județul Gorj, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, sint puternic mobilizați pentru realizarea in bune condiții a sarcinilor ce le revin. Unitățile din
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MIHAIL NICULESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși,Proiectele de legi supuse dezbaterii și aprobării marelui forum legislativ al țării sint de o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea economico-socială a patriei, pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului, pentru afirmarea tot mai puternică a României ca țară liberă, independentă, suverană. Ele reflectă concepția revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind aplicarea cu consecvență a principiilor și legilor construcției socialiste la condițiile concrete ale țării noastre, garanție a înaintării României pe calea socialismului și comunismului.Ritmurile înalte prevăzute in Proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socială in anul 1990 sint o dovadă a dinamismului economiei românești, a stabilității sale, in condițiile in care fenomenele de criză economică cuprind intreaga lume. Aceste inalte ritmuri si stabilitate economică au permis României să inregistreze, an de an. rezultate superioare, astfel incit, la începutul acestui an, și-a achitat integral datoria externă. Ca urmare, proiectele planului financiar centralizat si bugetului de stat prevăd ca, începînd cu anul 1990, economia românească să se dezvolte cu ajutorul mijloacelor proprii, fără să apeleze la credite externe. Independența economică do- bindită este rezultatul firesc al drumului ales de țara noastră in construcția socialistă, al politicii înțelepte promovate de 

acționa cu și mai multă energie pentru întărirea economico-or- ganizatoricâ a tuturor unităților, pentru creșterea eficienței activității lor.Afirm cu îndreptățită mindrie patriotică și cu toată răspunderea că marile victorii obținute nu ar fi fost posibile fără o economie bazată pe proprietatea socialistă a întregului popor și cooperatistă. De aceea, noi, cei ce lucrăm în agricultură, respingem cu hotărîre ideile retrograde care își fac loc în unele țări, de revenire la privatizare, la risipirea forțelor și fărimițarea pămintului și ne angajăm să apărăm și. să întărim continuu proprietatea socialistă. baza trainică a sporirii permanente a bunăstării și prosperității întregului popor.Planul pe anul viitor asigură în continuare un ritm inalt de sporire a producției, ceea ce accentuează dinamismul întregii noastre activități.în lumina sarcinilor și indicațiilor trasate de dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, am stabilit programe de măsuri pentru dezvoltarea zootehniei in scopul înfăptuirii, intr-un timp cit mai scurt a obiectivelor noii revoluții agrare și in acest sector de bază al agriculturii noastre socialiste. înfăptuirea prevederilor cuprinse in plan impune tuturor unităților, tuturor lucrătorilor ogoarelor, conducerii ministerului, organelor agricole județene, o muncă perseverentă, plină de răspundere, pentru realizarea de prodpcții-record.Vă rog să-mi permiteți să exprim, in încheiere, acordul deplin cu documentele dezbătute, hotărîrea fermă a tuturor lucrătorilor ogoarelor de a acționa cu toată energia, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru îndeplinirea exemplară a planului de dezvoltare a agriculturii pe anul 1990. adueîndu-ne o contribuție sporită Ia progresul multilateral al patriei noastre socialiste.
cadrul Trustului de Foraj-Extracție Tirgu Jiu au îndeplinit incă de luna trecută planul pe 4 ani la producția de gaze naturale, precum și sarcinile pe acest an la producția-marfă industrială. Și schela de foraj Stoina, unde îmi desfășor activitatea, și-a organizat mai bine activitatea, reușind să obțină o seamă de rezultate bune.Cu toate acestea, sîntem con- știenți că nu am făcut totul, că nu ne situăm incă la nivelul cerințelor formulate de dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Avem incă importante resurse in ceea ce privește folosirea utilajelor și instalațiilor din dotare, a timpului de lucru, întărirea răspunderii, imbunătăți- rea stilului și metodelor noastre de muncă.Declarindu-mă întru totul de acord cu documentele supuse dezbaterii, doresc să subliniez că și în, unitatea noastră activitatea de producție va cunoaște în anul 1990 creșteri importante. In adunările generale ale oamenilor muncii am ajuns la concluzia că aceste sarcini sint pe deplin realizabile și sîntem hotăriți să acționăm cu înaltă răspundere muncitorească pentru îndeplinirea și depășirea lor.Vă asigur că petroliștii, toți oamenii muncii din județul Gorj sînt hotăriți să facă totul pentru a ridica intreaga activitate la nivelul cerințelor etapei pe care o parcurgem; să acționeze cu înaltă dăruire patriotică. revoluționară, pentru transpunerea in viață a mărețelor sarcini ce le revin din hotăririle istorice adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Să ne frăiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, intru mulți ani, in deplină sănătate și putere de muncă, pentru binele și fericirea eroicului nostru popor !
partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, genialul ctitor al României moderne, promotor al păcii și înțelegerii între popoare.Asigurarea inaltelor ritmuri de dezvoltare, cum se prevede în proiectul Planului național unic pe anul 1990 va avea loc în condițiile accentuării factorilor intensivi, a procesului de modernizare și specializare a producției, prin aplicarea largă a progresului tehnic. Nouă. oamenilor muncii din Institutul de cercetare și inginerie tehnologică pentru metalurgie, ne revine un rol deosebit in satisfacerea cerințelor factorilor intensivi. Astfel, ca urmare a sarcinilor ce ni le-ați trasat direct, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul numeroaselor vizite de lucru in combinate și uzine, precum și la întîlnirile cu specialiștii din metalurgie, acționăm cu intreaga capacitate pentru accelerarea programului de creștere a randamentului de utilizare a oțelului, Vă raportăm că am trecut la elaborarea ingineriei tehnologice pentru modernizarea oțelă- riilor de la Hunedoara și Reșița.In întreaga noastră activitate de inginerie tehnologică am beneficiat de sprijinul și îndrumarea permanentă a dumneavoastră, mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru care vă exprimăm și cu acest prilej intreaga noastră recunoștință și cele mai respectuoase mulțumiri.Răspunzind sarcinii de a participa la dezvoltarea științei și tehnicii mondiale, trasată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, desfășurăm la ora actuală o largă colaborare cu firme din străi

nătate pentru, elaborarea ingineriei tehnologice pentru instalații și utilaje neconvenționale de turnare continuă și de tratare a oțelului în vid, livrate pe terțe piețe.Ca promotori ai noului, ne angajăm solemn să nu precupețim nici un efort pentru traducerea in viață a sarcinilor trasate de Congresul al XIV-lea al partidului, privind îndeplinirea in cel mai scurt timp a programelor de perfecționare a organizării. modernizarea tehnologică și specializare a producției metalurgice românești, ca, pe a- ceastă cale, să contribuim la
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ION FLOREAMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși.Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale se desfășoară sub semnul deplinei și unanimei ■ a- probări de către întregul partid și popor a tezelor, ideilor și o- rientărilor do excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse in documentele celui de-al XIV-lea Congres al partidului, al vibrantei adeziuni față de reînvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial ctitor de țară nouă, strălucit gînditor revoluționar și patriot înflăcărat, ilustră personalitate a lumii contemporane, în suprema l'upcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă rog să-mi permiteți ca, in numele tuturor oamenilor muncii din județul Olt, să vă aduc, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, un cald și înălțător omagiu, recunoștința pentru contribuția determinantă la elaborarea și înfăptuirea neabătută a strategiei generale de dezvoltare economico-socială a țării.Cu profund respect, ne exprimăm deosebita gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și savant de largă reputație internațională, pentru aportul său la elaborarea și înfăptuirea strategiei de dezvoltare multilaterală a patriei, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, la creșterea prestigiului României în lume.Proiectele de plan pentru anul 1990 asigură deplina valorificare a tuturor resurselor de care dispune economia noastră pe calea dezvoltării intensive și a modernizării, creșterea continuă a calității in toate domeniile, întărirea proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste, ridicarea permanentă a bunăstării materiale și spirituale a intregului popor.Rezultatele din 1989, cîfid Șl în
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VASILE BĂRBULEȚMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați și invitați,Documentele supuse dezbaterii și aprobării înaltului forum legislativ al țării, care poartă amprenta gindirii geniale, clarviziunii tovarășului Nicolae Ceaușescu, stabilesc în- suflețltoare obiective ce vor a- sigura înaintarea fermă, neabătută a patriei într-o nouă etapă, superioară, a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Planul pe 1990, care, așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., asigură dinamismul continuu și dezvoltarea intensivă a economiei naționale, prevede ca județul Maramureș să realizeze, pe baza aplicării măsurilor din programele de organizare și modernizare a producției, cu 7 la sută mai mult la producția industriala, cu 16 la sută la export și cu 18 la sută la investiții, comparativ cu acest an. Sarcini deosebite ne revin, de asemenea, in agricultura județului, pentru înfăptuirea prevederilor noii revoluții agrare, în aplicarea consecventă a mecanismului e- conomico-financiar pe baza principiilor autoconducerii și autogestiunii, in domeniul modernizării localităților, al ridicării nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii. Sînt sarcini pe care le considerăm minime, pe deplin realizabile, finind seama de potențialul tehnic, material și uman de care dispunem.în colectivele de oameni ai muncii, în cadrul organismelor democrației noastre muncito- rești-revoluționare au fost amplu dezbătute prevederile de plan pe 1990, stabilindu-se măsuri concrete care să conducă la înfăptuirea integrală a acestora, la un nivel calitativ și de eficiență cit mai ridicat.Sintem ferm hotăriți să asigurăm, prin întreaga noastră muncă, ridicarea nivelului ac
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MARIA BRADEAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe. stimați tovarăși deputați,Desfășurindu-și lucrările în spiritul ideilor și tezelor cuprinse în magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la .istoricul Congres al XIV-lea al partidului, înscris în istoria patriei drept Congresul marilor victorii socialiste, actuala sesiune a Marii Adunări Naționale reprezintă un nou și elocvent moment în dezvoltarea șl perfecționarea activității economico-sociale din tara noastră, fiind chemată să adopte planurile și programele 

asigurarea in bune condițiuni a bazei de materii prime.In prag de An Nou, cu inimile pline de fierbinte devotament șl recunoștință, vă rugăm cu deosebit respect, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, să primiți urarea noastră de viață îndelungată pentru a ne conduce cu aceeași genială strălucire spre culmile luminoase ale comunismului.
județul nostru am obținut producții bune la toate culturile, constituie o puternică temelie pentru noi realizări. în Consiliul Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Vădastra, deservit de S.M.A. Vișina, am realizat in medie la hectar 9 300 kg griu. 31 500 kg porumb știuleți, 122 000 kg sfeclă de zahăr, li- vrînd la fondul de stat importante cantități de produse peste plan, ceea ce a determinat rentabilizarea tuturor unităților a- gricole. Aceste rezultate arată superioritatea agriculturii noastre socialiste, bazată pe marea proprietate a intregului popor și cooperatistă, demonstrând că totul depinde de noi, de modul in care folosim baza tehnico-mate- rială de care dispunem, de felul cum aplicăm și respectăm tehnologiile pentru fiecare cultură. în spiritul sarcinilor și o- rientărilor date de dumneavoastră la Plenara comună a Comitetului Central al P.C.R., a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, angajamentul nostru solemn este ca pe întreaga suprafață irigată să obținem producții medii la hectar de 12— 15 tone Ia grîu și orz. 40 tone la porumb știuleți, 125 tone la sfecla de zahăr și 6 500—7 000 kg la floarea-soarelui.Vă rog să-mi permiteți să exprim, cu deosebit respect și în acest cadru, profunda recunoștință a tuturor lucrătorilor o- goarelor pentru anularea datoriilor cooperativelor agricole, ceea ce a constituit un mare a- jutor acordat de statul nostru socialist dezvoltării și modernizării agriculturii.Vă rog să-mi permiteți să vă adresez dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, cele mai calde urări de ani mulți și fericiți, de sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe, cu înțelepciune și cutezanță revoluționară. pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

tivității în toate domeniile. Vom acționa energic pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor de partid și de stat, ale organismelor democrației muncito- rești-revoluțienare, întărirea răspunderii lor politice și a legăturii eu masele de oameni ai muncii, mobilizarea în mai mare măsură a cetățenilor la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare și modernizare a localităților, astfel incit prevederile de plan pe. 1990 și întregul cincinal să fie realizate exemplar, punind o bază trainică cincinalului 1991—1995, in .conformitate cu hotăririle Congresului al XIV- lea al partidului.în continuare, deputatul a e- vidențiat realizările obținute în acest an de oamenii muncii maramureșeni în domeniile industriei, investițiilor, exportului și agriculturii.Rezultatele înregistrate ilustrează justețea politicii științifice a partidului și statului nostru de dezvoltare economico-socială a tuturor zonelor patriei, forța și vigoarea economiei românești, confirmată, o dață in plus, de lichidarea in acest an a datoriei externe, al cărei suport trainic îl constituie existența marii proprietăți socialiste. a intregului popor și cooperatiste, singura formă de proprietate care asigură punerea deplină în valoare a capacității de muncă și creație a întregii națiuni.Exprimîndu-mi deplinul a- cord cu proiectul Legii Planului național unic de dezvoltare e- conomico-socială pe 1990, cu celelalte proiecte de legi și documente supuse dezbaterii forului legislativ al țării, acum, cînd ne apropiem de cumpăna anilor, vă rugăm, cu adine respect, să primiți, mult iubite și stimate t ov a r ă ș e Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, din partea tuturor locuitorilor județului Maramureș, cele mai calde urări de fericire și sănătate, de ani rodnici și luminoși, de putere de muncă și de creație, spre măreția și gloria României socialiste, spre binele și fericirea întregului popor.
de dezvoltare generală a României in anul 1990.în deplin consens cu voința întregii națiuni, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor .județului Satu Mare, vă rog să-mi permiteți să exprim profunda mindrie patriotică pentru realegerea în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, revoluționar și patriot înflăcărat. Erou între eroii neamului, avind convingerea fermă că prin acest act politic fundamental se asigură realizarea grandioaselor programe de fău-(Continuare in pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a V-a) rire a comunismului pe pămîn- tul scump al patriei.Cu alese gînduri și deosebite sentimente pornite din adîncul inimilor noastre, ne exprimăm înalta prețuire, respectul și admirația față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la afirmarea puternică și înflorirea continuă a științei, învățămîntului și culturii românești, la dezvoltarea generală a patriei socialiste.Sarcinile cuprinse în proiectele planului unic și bugetului pe anul 1990, supuse examinării înaltului forum legislativ, reflectă în mod realist posibilitățile existente, fiind fundamentate in concordanță cu potențialul tehnic și uman de care dispune România, cu legitățile obiective ale societății noastre.Ca urmare a stabilității financiare, a creșterii și consolidării proprietății socialiste, politică promovată cu o remarcabilă consecvență de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. a fost lichidată datoria externă a țării noastre, o realizare de seamă a poporului român, cu atît mai mult cu' cît acest istoric succes a fost obținut in condițiile economice mondiale grele, cînd în multe țări povara datoriei externe se află în creștere, cu efecte nefaste asupra nivelului de trai al popoarelor respective.în țările capitaliste, dificultățile de tot felul — inflația sau
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STOICAADRIANMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Am deosebita cinste ca, de la această înaltă tribună, să dau expresie bucuriei și mîndriei patriotice ale oamenilor muncii din toate unitățile centralei noastre față de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășia înaintării României pe noi culmi de progres și civilizație.In continuare, vorbitorul a subliniat că, din proiectul de plan pe anul 1990, Centralei Industriale de Rafinării și Petrochimie Pitești, întregii industrii a județului Argeș, îi revin sarcini deosebite pe linia creșterii producției, a exportului, a productivității inUMcH, jțtâririi' și !dî-' versificării gamei de produse, potrivit cerințelor sporite ale economiei naționale, valorificării superioare a materiilor prime, combustibililor și energiei.S-a arătat că pentru îndeplinirea acestor sarcini se au în vedere organizarea măi bună a întregii activități, întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere la fiecare loc de muncă, respectarea tehnologiilor.Vom acționa cu toată hotă- rîrea — a spus vorbitorul — pentru ca marile eforturi materiale și financiare prin care statul nostru a asigurat dezvoltarea industriei chimice și petrochimice, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, să se materializeze în rezultate tehnice și economice mai bune, în acest sens, în adunările generale ale oamenilor muncii s-au stabilit măsuri menite să determine creșterea gradului de folosire a tuturor capacităților de producție, introducerea mai operativă a rezultatelor cercetării științifice.Vă rog să-mi permiteți aduc, și cu acest prilej, un respectuos omagiu și cele mai calde mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, eminent militant

să
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pentru scumpe unitate.Comunist Republicii tovarășul

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși deputați și invitați,Pentru noi, tinerii anilor e- roici, de intense prefaceri revoluționare ai Epocii glorioase inaugurate de Congresul al IX- lea, de excepțională efervescență creatoare, este un motiv de înaltă bucurie și vibrație patriotică să-1 avem mereu la conducerea destinelor partidului, ale întregii națiuni, pe marele și încercatul Erou intre eroii neamului, făuritor de țară liberă, demnă și prosperă, comunist de inegalabilă omenie, strălucit luptător revoluționar, încă din anii tinereții, împlinirea celor mai aspirații de libertate, dreptate, pace și progres ale poporului român, secretarul general al Partidului “ Român, președintele Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Exprimăm, totodată, sentimentele și gindurile noastre de aleasă prețuire și profundă recunoștință, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, pentru remarcabila contribuție pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea mărețelor planuri de dezvoltare e- conomico-socială a patriei, pentru preocuparea statornică pe care o manifestați față de promovarea fermă a științei și tehnologiei în toate ramurile de activitate, creșterea continuă a nivelului de pregătire multilaterală, pentru muncă și viață, a tineretului României socialiste.Grija permanentă pentru educarea, formarea și pregătirea tineretului — care și-a găsit o nouă expresie . elocventă și in recentele inițiativa iubite și Nicolae Ceaușescu. cu privire la mărirea burselor studen- 
măsuri luate din dumneavoastră, mult stimate tovarășe

incercările de corectare a deficitelor bugetare considerabile — au ca efect creșterea impozitelor, diminuarea veniturilor celor mulți și a condițiilor de asistență socială, ducînd tot mai mult la mărirea decalajului dintre grupuri tot mai mici ale celor bogați și marea majoritate a populației, la sporirea numărului săracilor, a celor ce nu au nici o perspectivă de mtțncă și de viață demnă.Tot ca un rezultat direct al activității financiare sănătoase se înscrie și anularea datoriilor cooperativelor agricole de producție.Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990. celelalte documente supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, ce asigură în continuare ridicarea patriei noastre socialiste pe noi trepte de civilizație și progres, prevăd și pentru județul Satu Mare obiective și sarcini de cea mai mare importanță, creștea însemnate la toți indicatorii.Vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprim, in numele oamenilor muncii, al tuturor locuitorilor județului Satu Mare, totala adeziune ia politica externă a partidului și statului și să vă asigur că vom face totul pentru a ne situa la înălțimea comandamentelor majore ce ne stau în față, pentru făurirea vu- torului de glorie și măreție al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România, a visului de aur al omenirii — comunismul.
derevoluționar și savant largă recunoaștere internațională, pentru îndrumarea de înaltă competență și sprijinul permanent acordat dezvoltării și modernizării continue a industriei chimice și petrochimice, pentru contribuția însemnată la edificarea socialistă și comunistă a patriei.Realizările importante obținute de colectivele noastre de muncă — ca de altfel de întregul popor — ilustrează cu putere superioritatea proprietății socialiste, capacitatea creatoare a clasei muncitoare, forța și vitalitatea sistemului democrației muncitorești-revoluționare, puternic afirmate și în unitățile centralei noastre, în care oamenii muncii, ca proprietari, producători și beneficiari, participă activ la conducerea și buna gospodărire a întreprinderilor. •înfăptuirea exemplară a o- biectivelor dezvoltării economi- co-sociale, a programelor de perfecționare a activității în toate sectoarele Impune înalt spirit de răspundere și angajare revoluționară din partea tuturor oamenilor muncii, un climat de ordine și disciplină desăvîrșită, respectarea fermă a hotărîrilor de partid, a legalității socialiste, a normelor de conviețuire socială, ale eticii și echității socialiste. Acestei necesități fundamentale îi răspunde nemijlocit, prin litera și spiritul său, proiectul Legii privind răspunderea unităților socialiste pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat de societate, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social cu ale cărui prevederi sint pe deplin de acord.Asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră personal. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din unitățile noastre vor acționa cu abnegație și devotament, în spirit revoluționar, pentru realizarea sarcinilor ce le revin din Planul național unic de dezvoltare economico-sncială pe anul 1990, din hotărîrile istorice adoptate de Congresul al XIV-lea partidului. al

și acorda- tuturor fii- și țărani coin evidențăților și elevilor rea de burse lor de muncitori operatori, punînd înaltul umanism al societății socialiste românești — a găsit un puternic ecou în rîndul tineretului studios, hotărît să facă totul pentru a se pregăti temeinic, ca muncitori și viitori specialiști, constructori demni ai socialismului și comunismului, iar aceasta în condițiile cînd în toate țările capitaliste situația tinerilor se agravează continuu, ei fiind cei dinții expuși șomajului, crizei locuințelor, a invă- țămîntului, scăderii constante a nivelului de trai al maselor populare, împinși spre violență, consum de droguri, lipsiți de orice speranță cu privire la un viitor sigur și demn.Pentru tineretul patriei, îndeplinirea obiectivelor stabilite în documentele pe care le dezbatem astăzi presupune angajare plenară, participare cu întreaga capacitate de creație la realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin in cadrul colectivelor unde își desfășoară activitatea. Uniunea Tineretului Comunist este ferm hotărită să-și intensifice activitatea politico- organizatorică și educativă în rindurile tuturor categoriilor so- cio-profesionale de tineri, in spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de dumneavoastră, mult ' stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în magistrala cuvîntare rostită la recenta plenară comună a Comitetului Central al partidului și Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale, mobilizin- du-i să-și onoreze în cele mai bune condiții înaltele îndatoriri revoluționare și patriotice față de partid, patrie și popor.Raportăm că tineretul patriei noastre, care deține o pondere importantă in toate sectoarele economiei naționale, a acționat cu răspundere, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru îndeplinirea exem- 

piară a sarcinilor de plan din industrie, agricultură și celelalte domenii de activitate, iar in ceea ce privește planul anual de muncă patriotică al Uniunii Tineretului Comunist, a fost îndeplinit în procent de 124 la sută. Au fost realizate lucrări in industrie in valoare de peste 13 miliarde lei, în agricultură de peste 3,5 miliarde lei, iar în silvicultură de peste 500 milioane lei. Brigadierii șantierelor tineretului au îndeplinit planul anual în procent de 131,6 la sută, execu- tind lucrări în valoare totală de peste 4,6 miliarde lei, numai în șantierele naționale de la Motru și Rovinari fiind excavați nește 9,3 milioane mc steril și peste 2,1 milioaneMîndri fruntea tone cărbune.de a vă ști mereu în partidului și statului
CUVINTUL 

MARIAMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Elaborate sub conducerea directă și cu aportul determinați al secretarului general al partidului, planul și bugetul de stat pe anul viitor prevăd continuarea și amplificarea procesului de dezvoltare intensivă a economiei naționale, pe baza a- plicării ferme a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, creșterea gradului de valorificare a resurselor materiale și energetice, consolidarea proprietății socialiste, realizarea unui nivel tehnic tot mai ridicat al producției, precum și a unei calități superioare a muncii și vieții Întregului popor.Proiectul planului național unic pe anul 1990 cuprinde importante prevederi și pentru unitățile Ministerului Industriei Ușoare, valoarea producției- marfă urmind să înregistreze un spor de 10,9 la sută. Sarcini deosebite ne revin în anul viitor și în direcția înnoirii și modernizării produselor și creșterii productivității muncii. în 1990 vom realiza un important program de investiții ce sint destinate in special modernizării capacităților de producție și perfecționării tehnologiilor de fabricație. în același timp, vor fi date în funcțiune noi unități, creîndu-se 4 mii locuri de muncă.în scopul generalizării în toate sectoarele de activitate ale industriei ușoare a cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, ne vom preocupa permanent de sporirea aportului institutelor noastre de cercetare în realizarea programelor de modernizare, specializare și introducere a tehnicii noi,Cu deosebit respect, oamenii muncii din industria ușoară a- dreseăză mult iubitei și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu cele mai alese sentimente de înaltă considerație, dragoste fierbinte și vie recunoștință pentru sprijinul prețios acordat la elaborarea programelor de modernizare și contribuția de excepție pe care o aduce la înfăptuirea politicii interne și externe a României, la dezvoltarea științei. învățămintului și culturii naționale, la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii universale.în continuare, vorbitoarea a spus : în anul 1990, industria u- șoară iși va spori substanțial contribuția la realizarea veniturilor bugetului de stat, în special prin creșterea cu peste 7 miliarde Iei a beneficiilor, față de realizările preliminate din acest an, care Urmează să fie obținute prin sporirea producției marfă și reducerea cu 28 lei
CUVINTUL DEPUTATULUI 

OCTAVIAN BĂSCEANUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,• Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Elaborate și fundamentate cu contribuția decisivă a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectele de plan și cel al bugetului de stat pe anul 1990 — an hotăritor al actualului cincinal — reflectă cu profund realism și cutezanță revoluționară, preocuparea statornică a partidului și statului nostru de a asigura, în actualele împrejurări complexe ale vieții internaționale, ritmuri înalte de dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naționale, creșterea proprietății socialiste și a avuției țării și, pe această bază, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc. Exprimîndu-mi adeziunea deplină față de documentele supuse dezbaterii sesiunii noastre, doresc să subliniez că transpunerea lor in viață se întemeiază pe uriașele înfăptuiri socialiste dobindite, sub conducerea partidului, în toate domeniile vieții noastre economice și sociale.Beneficiind din plin de roadele politicii profund științifice de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării, promovată cu consecvență de partidul și statul nostru, de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, județul Tul- cea a cunoscut o puternică dezvoltare, ceea ce a schimbat din
CUVINTUL DEPUTATULUI 

KORODISTEFANMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Desfășurîndu-și lucrările la puțină vreme după Congresul al XIV-lea al partidului, Congres ce a consfințit, în istoria patriei și poporului, marile victorii socialiste dobindite in anii epocii de glorie, deschisă de 

nostru, acum, în pragul Noului An, o dată cu legămînțul solemn de a ne afla mereu ăcolo unde ne cheamă partidul, poporul și țara, contribuind cu întreaga noastră putere de muncă la grandioasa operă de înfăptuire a idealurilor socialismului și comunismului, de puternică afirmare a independenței, suveranității și demnității scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, vă adresăm din adîncul inimilor noastre, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai calde și sincere urări de sănătate, multă putere de muncă, precum și tradiționalul „La mulți ani !“.
DEPUTATEI 
FLUCSĂa costurilor la 1 000 lei produc- ție-marfă.Sintem conștienți că buna pregătire a activității economice din anul 1990 depinde in mod hotăritor de realizarea sarcinilor pe anul acesta. Raportăm că pe primele 11 luni, față de aceeași perioadă a anului trecut, producția-marfă și cea de export sint mai mari cu 7,4 și, respectiv cu 4,8 la sută, iar livrările la fondul pieței au crescut cu 15 la sută! La productivitatea muncii s-a realizat o creștere de 7,3 la sută, iar costurile totale de producție la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 28,6 lei,Analizînd aceste rezultate, în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar generai Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central din 1 decembrie, trebuie șă spunem că acestea nu se situează la nivelul potențialului uman și material de care dispunem.Pentru a avea garanția realizării sarcinilor pe anul 1990, ne este limpede că va trebui să ne perfecționăm radical stilul și metodele de muncă, sporin- du-ne mereu eforturile în direcția ridicării continue a nivelului pregătirii profesionale și politice a întregului nostru personal muncitor, acționînd cu înaltă răspundere comunistă și deplină angajare revoluționară pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin la fiecare loc de muncă, într-un climat de perfectă ordine și disciplină în toate u- nitățile noastre.Exprimînd deplinul acord la conținutul proiectelor de legi supuse dezbaterii, în numele harnicilor oameni ai muncii din industria ușoară, dau glas angajamentului nostru revoluțio- nar, unanim asumat in cadrul . adunărilor generate ale oameni-lor muncii, de a acționa cu înaltă dăruire și profund devotament pentru realizarea sarcinilor ce ne revin in anul 1990, pentru sporirea continuă a avuției naționale și consolidarea tot mai puternică a proprietății socialiste a întregului popor.Cu această hotărîre fermă, exprimăm adeziunea fierbinte față de activitatea internațională constructivă a României socialiste, sentimentele noastre de aleasă mîndrie patriotică pentru consecvența, dinamismul și fermitatea cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele Erou al păcii, personalitate de excepție a epocii contemporane, acționează unei politici dial, pentru mai drepte arme și fără războaie, o lume a păcii și progresului tuturor națiunilor.

pentru afirmarea noi pe plan mon- făurirea unei lumi și mai bune, fără

temelii înfățișarea tuturor localităților, calitatea vieții oamenilor.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la rezultatele obținute în acest an de întreprinderea Agricolă de Stat Traian, unde iși desfășoară activitatea, la măsurile adoptate in cadrul organismelor democratice, dezbătute de toți oamenii muncii, cu maximă responsabilitate, in vederea îndeplinirii și depășirii obiectivelor prevăzute pentru anul următor. înscriindu-ne in ritmurile înalte de dezvoltare ale agriculturii județului, care va realiza o producție globală de peste 9 miliarde lei — a subliniat vorbitorul — ne-am propus ca în 1990 să obținem producții mari la toate culturile, precum și în zootehnie, asigurând creșterea eficienței economice in toate sectoarele de activitate. Am executat arăturile adinei pe toate suprafețele prevăzute, am acționat pentru ridicarea fertilității solului și am efectuat, în condiții de calitate superioară, însămințarea griului, orzului, plantelor furajere și a celorlalte culturi din toamnă.Transpunind în viață prețioasele indicații și orientări pe care ni le-ați dat la recenta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu și mai multă consecvență pentru a realiza exemplar sarcinile ce ne revin, pentru obținerea unor producții record, sigure și stabile la nivelul cerințelor etapei superioare făptuire a noii revoluții de in- agrare.
actualaCongresul al IX-lea, sesiune a forului legislativ suprem al țării ne prilejuiește reafirmarea sentimentelor de fierbinte dragoste, nemărginit respect și profundă recunoștință ale milioanelor de membri ai sindicatelor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele Erou al națiunii noastre, inițiatorul mărețelor ctitorii ce au schimbat din temelii înfățișarea țării, a cărui realegere în funcția supremă de secretar ge

neral al partidului va asigura, in continuare, ridicarea pe trepte tot mai înalte a gradului de civilizație materială și spirituală a poporului, bunăstarea intregii națiuni, prestigiul României în lume ca stat liber, independent și suveran.Exprimăm, de asemenea, sentimentele de deosebită stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent militant revoluționar, strălucit savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția sa de înaltă valoare la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economlco-socială a țării, la înflorirea fără precedent a științei, învățămintului și culturii românești.Planurile și programele pe care le vom adopta sint pe deplin realizabile, ele fiind elaborate și fundamentate pe temeiul existenței unei economii socialiste viguroase, a unei situații financiare foarte bune.Aceste mărețe înfăptuiri ale poporului nostru contrastează cu situația financiară din numeroase țări capitaliste, unde povara deficitelor bugetare este aruncată pe umerii maselor muncitoare sub formă de noi taxe, noi impozite, în timp ce profiturile patronatului înregistrează creșteri spectaculoase, incit cei bogați devin tot mai bogați, iar cei săraci tot mai săraci. Drept urmare, se accentuează inflația, crește armata șomerilor, nivelul de trai al celor mulți se află înțr-o permanentă scădere. Sînt toate acestea efecte ale economiei de piață trecute cu vederea de teoreticienii ei, dar pe care clasa muncitoare din România le respinge cu fermitate.în spiritul largului democratism al societății noastre, cifrele de plan pe anul 1990 au fost dezbătute pe larg in toate unitățile economico-sociale, in adunările generale ale oamenilor muncii, de către toți membrii de sindicat, care și-au asumat angajamente concrete privind valorificarea superioară a tuturor rezervelor existente la fiecare loc de muncă, pentru realizarea integrală a sarcinilor ce le revin și pe care le consideră drept minime.
CUVINTUL DEPUTATULUI 

DIOMID NĂSTASEMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele locuitorilor județului Vaslui, să exprim deplina satisfacție pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, să vă aduc omagiul nostru fierbinte pentru eroica dumneavoastră' activitate revoluționară, pentru sprijinul acordat județului nostru în dezvoltarea sa economi - co-socială.Cu nețărmurită recunoștință și prețuire aducem un înalt omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de inestimabilă valoare la edificarea socialismului și comunismului, la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii românești, la promovarea consecventă a progresului tehnico-științific in toate ramurile economiei naționale.Ca urmare a acțiunilor inițiate de către organele de conducere colectivă în toate întreprinderile și instituțiile județului Vaslui, acțiuni la care au participat, practic, toți oamenii muncii, pentru organizarea și modernizarea proceselor de producție, pentru mai buna aprovizionare a unităților, în perioada care a trecut din acest an, s-au înregistrat creșteri importante față de aceeași perioadă a anului 1988. De asemenea, printr-.o mai bună mobilizare a forțelor, s-a reușit să se îndeplinească sarcinile pe patru ani ai cincinalului, estimînd o producție-marfă industrială suplimentară de 850 milioane lei. La obținerea acestor, succese o contribuție de seamă a avut-o și puternicul colectiv pe care-1 reprezint, cel af întreprinderii da Rulmenți Bîrlad.Pentru oamenii muncii din județul Vaslui, ca și pentru Întregul popor, constituie un motiv de aleasă mindrie patriotică fantul de a se ști părtași, prin munca lor, la obținerea a- cestei strălucite victorii care este achitarea — la sfirșitul lunii martie a.c. — a datoriei externe, eveniment de profundă rezonanță in conștiința națiunii,
CUVINTUL DEPUTATULUI 

ȘTEFAN ANDREIMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Hotărîrile de însemnătate istorică adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și, la scurt răstimp, cuvintarea ținută la recenta plenară a Comitetului Central al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu sarcinile și orientările stabilite la ședința Comitetului Politie Executiv al C,C. al P.C.R. din 1 decembrie 1989, se întregesc unitar, constituind un program de acțiune limpede și atotcuprinzător, care incorporează toate condițiile necesare aplicării in viață a legilor supuse spre dezbatere actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale.Ca toți comuniștii, ca întregul nostru popor, doresc să subliniez însemnătatea excepțională a realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, înaltă prețuire pentru rolul esențial, determinant, în realizarea vastelor transformări revoluționare din viața economică și socială a țării, pentru în-

Sindicatele vor acționa cu întreaga capacitate politico-orga- nizatorică și educativă în mobilizarea plenară a oamenilor muncii, la. realizarea planului și obiectivelor întrecerii socialiste pe acest an, în pregătirea in cele mai bune condiții a planului pe ultimul an al cincinalului, în generalizarea inițiativelor muncitorești privind economisirea de materii prime, materiale, energie și combustibili. în dezvoltarea creației tehnico-științi- fice de masă.Partidul unic al clasei muncitoare, al întregului popor, orîn- duirea socialistă au asigurat și asigură adevăratele drepturi fundamentale ale omului — e- liberarea de exploatare, dreptul la muncă, la odihnă, larga accesibilitate la Invățămint și cultură, la asistență sanitară. îmbunătățirea condițiilor de locuit prosperitatea materială pe baza muncii, afirmarea neîngrădită a personalității umane. Toate a- cestea sint realități ce demonstrează importanța hotăritoare a tezelor secretarului general al partidului, referitoare la edificarea socialismului cu poporul și pentru popor, la rolul partidului și clasei muncitoare, la caracterul obiectiv necesar al dezvoltării și întăririi proprietății socialisțe. Numai pe aceste temeiuri a. fost posibilă creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. O dovadă concludentă, dintre multe altele, o reprezintă și măsurile adoptate de conducerea partidului privind majorarea retribuțiilor, atribuirea de stimulente pentru producția de export și majorarea cotelor de constituire a fondului de participare la beneficii, sporirea burselor acordate studenților și elevilor.Fiind in prag de An Nou, per- miteți-mi, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și. dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să vă adresez, în numele milioanelor de membri ai sindicatelor, cele mai calde și respectuoase urări de multă sănătate, ani mulți și fericiți spre gloria partidului, patriei și poporului român, intru viitorul de aur al României și al lumii — comunismul.
expresie a vitalității economiei noastre socialiste, consfințind, pentru prima dată in istoria poporului nostru, deplina sa independență economică și politică. -Nu putem să nu ne întrebăm cum se poate susține in unele țări socialiste intenția de a se introduce sistemul economiei de piață. La noi se știe ce a însemnat piața liberă și ce ar ■' putea ea geineta rănegaiitete'sși' ?’ asuprire, decalaje între zonele geografice, .bogăție pentru unii, și sărăcie pentru cei’mai mulți, nesiguranță, criză, șomaj. 'îmi exprim întreaga aprobare față de Legea care reglementează crearea unui consiliu superior de coordonare a activității de control economic, financiar și social. De asemenea, consider că proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990, elaborat și definitivat în spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, este pe deplin realizabil, asigură dinamismul continuu și dezvoltarea intensivă a economiei naționale, accentuarea procesului de modernizare și specializare a producției, creșterea proprietății socialiste și avuției țării, întărirea forței economice a patriei, ridicarea nivelului de trai și a gradului de civilizație al întregului popor.Asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, că harnicul colectiv al constructorilor de rulmenți din Birlad, toți oamenii muncii din județul Vaslui, sub îndrumarea competentă și permanentă a organelor și organizațiilor de partid, vor face totul pentru înfăptuirea, la un înalt nivel calitativ, a sarcinilor care ne revin din Planul național unic de dezvoltare a țării pe anul 1990 — sarcini pe care și noi, vasluienii, le înțelegem ca fiind minime —. punind astfel baze trainice îndeplinirii mărețelor obiective' ale viitorului cincinal, condiție esențială a îmbunătățirii calității vieții celor ce muncesc, pentru înălțarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație.

tărirea independenței și suveranității naționale, pentru dăruirea înflăcărată, timp de a- proape șase decenii, cauzei fericirii poporului și înălțării patriei, expresie a unei dragoste fierbinți de popor și de țară, pentru încrederea nestrămutată in capacitatea creatoare a poporului român, in valorile și victoria socialismului și comunismului, certitudine a înfăptuirii aspirațiilor și idealurilor poporului nostru de a construi socialismul și comunismul pe meleagurile strămoșești, de a trăi liber, în pace și înțelegere cu toate popoarele lumii.Subliniind rolul determinant al.secretarului general al partidului in elaborarea importantelor proiecte de legi de pe agenda, actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, aș dori, in mod deosebit, să evidențiez și cu acest prilej aportul excepțional al președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la stabilirea și realizarea, în cadrul întregii politici interne și externe a partidului nostru, a unei largi participări la circuitul universal al valorilor materiale și spirituale, preocuparea și urmărirea diredtă, zi de zi, a realizării programelor în domeniul relațiilor economice internaționale, pentru care, și cu acest prilej, exprim sentimente de înaltă prețuire, mulțumiri și caldă gratitudine.

Aș vrea, totodată, să aduc un înalt omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, pentru activitatea remarcabilă pe care o desfășoară pentru dezvoltarea continuă a învățămintului, științei, artei și culturii naționale, pentru realizarea politicii interne și externe a partidului nostru, pentru fericirea poporului șl prosperitatea patriei noastre socialiste.în continuare, vorbitorul a spus : în condițiile în care în numeroase state ale lumii, popoarele simt dureros povara datoriei externe, cînd și unele țări socialiste sînt confruntate cu consecințele deficitului bugetar, cu inflație și șomaj, cu problemele apăsătoare ale datoriei externe, tara noastră oferă o nouă și incontestabilă dovadă a rezultatelor unei politici juste, înțelepte, o politică fructificată și prin asemenea rezultate, cu larg ecou internațional, ca Încheierea unui an cu excedent bugetar, prețuri stabile, plata datoriei externe încă din primul trimestru, constituirea și consolidarea rezervei valutare sub diferite forme.Iată de ce in situația internațională actuală, contradictorie și complexă, cu periculoase zone de turbulențe economice și sociale, cu tentative fățișe de atentat la independența și suveranitatea unor state, cu presiuni politice și economice nevoalate, iese incă o dată în evidență, cu toată strălucirea, justețea politicii partidului nostru, în fundamentarea, elaborarea și aplicarea căreia rolul determinant revine secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în strinsă concordanță cu parametrii dezvoltării economico- sociale a țării în 1990, pe temeiul potențialului uman și material al patriei, planul național unic de dezvoltare economico-socială prevede o creștere a volumului comerțului exterior cu 11,2 la stită, mai rapid decît creșterea valorii producției globale și producției-marfă, atit industrială cît și agricolă. Realizarea sarcinilor de plan pe 1990 reclamă îmbunătățirea puternică a activității tuturor lucrătorilor din domeniul comerțului exterior și a tuturor care participă la export.Acționînd in spiritul hotăriri- lor. Congresului al XIV-lea al partidului, Ministerul Comerțului. Exterior, întreprinderile de comerț exterior vor lua toate măsurile pentru asigurarea înfăptuirii planurilor de dezvoltare a schimburilor comerciale, a cooperării și specializării in producție cu toate țările socialiste. de a contribui la aplicarea politicii partidului în vederea perfecționării activității C.A.E.R.
CUVINTUL DEPUTATULUI 

FLORENTIN SANDUMuit stimate și iubite tovarășe .Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Reinvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, constituie, și pentru siderurgiștii gălățeni un prilej de legitimă mîndrie patriotică și de nemărginită satisfacție, avînd ferma convingere că această opțiune istorică reprezintă chezășia trainică a înfăptuirii neabătute a programului partidului, a idealurilor de pace și prosperitate ale poporului român.Profund recunoscători față de sprijinul acordat pentru dezvoltarea marii platforme siderurgice de la Galați, măreață ctitorie a ..Epocii Nicolae Ceaușescu", acționînd sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, siderurgiștii gălățeni raportează obținerea unor rezultate superioare in toate sectoarele de activitate. Față de anul trecut, in 1989 realizăm importante sporuri ale producției. Am acordat prioritate realizării producției de export, în condiții de competitivitate și eficiență, sa- tisfăcînd integral contractele cu partenerii străini. Legat de a- cest aspect concret al activității noastre, exprim, cu convingerea izvorîtă din concluziile practice, încrederea neclintită in superioritatea proprietății și relațiilor de producție socialiste.. Cum știm,, competitivitatea nu este un aspect ușor de atins pe piețele externe, insă in această confruntare pașnică, forța și vigoarea economică și organizatorică a socialismului se manifestă din nlin.Beneficiind direct de roadele cercetării științifice, adresăm cele mai călduroase mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru îndrumarea competentă și grija permanentă cu care o- rientează eforturile științei românești spre soluționarea problemelor dezvoltării intensiv- calitat.ive ale economiei, pentru afirmarea tot mai puternică a științei, învățămîntului și culturii naționale.Referindu-se in continuare Ia prevederile proiectului Pla-
CUVINTUL DEPUTATULUI 

NICOLAE BUSUIMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși.în numele oamenilor muncii din județul . Mehedinți, aduc, și in acest cadru, cel mai fierbinte omagiu și profunda noastră recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat și iubit al partidului și țării, care, intruchipind cele mai înalte virtuți ale poporului nostru, își consacră întreaga sa activitate revoluționară, de aproape șase decenii, înfăptuirii idealurilor supreme ale națiunii române de libertate, independență, pace și progres.Aducem, totodată, prinosul nostru de recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa hotăritoare la afirmarea plenară a valorilor științei, în- 

în 1990, așa cum tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu a subliniat, vom intensifica e- forturile pentru a asigura o dezvoltare puternică a raporturilor economice cu țările în curs de dezvoltare, atît pe linia extinderii schimburilor comerciale, dar, în mod deosebit, prin participarea Ia realizarea în a- ceste state a unor obiective complexe care să ajute la punerea in valoare a bogățiilor lor naționale, la dezvoltarea lor generală și, totodată, să asigure economiei românești materii prime și materiale de bază necesare realizării programelor de dezvoltare a țării.Totodată, vom acționa pentru aplicarea politicii partidului nostru de dezvoltare a relațiilor economice și a cooperării în producție cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, în spiritul coexistenței pașnice, al politicii de pace și colaborare internațională.în întreaga lor activitate, organele de comerț exterior vor acționa în mod ferm pentru raporturi bazate pe egalitate in drepturi, pe interesul și avantajul reciproc, împotriva oricăror bariere și măsuri restrictive in calea unui comerț liber.Dindu-ne seama că rezultatele de pină acum nu ne pot satisface și fiind conștienți de răspunderea ce ne revine în spiritul orientărilor și sarcinilor stabilite de partid, de secretarul general al partidului, am luat și vom lua în continuare o serie de măsuri care să ducă la îmbunătățirea radicală a muncii, la realizarea integrală a obligațiilor ce ne revin din legile pe care le dezbatem acum și pe care, desigur, le vom adopta.Pentru realizarea sarcinilor încredințate, a îndatoririlor ce decurg din aceste legi — vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — că vom acționa pentru a întări și mai mult competența, ordinea și disciplina, spiritul de angajare și, simultan cu respectarea neabătută a legilor țării, a hotărîrilor de partid, să manifestăm inițiativă, angajare, operativitate în rezolvarea acestor sarcini.Sintem convinși că in felul acesta servim interesele bunăstării și fericirii poporului, înfloririi continue a României socialiste, întăririi independenței și suveranității naționale, înaintării României pe calea socialismului și comunismului, încor- porind in acest fel munca noastră in activitatea multilaterală pe care' poporul nostru o desfășoară sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
nului național urtic de dezvoltare economico-socială. ale celorlalte proiecte de plan supuse dezbaterii, vorbitorul a - spus : Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, adunările generale ale oamenilor muncii din uzinele și . întreprinderile centralei au dezbătut pe larg sarcinile de plan ale anului 1990 și au adoptat măsurile corespunzătoare pentru pregătirea condițiilor de îndeplinire a a- cestora incă din primele zile ale anului viitor. Acționăm cu toată răspunderea pentru reducerea mai accentuată a consumului de cocs metalurgic și îmbunătățirea randamentului de scoatere a metalului in toate fazele de prelucrare.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășeNicolae Ceaușescu, că vomacționa și pe mai departe pentru promovarea unui stil de muncă dinamic, revoluționar, care să pună pe deplin in valoare capacitatea creatoare a oamenilor muncii din centrala noastră, să conducă la afirmarea, cu și mai multă vigoare, a minunatului cadru al democrației noastre muncitorești-revo- iuționare, care dă cea mai înaltă expresie principiului revoluționar ce stă la baza întregit activități, a vieții noastre so- . cial-politice, privind construirea socialismului cu poporul, șl pentru popor. Vom face astfel incit fiecare om, de la muncitor la director, să se simtă pe deplin răspunzător de soluționarea concretă a tuturor problemelor producției, de îndeplinirea măsurilor adoptate și realizarea exemplară a sarcinilor de plan.îmi exprim acordul deplin cu proiectele de legi supuse dezbaterii și asigur Marea Adunare Națională că vom acționa cu toată energia și priceperea, cu deplină încredere în capacitatea și maturitatea politică a clasei muncitoare, profund devotată cauzei partidului nostru, pentru a asigura înfăptuirea lor neabătută. Intr-un spirit de ordine, disciplină și răspundere.

vățămintului și culturii românești.Proiectul Legii planului național unic, celelalte documente supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, cu care mă declar intru totul de acord, stabilesc sarcini de maximă importanță pentru dezvoltarea economico-socială a țării noastre în anul 1990, bază trainică a trecerii la realizarea mărețelor obiective ale cincinalului 1991—1995.In județul Mehedinți, față de acest an, producția-marfă industrială va crește cu 25,6 la sută, exportul cu 45 la sută, productivitatea muncii cu 11,7 la sută și se va finaliza un mare volum de investiții, urmind a fi puse in funcțiune noi și moderne capacități de producție, locuințe și alte obiective. Prevederile de plan pe 1990 sînt pe deplin realizabile, ținind seama de resursele(Continuare în pag. a VII-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)și funcționarea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social.Raportul comun al comisiilor permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, care au examinat și avizat proiectele de legi supuse dezbaterilor, a fost prezentat de deputata Elena Pugna, vicepreședinte al Comisiei pentry industrie și activitatea economico-financiară.în cadrul dezbaterilor generale asupra acestor proiecte de legi au luat cuvintul deputății Ion

Bogdan Băluță, Irimie Catargiu, Decebal Urdea. Elena Nae, Gheorghe Dimoiu, Ferdinand Nagy, Gheorghe Ilie, Mihail Ni- culescu, Ion Florea, Vasile Bărbuleț.în ședința de după-amiază au mai luat cuvintul la dezbaterile generale asupra acelorași proiecte de legi deputății : Maria Bradea, Adrian Stoica, Florea Voinea, Maria Flucsă, Octavian Băsceanu, Stefan Korodi, Diomid Năstase, Ștefan Andrei, Florentin Sandu, Nicolae Bușui, Pavel Aron, Marcel Dobra, Maria Răducan, Ion Popescu.După discutarea pe articole a

fiecărui proiect de lege. Marea Adunare Națională a adoptat cu unanimitate de voturi :— Legea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990 ;— Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei a- limentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1990 ;— Legea Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1990.în continuare, președintele Marii Adunări Naționale a pre

zentat propunerea de a se da împuternicire Consiliului de Stat să stabilească, prin decret, aplicarea reglementării referitoare la răspunderea unităților socialiste pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat de societate, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social. De asemenea, după dezbaterea publică a a- cestei reglementări, la expirarea termenului de șase luni, Consiliul de Stat să prezinte Marii Adunări Naționale pro

puneri privind definitivarea proiectului in vederea adoptării acestuia ca lege.Cu unanimitate de voturi, Marea Adunare Națională a a- probat această propunere.în vederea dezbaterii publice, Proiectul Legii privind răspunderea unităților socialiste pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat de societate, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social se dă publicității.

La ultimul punct al ordinii de zi. secretarul prezidențial și al Consiliului de Stat, tovarășul Dumitru Apostoiu, a prezentat Expunerea asupra proiectelor de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat. Raportul Comisiei constituționale și juridice a M.A.N. asupra acestor proiecte de legi a fost prezentat de deputatul Ioan Sălăjan, președintele comisiei.După discutarea pe articcle, Marea Adunare Națională a votat, în unanimitate, legile pen

tru aprobarea decretelor cuprin- zind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.în încheierea lucrărilor sesiunii a zecea a celei de-a IX-a legislaturi a luat cuvintul președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan.Lucrările sesiunii au luat, sfîrșit într-o atmosferă plină de însuflețire. Prin aplauze și urale puternice, deputății și invitații au dat expresie — și de această dată — sentimentelor de profundă dragoste și prețuire pe care întregul nostru popor le poartă tovarășului

Nicolae Ceaușescu, precum șl hotărîrii lor ferme ca, strins uniți in jurul gloriosului nostru partid, al ilustrului său conducător, să acționeze cu toate forțele, în spirit revoluționar pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socia- lă adoptate de marele forum al comuniștilor români, să facă totul pentru triumful socialismului și comunismului în România, pentru ridicarea patriei pe culmi tot mai înalte de civilizație, bunăstare și progres.
Din cuvîntul participanților la dezbateri(Urmare din pag. a Vl-a)materiale și umane de care dispunem și sintem hotăriți să le îndeplinim exemplar, in condiții de maximă eficiență.în continuare, vorbitorul spus : Pentru anul 1990, cum ne-ați indicat și la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., urmărim cu întreaga răspundere asigurarea contractelor, îndeosebi pentru export, iar în agricultură mai buna folosire a fondului funciar, pregătirea campaniei agricole de primăvară, îmbunătățirea activității dini zootehnie, realizarea autofinanțării tuturor unităților agricole.Sintem hotăriți să acționăm In spirit revoluționar, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru perfecționarea continuă a stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, al consiliilor populare și tuturor organismelor democrației noastre munci- torești-revoluționare, pentru e- liminarea lipsurilor din activitatea noastră, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate.în execuția bugetului local, accentul îl punem pe creșterea veniturilor prin valorificarea integrală a tuturor resurselor proprii, pe reducerea mai accentuată a cheltuielilor, aplicarea cu fermitate a mecanismului economico-financiar. Raportăm Marii Adunări Naționale, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in prezent, toate unitățile ad- ministrativ-teritorfale din județ se autofinanțează și vor încheia anul cu toți indicatorii îndepliniți.Cu îndreptățită mlndrie patriotică exprimăm adinca noas-

a așa
tră recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secvența cu care a tru lichidarea in datoriei externe a gurarea pe această voltării mice ( .Prin această opțiune fundamentală pentru dezvoltarea noastră economico-socială viitoare, sînt asigurate condițiile necesare utilizării unor însemnate resurse financiare in realizarea obiectivelor de dezvoltare in profil teritorial a tuturor județelor și localităților patriei.Experiența țării noastre demonstrează superioritatea economiei planificate față de așa-zisa economie de piață, care înseamnă a lăsa la voia intimplării . dezvoltarea economiei naționale și asigurarea bunei aprovizionări a populației, înseamnă a da frîu liber speculanților, creșterii prețurilor. Este necesar, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să adoptăm o poziție fermă față de acele țări care, intr-o formă voalată sau directă, recomandă renunțarea la socialism și reîntoarcerea la capitalism. înseși realitățile din unele țări socialiste, care trec spre economia de piață, demonstrează unde duce o asemenea orientare, pericolul pe care îl reprezintă aceasta pentru însăși societatea socialistă : creșterea inflației, proliferarea pe scară largă a speculei, scăderea nivelului de trai al oamenilor muncii.Vă rog să-mi îngăduiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. ca. în . numele locuitorilor Mehedințiu- lui, în prag de An Nou. după datina străbună, să vă adresăm, din adîncul inimilor, urarea de „La mulți ani !“.

pentru con- militat pen- intregime a țării cale i independente, și politice, a și asi- a dez- econo- patriei.
ga bază tehnico-materială, In vederea obținerii unor producții superioare, pentru mai buna a- provizionare a populației, constituie un puternic stimulent in muncă pentru toți lucrătorii ogoarelor și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom depune întreaga noastră pricepere și putere de muncă pentru a ridica activitatea de pe ogoare la înalte cote de eficiență, asemenea celor ce lucrează în fabrici și uzine, convinși de faptul că orice sporuri de producție sint spre binele țării, al nostru, al tuturor.Pornind de Ia orientările și Indicațiile concrete, deosebit de prețioase, pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru e- fectuate de dumneavoastră, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in județul Ialomița, vă raportăm că am luat toate măsurile pentru pregătirea in cele mai bune condiții a noului an agricol.Vă informăm că prin munca noastră unită, prin folosirea tot mai eficientă a pămîntului, a bazei tehnico-materiale moderne, pusă Ia dispoziție de industria socialistă, am reușit să rea-

CUVÎNTUL

lizăm în acest an recolte deosebite, ceea ce ne-a permis să livrăm la fondul de stat importante cantități de produse agricole, obținind astfel 12 milioane lei beneficii. Pentru retribuția in natură a membrilor cooperatori s-a repartizat, în raport de munca fiecăruia, o cantitate de cereale mai mare cu peste 700 tone față de anul 1988, ceea ce a asigurat creșterea nivelului de trai, a bunăstării locuitorilor comunei noastre.Profund recunoscători pentru măsurile adoptate din inițiativa și la propunerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, cu privire la anularea unor datorii ale cooperativelor agricole, vă încredințăm că vom răspunde grijii statornice și sprijinului neprețuit pe care le acordați dezvoltării agriculturii românești prin eforturi susținute pentru sporirea producției agricole și livrarea unor cantități tot mai mari de produse la fondul de stat, contribuind astfel la progresul și prosperitatea tuturor fiilor patriei, la afirmarea liberă și independentă a României socialiste.

înaltă dăruire pentru a obține în anul Congresului al XIV-lea al partidului, an in care România a achitat complet datoria externă, cele mai bune rezul- . tate in toate domeniile, oamenii muncii din unitățile industriale ale județului au depășit pe 11 luni din acest an planul la export. De asemenea, am depășit planul pe aceeași perioadă la producția-marfă industrială, iar 35 de unități au îndeplinit, pină la 1 decembrie, planul pe 4 ani din actualul cincinal la acest indicator. ritmul mediu anual de creștere a producției industriale fiind de 15 la sută. în agricul-fiind de 15 la sută. în

tură am obținut cele mai mari producții medii la hectar de pină acum, la toate culturile, dintre care menționăm : 8 100kg la grîu, 7 510 kg la orz, iar la porumb 28 200 kg știuleți.Folosesc și acest prilej pentru a exprima, în numele lucrătorilor ogoarelor din județul nostru, profunda recunoștință pentru măsurile adoptate, din inițiativa dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de anulare a datoriilor unităților agricole cooperatiste. angajîndu-ne să răspundem grijii conducerii partidului față de dezvoltarea agri-

culturii românești prin eforturi sporite pentru creșterea continuă a producției agricole la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Această măsură, expresie a profundului umanism al politicii partidului nostru comunist, a fost posibilă în condițiile unei situații financiare foarte bune pe întreaga economie, obținută pe baza dezvoltării și întăririi continue a proprietății socialiste de Stat și cooperatiste a întregului popor, ceea ce demonstrează forța economiei socialiste românești, care, într-o conjunctură economică mondială dificilă, cînd multe

țări Înregistrează o situație financiară dezastruoasă, nereușind să stăvilească inflația și șomajul, s-a dezvoltat constant în ritmuri înalte, așezind România pe un loc de frunte în rîn- dul națiunilor lumii.Vă rog să-mi îngăduiți să vă adresez acum, în prag de An Nou, cu cel mai profund respect, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena în numele tuturor județului suflet a „La mulți Giurgiu, tuturor ani !“.
Ceaușescu, locuitorilor urarea de românilor :

■a

rostit de președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul NICOLAE GIOSANtovarășe

DEPUTATEI
MARIA RADUCAN

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ARONPAVELMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Lucrările actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, chemată să dezbată și să adopte, in spiritul profundului democratism al societății noastre, hotăriri de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea viitoare a patriei, sint puternic marcate de istoricele documente ale celui de-al XIV-lea Congres — Congresul marilor victorii socialiste, care, dînd expresie voinței nestrămutate a comuniștilor, a întregului popor, a reales, intr-o impresionantă unitate și unanimitate, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, pe cel mai iubit fiu al națiunii, marele Erou intre eroii neamului, eminentă personalitate a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Folosesc acest prilej pentru a aduce, totodată, un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, strălucit om politic, savant de larg prestigiu internațional, pentru îndelungata și rodnica activitate revoluționară și științifică, pentru remarcabila contribuție la elaborarea și Înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, la edificarea socialismului și comunismului în România.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că, acționînd în lumina sarcinilor și indicațiilor dumneavoastră, vom încheia acest an cu planul general de transport îndeplinit inainte de termen, realizind integral sarcinile proprii de export și o producție- marfă industrială suplimentară în valoare de peste 800 milioane lei.Dobindește o deosebită Însemnătate faptul că. în condițiile in care economia mondială se confruntă cu fenomene de criză; de stagnare sau chiar regres. în forumul legislativ al țării dezbatem astăzi proiecte de legi care, prin prevederile lor, asigură puternica dezvoltare intensiv-calitativă a industriei, agriculturii, a celorlalte domenii, ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală a poporului. Nu constituie un secret pentru nimeni că

astăzi în țările capitaliste crește zi de .zi rind,ul șomerilor, al celor fără adăpost, al celor Cai‘6 nu au acces la asistență sâni- n țară/ că pentru depășirea deZe-’'' chilibrului financiar, a situației grele prin care trec economiile lor de piață sporesc continuu impozitele și taxele de la populație, prețurile produselor — poveri care apasă greu umerii oamenilor muncii.Cu deplină satisfacție și mândrie ' patriotică țara noastră lui pe anul proporție de din sectorul obiective de mico-socialâ a patriei, pe care ni le-am propus pentru anul 1990 șl cincinalul viitor, demonstrează justețea și realismul politicii partidului și statului nostru, capacitatea clasei muncitoare, a întregii națiuni de a înfăptui neabătut mărețele planuri și. programe de dezvoltare multilaterală a patriei, de înaintare fermă a României pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Obiectivele înscrise pentru ramura transporturilor și telecomunicațiilor in proiectul Planului național unic de dezvoltare economică și socială a României pentru anul 1990, supus dezbaterii concordanță cu miei naționale, bilități tehnice care dispunem, realizabile.Așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, in cuvântările la ședința Comitetului Politic Executiv, ca și la recenta Plenară a Comitetului Central, vom acționa cu fermitate, in spirit revoluționar, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, pentru buna funcționare a organismelor democrației muncitorești- revoluționare, întărirea ordinii și disciplinei. îmbunătățirea ritmicității și siguranței circulației, a calității prestațiilor de poștă și telecomunicații.Exprimindu-mi deplinul’ acord cu proiectele de legi supuse dezbaterii in acest cadru larg democratic, dau expresie angajamentului patriotic al oamenilor muncii din transporturi și telecomunicații de a face totul pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1990 și pe întregul cincinal, asigu- rind astfel condiții dintre cele mai bune trecerii cu succes la înfăptuirea prevederilor cincinalului 1991—1995.

perelevăm că in veniturile bugetu- viitor provin. în peste 98 la sută, socialist, mărețele dezvoltare econo-

noastre, sint in cerințele econo- cu marile posi- și materiale de fiincț pe deplin

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,Sarcinile ce revin județului Mureș din proiectele de legi supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale au fost analizate și fundamentate cu înaltă răspundere și exigență comunistă în toate colectivele de muncă, în organismele democrației munci- torești-revoluționare din fiecare unitate economică, colectivele muncitorești angajîndu-se ca prevederile planului să fie considerate sarcină minimă, avînd în vedere baza tehnico-materia- lă, puternicul potențial de muncă și creație de care dispunem.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară comună a Comitetului Central al partidului și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, sîntem ferm hotăriți să acționăm neabătut, în calitatea noastră de proprietari, producători și beneficiari, pentru mai buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată, pentru creșterea eficienței și rentabilității întregii activități.întreprinderea de Prelucrare a Lemnului „23 August", în care-mi desfășor activitatea, va înregistra, în 1990. o sporire a volumului de producție cu 6 la . sută, întregul spor urmînd a fi obținut pe seama creșterii productivității muncii, a aplicării măsurilor cuprinse în programul de modernizare a producției.Ca om al muncii care lucrează direct în producție, sint conștientă că transpunerea in practică a tuturor prevederilor de plan este determinată de mun- . ca tuturor, că fiecare, în domeniul său de muncă, trebuie să ac- , ționeze pentru cu întreaga răspundere a contribui la realizarea

programelor de dezvoltare economico-socială. viața fiecăruia, indiferent de locul de muncă, fiind nemijlocit determinată de înfăptuirea sarcinilor de producție, de dezvoltarea generală a patriei, singura bază pe care se poate asigura ridicarea nivelului de trai, material și spiritual al fiecărui cetățean.în numele puternicului nostru detașament muncitoresc, al tuturor locuitorilor județului, aduc cele mai fierbinți mulțumiri partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru recentele măsuri privind majorarea burselor Studenților și elevilor și. acordarea de burse tuturor studenților, fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților, nouă și elocventă dovadă a grijii dumneavoastră față de tînăra generație, față de copiii noștri.Totodată, ca om al muncii, vă exprim recunoștința noastră față de măsura luată, la propunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind plata in cursul acestei luni a avansului din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la beneficiile cuvenite pe anul 1989.Exprimindu-mi acordul deplin cu proiectele legilor supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, vă asigur, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu. că1 vom contribui cu toate forțele la înfăptuirea exemplară a planului pe anul 1990. a hotărîrilor istorice stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului, adresindu-vă din toată inima urarea de multă sănătate și putere de muncă, spre gloria și măreția partidului, a scumpei noastre patrii — România socialistă. tradiționala urare „La mulți ani !“.

Mult stimate și iubite Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Lucrările sesiunii a zecea, ul tima sesiune ordinară a celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale, au luat sfir- șit. Ele s-au desfășurat in climatul de puternică efervescență politică generată de documentele Congresului al XIV-lea al partidului, Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a patriei, al deplinei independențe economice și politice a țării, în atmosfera de înălțătoare vibrație patriotică determinată de magistralul Raport prezentat de cel mai de seamă fiu al națiunii, gindito- rțil cutezător și strategul vizionar al amplului proces de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul sacru al României, strălucit ctitor de țară nouă, înfloritoare și prosperă, Erou între eroii neamului, pi-oeminentă personalitate a lumii contemporane, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION POPESCU

torică opțiune, gîndurile noastre se îndreaptă pline de venerație către Congresul al IX-lea, memorabilul eveniment care — desemnîndu-vă pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția de secretar general al partidului, încununată cu învestitura de cel dinții președinte al României — a inaugurat o nouă epocă în opera de făurire a socialismului în patria noastră, a promovat un spirit nou, profund original în toate domeniile de activitate, a redat națiunii române sentimentul demnității și al încrederii în forțele proprii.înțelegem astăzi, mai bine ca oricînd, că tot ce s-a înfăptuit măreț și durabil în străbuna noastră vatră în arcul de timp al ultimilor 25 de ani, înscris pentru totdeauna în istorie drept „Epoca Nicplae Ceaușescu", este indestructibil legat de uriașa dumneavoastră activitate revoluționară, teoretică și practică, pe care ați desfășurat-o și o desfășurați, cu inegalabilă dăruire și fermitate, pentru asigurarea victoriei depline și definitive a socialismului in țara noastră, afirmarea tot mai pu- ternică a rolului copducățqr gl prelungite, urale puternice). partidului in întreaga viață po- Cu profundă emoție uși justi- •-’*ficată mindrie patrioțică. . in . consens cu intregiil nostru partid și popor, deputății Marii Adunări Naționale iși exprimă și cu acest prilej nemărginita lor bucurie și satisfacție pentru că, la cel de-al XIV-lea Congres, in inalta funcție de secretar general al partidului ați fost reales dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, revoluționarul neînfricat și inflăcăratul patriot care, de aproape șase decenii, acționînd cu gînd cutezător și faptă măreață, cu pasiune și clarviziunea iluștrilor făuritori ai istoriei naționale, ați făcut din întărirea necontenită a gloriosului nostru partid comunist, din victoria socialismului pe pămîntul patriei, din inflorirea și propășirea României, in deplină libertate și independență, idealul suprem al propriei vieți. (întreaga asistență, în picioare, aplaudă îndelung, ovaționează cu însuflețire pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).Exprimînd. și cu acest prilej, cu sentimente de aleasă dragoste și prețuire, de profundă stimă și recunoștință, totala adeziune la această is-

litică și economicp-soclalâ. adin- cirea democrației muncitorești- revoluționare, întărirea continuă a rolului și funcțiilor statului și, în acest cadru, amplificarea activității Marii Adunări Naționale, asigurarea supremației , legii, implicarea cres- cindă a forului legislativ suprem in promovarea politicii externe a țării, de pace, colaborare și largă deschidere internațională. iFaptele nepieritoare, de Însemnătate epocală, pe care le-ați înscris cu strălucire în istoria neamului nostru ne întăresc în cel mai înalt grad vrerea de a vă ști pe mai departe în fruntea partidului și statului pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, aceasta constituind cea mai sigură garanție că orinduirea noastră nouă, principiile fundamentale ale socialismului științific ce stau la temelia ei. existența și trăinicia proprietății socialiste, rolul conducător al clasei muncitoare și luționar apărate oricăror reacționare de destabilizare și de abatere a poporului de pe drumul luminos al socialismului și comunismului.
al partidului său revo- vor fi întotdeauna cu fermitate împotriva denigrări și acțiuni

Cu profund respect și înaltă considerație, dăm, totodată, expresie prețuirii deosebite față de remarcabila activitate desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu. . eminent om politic. savant de renume mondial, care, cu dăruire și pasiune revoluționară, acționează pentru dezvoltarea științei, învățămîn- tului și culturii și aduce o contribuție de mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. (Vii și 
puternice aplauze).

Stimați tovarăși,în perioada celor cinci ani care au trecut de la alegeri. Marea Adunare Națională, în- deplinindu-și prerogativele ce-i sînt conferite prin Constituție, a desfășurat o bogată și rodnică activitate pe drumul luminos al edificării noii societăți pe străvechea vatră strămoșească.Promovind In continuare, cu consecvență, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, privind necesitatea obiectivă a așezării legii la temelia întregii activități economico-sociale, au fost a- doptate și în actuala legislatură legi și hotărîri de importanță deosebită pentru organizarea, conducerea și dezvoltarea unitară, armonioasă a societății noastre, menite să asigure întărirea și apărarea proprietății socialiste, perfecționarea activității sociale și de stat, a sistemului democrației muncito- rești-revoluționare, a noului mecanism economico-financiar, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului și, totodată, s-a amplificat funcția de control al aplicării legii, Ia a cărei exercitare o însemnată contribuție au adus-o și comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale.Cu profund respect și înaltă considerație, vă exprimăm, și în acest cadru solemn, adinca noastră recunoștință pentru grija deosebită ce o purtați întăririi in continuare a rolului și prestigiului Marii Adunări Naționale, ca singurul organ legiuitor al țării, creșterii substanțiale a răspunderii Marii Adunări Naționale in ansamblul său și a comisiilor sale permanente în înfăptuirea controlului aplicării legilor și hotărîrilor de către guvern, de către celelalte organe de stat, așa cum au fost magistral definite de dumneavoastră, recent, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și la

la aldeședința Consiliului de Stat, Plenara Comitetului Central P.C.R.în spiritul politicii externe largă deschidere internaționalăa partidului și statului nostru, al tezelor înnoitoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul parlamentelor și parlamentarilor în lumea contemporană, Marea Adunare Națională și-a intensificat în a- celași timp legăturile cu parlamente din numeroase țări de pe toate continentele. Iar Grupul parlamentar român a participat activ la lucrările Uniunii Interparlamentare.Aducînd în forul suprem legislativ cuvîntul maselor de oameni ai muncii, participînd activ la dezbateri, menținînd o permanentă legătură cu cetățenii, pe care i-au mobilizat la traducerea în viață a legilor a- doptate, deputății și-au îndeplinit cu cinste mandatul lor de reprezentanți autentici ai alegătorilor.Cu sentimente de înaltă gratitudine și aleasă prețuire, vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele deputaților Marii Adunări Naționale, să vă adresăm, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, respectuoase mulțumiri pentru grija deosebită acordată creșterii rolului și perfecționării continue a activității forului legiuitor suprem al țării, pentru strălucita contribuție la dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, pentru aportul hotări- tor la elaborarea și Înfăptuirea întregii politici interne și internaționale a partidului și statului și să vă urăm din toată inima sănătate și fericire, ani mulți de viață, putere de muncă, pentru a ne conduce și pe mai departe, cu cutezanță revoluționară, spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului. (Cei prezenți, ridicîndu-se în picioare, aplaudă cu entuziasm, minute in șir, aclamă cu înflăcărare pentru conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).Vă adresăm tuturor, stimați deputați, vii mulțumiri pentru activitatea fructuoasă pe care ați depus-o de-a lungul acestei legislaturi și vă dorim noi și tot mai importante realizări in activitatea de transpunere în viață a istoricelor hotărîri ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului și a legilor țării, de ridicare pe noi trepte de civilizație și progres a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, o dată cu tradiționala urare „La mulți ani !“. (Aplauze puternice, prelungite).Declar închise lucrările sesiunii.
stimate și iubite tovarășe

CUVINTUL DEPUTATULUI 
DOBRAMARCELMult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe șt stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, de la această înaltă tribună să dau glas sentimentelor de profundă satisfacție și vibrantă mindrie patriotică ale lucrătorilor ogoarelor ialomițene, ale tuturor locuitorilor județului, față de tezele, ideile și orientările de însemnătate epocală cuprinse în strălucitul Raport prezentat la Congresul al XIV-lea al partidului de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou între eroii neamului, eminent

ctitor de țară nouă, ales de întreaga noastră națiune pentru a ne conduce in continuare, cu a- ceeași clarviziune și cutezanță revoluționară, spre noi culmi de progres și civilizație socialistă și comunistă.Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei a- limentare, silviculturii și gospodăririi apelor ridică în fața lucrătorilor ogoarelor pe care-i reprezint sarcini deosebite.îndemnurile dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, adresate țărănimii la recenta Plenară comună a Comitetului Central al partidului și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, de a folosi cu eficiență maximă fondul funciar, întrea-

MultNicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, în numele tuturor locuitorilor județului Giurgiu, imensa satisfacție și nețărmurita bucurie că in fruntea gloriosului nostru partid comunist și a destinelor naționale aflați stimate Nicolae militant flăcărat, luționar, ritor, cu por, pe bune, al mai umane orinduiri din cite a ctmoscut istoria — socialismul și comunismul.Exprimăm, totodată, cele mai calde sentimente de aleasă stimă și profund respect tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția remarcabilă a- dusă la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la inflorirea, fără precedent, a științei, învăță- mîntului și culturii românești.Pentru județul nostru prevederile planului pe 1990 constituie o nouă și importantă etapă in creșterea potențialului său productiv. în ultimul an al cincinalului producția de export va crește cu 28 la sută, producția industrială cu peste 16 la sută, iar productivitatea muncii cu circa 10 la sută. în agricultură sint prevăzute importante creșteri la producțiile de cereale, plante tehnice și legume, precum și în zootehnie — Ia carne, lapte și ouă. Toți cei ce trăim și muncim în a- ceastă zonă a țării sîntem hotăriți . să dăm proba de eroism a faptei noastre comuniste, muncitorești, inzecindu-ne e-

vă mult tovarășe strălucitdumneavoastră, și iubite Ceaușescu, comunist și patriot in- ilustru ginditor revo- genial strateg și fău- poporul și pentru po- pămintul patriei stră- celei mai drepte și

forturile și stăruința. In ultimul an al actualului cincinal, pentru a înregistra in dezvoltarea noastră economică un impresionant salt calitativ, revoluționar, sporind continuu aportul județului la creșterea avuției naționale, la întărirea independenței economice și politice a țării.în continuare, vorbitorul a spus : Ne angajăm la lucruri mărețe, dar o facem pe baza rezultatelor obținute in acest an și a mandatului încredințat de toți oamenii muncii, in frunte cu comuniștii, și' vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a onora încrederea și sprijinul permanent pe care Ie a- cordați muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din județul Giurgiu. Raportez Marii Adunări Naționale că, acționind cu

La Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc, joi, 14 decembrie, Adunarea generală a membrilor Grupului român din Uniunea Interparlamentară, care a dezbătut Raportul de activitate al Grupului interparlamentar român și al Grupului parlamentarilor români pentru securitate și cooperare in Europa în cursul anului 1989 și proiectul de program pentru 1990.Lucrările au fost conduse de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.Au luat cuvîntul deputății Marin Ivașcu, vicepreședinte al M.A.N., președintele Grupului român din Uniunea Interparlamentară, Radu Voinea, președintele Grupului parlamentarilor români pentru securitate șl’ cooperare in Europa, Dumitru Ghișe, Viorica Neculau și Ion Brad.

în cadrul adunării niat că la baza Grupului român din Interparlamentară și lui parlamentarilor români pentru securitate și cooperare in Europa a fost pusă concepția novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, privind răspunderile parlamentelor și parlamentarilor în promovarea năzuințelor de progres și pace ale popoarelor. în acest spirit, un loc de cea mai mare însemnătate m activitatea internațională a parlamentarilor români l-au <>- cupat problemele privind lichidarea pericolului unei catastrofe nucleare, trecerea la măsuri hotărite de dezarmare nucleară și convențională în scopul edificării unei lumi fără arme și fără războaie, soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a

s-a subli- activi tații Uniunea a Grupu- tuturor diferendelor dintre state, rezolvarea justă și echitabilă a problemelor acute din e- conomie și relațiile economice internaționale, inclusiv cele privind uriașa povară a datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare și instaurarea noii ordini economice internaționale, combaterea acțiunilor cercurilor imperialiste de ingerință în treburile interne ale altor popoare, asigurarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la o viață liberă și demnă, la pace și dezvoltare independentă. Totodată, s-a relevat faptul că parlamentarii români au acționat pentru instaurarea unui climat de încredere între state, respectarea neabătută a principiilor independenței și suveranității, deplinei egalități in drepturi, neamestecului în treburile interne.

Adunarea generală a dat președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. asigurări că parlamentarii români, cele două grupuri, vor desfășura și în viitor o activitate intensă în direcția promovării politicii externe de pace, înțelegere și colaborare a României socialiste, a împlinirii năzuințelor fierbinți ale poporului român de a edifica o țară prosperă și independentă, de a conlucra cu popoarele de pe toate meridianele în soluționarea problemelor de care de- Dind prezentul și viitorul omenirii.A fost aprobată activitatea desfășurată de Grupul român din Uniunea Interparlamentară și de Grupul parlamentarilor români pentru securitate și cooperare în Europa in 1989 șl s-a adoptat Programul de acțiuni externe pe anul 1990.
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Domnului general ALI SEIBOU
Președintele Republicii Niger NIAMEYCu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Niger, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului prieten al Nigerului.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite intre România și Niger se vor dezvolta tot mai mult, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pacea - deziderat suprem

al omenirii
Manifestări consacrate României AGENȚIILE DE PRESĂ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm luat cunoștință cu reală plăcere de realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. In numele poporului zairez, unit în jurul partidului nostru, Mișcarea Populară a Revoluției, și in numele meu personal, vă adresez vii și calde felicitări.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate frumoasei dumneavoastră țări.Sint convins, domnule președinte, că, in perioada noului dumneavoastră mandat, excelentele relații de prietenie și cooperare care există atît de fericit intre țările noastre prietene se vor dezvolta tot mai mult, in interesul suprem al popoarelor zairez și român.
Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 

NGBENDU WA ZA BANGA
Președinte fondator al Mișcării Populare 

a Revoluției, președintele Republicii Zair

In favoarea eliminării armelor nucleare 
tactice de pe navele militareWASHINGTON 14 (Agerpres). — Experții americani in problemele dezarmării s-au pronunțat in favoarea eliminării armelor nucleare tactice de pe navele S.U.A. și U.R.S.S., informează agenția A.D.N. Potrivit unei declarații a lui William Atkins, purtător de cuvînt al organizației particulare „Consiliul pentru apărarea resurselor naturale", printr-o a- semenea măsură ar fi eliminate intre 3 000 și 3 500 de focoase nucleare de pe circa 395 de nave ale S.U.A. și

U.R.S.S. El a arătat că numeroși ofițeri de marină consideră că aceste arme sint inutile. De asemenea, Barry Blochman. expert al Centrului Stimson din Washington, a relevat că prin această măsură riscul de conflict, nuclear pe mare ar fi considerabil redus.Strategii Administrației S.U.A. se' opun insă includerii forțelor nucleare maritime in negocierile de dezarmare.
Pentru reducerea substanțială a cheltuielilor militareDHAKA 14 (Agerpres). — Necesitatea reducerii substanțiale a cheltuielilor militare și utilizării sumelor astfel economisite, in scopul lărgirii și consolidării sistemului de invățămint, a fost subliniată de re

prezentanți ai unor state din sudul și centrul Asiei, participant la o reuniune regională consacrată problemelor educației și eradicării analfabetismului din țările in curs de dezvoltare, desfășurată la Dhaka,
Cronica zileiLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășa Chen Zhi.li, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, secretar al Comitetului Municipal Shanghai al P.C. Chinez, a efectuat o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră, in perioada 8—14 decembrie.Delegația a avut discuții la Secția Propagandă și Presă a C.C. al P.C.R.. Comitetul Municipal București al P.C.R. și comitetele județene Argeș și Iași ale P.C.R. Oaspeții chinezi au vizitat obiective economice și social- culturale din Capitală și din județe.La încheierea vizitei, delegația de activiști ai P.C. Chinez a fost primită de tovarășul Ilie Matei, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, a participat Wang

Jinqing, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.
★La București, s-a desfășurat o dezbatere științifică româno-america- nă, organizată de Academia de Științe Sociale și Politice și de Consiliul pentru relații și schimburi internaționale (I.R.E.X.) din S.U.A. Dezbaterea a fost consacrată revoluției teh- nido-științifice și impactului ei asupra dezvoltării economico-sociale și evoluției relațiilor româno-americane in perioada postbelică, precum și perspectivelor lor de dezvoltare. La lucrări au participat politologi, economiști. sociologi și istorici români și americani, care au prezentat comunicări și au luat, parte Ia discuții. Tntilnirea științifică româno-america- nă a prilejuit un larg schimb de păreri, desfășurat într-o atmosferă constructivă. de cooperare, stimă și înțelegere. reciprocă.

Împotriva creării unui pact militar în Asia de sud-estKUALA LUMPUR 14 (Agerpres). — Malayezia se pronunță împotriva creării unui pact militar in Asia de sud-est, a declarat ministrul apărării. Ahmad Rithaudeen, la Kuala (Lumpur, după o convorbire cu secretarul de stat la Ministerul britanic al
Apărării, Michael Quinlan, Potrivit agenției A.D.N., ministrul malaye- zian a relevat că toate statele membre ale A.S.E.A.N. sint unanim de acord că asigurarea securității statelor din Asia de sud-est nu impune crearea unui pact militar.

Program al guvernului sovietic 
de însănătoșire a economiei

Raportul prezentat celui de-al Il-lea Concjres a] deputaților 
poporului de președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

tv
19,00 Telejurnal • înfăptuim hotăririle 

marelui forum- al comuniștilor ro
mâni !

19,25 Congresul al XIV-lea — Congresul 
marilor victorii socialiste • Po
porul român — in deceniul urmă-? 
tor : un popor cu înalte cunoștințe, 
cu o înaltă cultură, cu un înalt 
spirit revoluționar. Documentar

19,45 România în lume. Documentar 
20,05 Hotăririle Congresului al XIV-lea 

al partidului — mobilizator pro

gram de muncă pentru întregul 
nostru popor O Organizarea și mo
dernizarea proceselor de producție 

20,25 Copiii cîntă patria și partidul. Pro
gram literar-muzical-coregrafic în 
interpretarea unor formații pio
nierești și ale șoimilor patriei, 
laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României44

20,45 Tnvățămint — cercetare — produc
ție • Frumusețea unei realități 
românești : asigurarea condițiilor 
de pregătire și muncă pentru tină- 
ra generație

21,05 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materialist-științifică 

21,35 Mari, ansambluri folclorice
21.50 Telejurnal

ACTUALITATEA SPORTIVĂȘAH. Campionatul republican masculin de șah a continuat la Tușnad cu runda a treia, in care Ghindă l-a învins pe Dumitrache, Negulescu pe Oltean, Lupu pe Dodu, Moldovan a pierdut la Ionescu, Istrătescu a cîș- tigat la Vasilescu, iar partidele Cos- ma — Grunberg, Kiss — Pavlov și Biro — Foișor s-au încheiat remiză.în clasament conduc Mihai Ghindă și Constantin Ionescu — 2,5 puncte.FOTBAL. La stadionul „Wembley" din Londra, in prezența a 35 000 de spectatori, s-a disputat meciul amical dintre selecționatele Angliei și Iugoslaviei. Fotbaliștii englezi au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1). Golurile au fost marcate de Robson (min. 1 și min. 69), respectiv Skoro (min. 17). • într-un meci amical desfășurat la Tenerife, reprezentativa Spaniei a învins cu scorul de 2—1 (1—0) selecționata Elveției. Golurile au fost înscrise de Michel (min. 43), Felipe (min. 60), respectiv Knup (min. 47).BASCHET. Rezultate înregistrate în grupele sferturilor de finală ale competiției internaționale masculine de baschet „Cupa Koraci" : Phonola Caserta — Bosnia Sarajevo 82—77 ; S.K.A. Alma Ata — Panionios Atena 99—96 : Efes Pilsen (Turcia) — Ha- poel Holon 81—79 : Ț.S.K.A. Moscova — iHeraklis Salonic 90—76 : Olimpia Liubliana — C.A.I. Zaragoza

81—79 ; Scavolini Pesaro — B.C. Orthez (Franța) 98—67 ; B.C. Zadar (Iugoslavia) — Juventud Badalona 99—100.HANDBAL. In ziua a doua a Campionatului balcanic de handbal masculin, ce se desfășoară la Atena, reprezentativa Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 35—20 (13—11) formația Bulgariei, iar selecționata Greciei a dispus cu 19—13 (10—7) de echipa Turciei.POLO. In bazinul Floreasca din Capitală s-a desfășurat cel de-al doilea meci amical de polo pe apă dintre echipele Steaua București și Ț.S.K.A. Sofia.Sportivii români au terminat din nou învingători, de data aceasta cu scorul de 6—5 (0—1, 0—1, 2—2, 4—1).în primul joc, formația Steaua ciștigase cu 8—5.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — în raportul prezentat celui de-al Il-lea Congres al deputaților poporului, Nikolai Rijkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., anali- zind situația economiei naționale a U.R.S.S., a menționat că, in pofida unei serii de schimbări pozitive in economie, în țară cresc nemulțumirea față de desfășurarea restructurării, tensiunea socială, se formulează cereri de a se accelera transformările sociale și economice — relatează agenția T.A.S.S.Printre cauzele situației care s-a creat, N. Rîjkov a menționat rămi- nerea în urmă a bazei juridice, economice și financiare, in condițiile trecerii la un nou sistem de gospodărire, greșelile și greșelile de calcul comise in pregătirea unor importante măsuri la nivelul întregului stat.N. Rîjkov a arătat că printre măsurile analizate vlzînd însănătoșirea economiei au fost și unele destul de disputate, cu care guvernul nu a putut să fie de acord. Printre acestea, el a amintit propuneri privind crearea proprietății particulare, inclusiv asupra pămintului, deznaționalizarea de amploare a proprietății de stat, trecerea la sistemul cartelelor, înfăptuirea reformei monetare, proclamarea stării speciale intr-o serie de rșgiuni și ramuri, limitarea duratei concediilor.Arâtind că programul de Însănătoșire a economiei propus de guvern are in vedere două etape de realizare, raportorul a subliniat că guvernul nu renunță la planificare și la reglarea de către stat a economiei. Programul se va baza într-o măsură tot mai mare pe metodele economice : prețuri, impozite, credit, investiții.Nikolai Rijkov s-a oprit detaliat și asupra problemelor aprovizionării cu alimente a populației. Dacă nu

se vor înregistra mutații reale in complexul agroindustrial, a subliniat el, este greu să contăm pe îmbunătățirea’ situației din țară. Raportorul a informat că in U.R.S.S. va 1’i urmată cu consecvență linia spre lichidarea nerentabilității gospodăriilor, în primul rînd prin folosirea de către ele a unor forme moderne de gospodărire. în scopul sprijinirii a- cestor forme noi, statul va anula datoriile unor colhozuri și sovhozuri.Pentru însănătoșirea finanțelor statului, șeful guvernului sovietic a informat că a fost trasată sarcina de a se înfăptui o reducere a deficitului bugetului de stat pină in anul 1993 la 2—2,5 la sută față de produsul național brut ’(P.N.B.), in comparație cu 10 la sută in prezent.Raportorul a evidențiat și necesitatea înfăptuirii unei reforme complexe a formării prețurilor, a unor profunde schimbări în sistemul de credite al țării.El a denumit imbunătățirea situației valutare a țării drept o parte componentă a programului general de însănătoșire a economiei in perioada 1990—1992, subliniind că. pentru aceasta, se impun dezvoltarea exportului și lichidarea orientării sale în direcția materiilor prime, precum și adoptarea de măsuri vi- zînd reducerea considerabilă a achizițiilor de produse care s-ar putea fabrica in U.R.S.S. După părerea sa, contractarea de credite străine la niveluri tot mai mari poate duce la dependența economică și politică față de țările creditoare.Realizarea măsurilor propuse de guvern, a arătat in încheiere Nikolai Rijkov. deoinde de atmosfera social-politică din societate. Este important ca in societate să fie creată o atmosferă de securitate, un climat moral favorabil, o stare de spirit constructivă.

BRASILIA 13 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Institutului cultural bra- 
ziliano-român „Consțantin Brân- 
cuși" și a prefectului'municipalită
ții din Rio de Janeiro, a avut loc 
o . manifestare consacrată Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Cu acest prilej au luat cuvintul 
reprezentanți ai vieții culturale și 
științifice braziliene care s-au re
ferit la semnificația evenimentului 
aniversat. Totodată, au fost scoase 
in evidență mărețele înfăptuiri 
realizate pe calea dezvoltării armo
nioase. libere și independente a 
Republicii Socialiste România in 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Au fost 
subliniate contribuția și activitatea 
deosebită desfășurată de șeful sta
tului român pentru triumful în lu
me al ideilor de pace, colaborare și 
înțelegere internațională.

In cadrul manifestării a avut loc 
vernisajul unei expoziții de foto
grafii ilustrind marile realizări ob
ținute de poporul român in făuri
rea vieții sale noi.

De asemenea, a fost organizată o 
vitrină a cărții social-politice româ
nești, la loc de frunte fiind expuse 
lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

ROMA 14 (Agerpres). — La Aca
demia Română din Roma a fost 
organizată o manifestare culturală 
dedicată zilei de 1 Decembrie 1918 
și promovării culturii românești in 
Italia. Manifestarea a fost organi
zată de Asociația culturală „Da
cia", împreună cu Asociația „Es- 
pressione Latina" și Asociația in
ternațională de artă, turism și 
spectacol din Italia (Arietas).

Profesorul Giulioano Caroli de la 
Universitatea. „La Sapienza" din 
Roma a. vorbit despre semnificația 
evenimentului. Au luat cuvintul. de 
asemenea, prof. Mariano Bafi, pre
ședintele Universității Populare din 
Roma, Antonio Barone, președin
tele Arietas. și profesoara Maria 
Racioppi, președinta Asociației 
„Espressione Latina". '

Cu acest prilej, a fost organizată 
o expoziție de carte social-politică 
și științifică românească.

In încheiere, studenți ai Conser
vatorului de muzică „Santa Cecilia" 
din Roma au prezentat un program 
de muzică românească.

OTTAWA 14 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor consacrate in 
Canada aniversării făuririi statului 
național unitar român, posturile de 
televiziune din provincia Columbia 
britanică au difuzat prima emisi
une in limba română intitulată 
„Tele- România".

In cadrul emisiunii a fost evi
dențiată continuitatea poporului 
român in Transilvania, străvechi 
teritoriu românesc, s-au transmis 
cântece și dansuri populare româ
nești din toate regiunile țării.

Emisiunea „Tele-România", pre
zentată in limbile română și en
gleză in „Programul săptămânal dc 
televiziune", iși propune să contri
buie la popularizarea culturii româ
nești și să releve contribuția po
porului nostru la dezvoltarea cul
turii universale.

HELSINKI 14 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o manifestare 
in cursul tăreia a. fost, evidențiată 
importanța, epocală a hotăririlor 
celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român pentru 
destinele României, socialiste și au 
fost, evocate evenimentele de sem
nificație istorică -? Marea. Unire 
de la 1 Decembrie 1918 și Ziua 
proclamării Republicii.

Un stand de carte a prezentat 
materialele celui de-al XIV-lea 
Congres al partidului, între care, 
la loc de frunte, s-a aflat. Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului.

Au fost proiectate filme docu
mentare referitoare la realizările 
economice, sociale și culturale ale 
României socialiste.

Au participat oficialități, repre
zentanți ai organizațiilor politice 
și <d,e masă, oameni de artă și cul
tură, cadre didactice universitare, 
oameni de afaceri, membri ai con
ducerii Asociației de prietenie Fin
landa—România..

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
In cadrul unei seri românești or
ganizate la Bruxelles au fost scoa
se in evidență semnificația zilei 
de 1 Decembrie 1918 in devenirea, 
istorică a poporului român și im
portanța celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. in dezvoltarea economică și 
socială a României socialiste. în 
afirmarea politicii de pace și largă 
cooperare internațională, promovată 
de partidul și statul nostru. Un 
accent deosebit a fost pus pe do
cumentele forumului 'comuniștilor 
români, pe magistralul Raport pre
zentat in cadrul lucrărilor Congre
sului de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceausescu.

Au participat personalități ale 
vieții politice și economice, oameni 
de cultură și artă, membri ai Aso
ciației culturale „Dacia" și Aso
ciației de prietenie Belgia—Româ
nia, reprezentant! ai presei.

I TRANSMIT:I ȘEDINȚA. La Praga a avut loc I o ședință a Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, consacrată exam i- . nării problemelor legate de pregătirea Congresului extraordinar al partidului, programat să se desfășoare în zilele de 20—21 decem- I brie, informează agenția C.T.K. în 1 cadrul ședinței, Karel Urbanek, secretar general al C.C. al P.C.C., a j prezentat un raport.LA HAVANA au inceput lucrările .unei intilniri naționale de lu- I cru a activului P.C. din Cuba, con- I sacrale, după cum informează ziarul „Granma", citat de agenția I.T.A.S.S.. analizării modului de in- | depl ini i i- a programelor de baza privind dezvoltarea economică și . socială a țârii. In cadrul lucrărilor I a luat cuvintul Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cuba.1 PRIMIRE LA BEIJING. Pre-1 mierul Consiliului de Stat al R. P.Chineze, Li Peng, a primit, la | Beijing, delegația guvernamentală | sudaneză, condusă de Martin Ma- lual Arop. membru al Consiliului . Comandamentului Revoluției de | Salvare Națională. Premierul chinez a exprimat aprecierea țării sale față de eforturile guvernului suda- I nez, in direcția soluționării prin dialog a problemelor din sudul țării. pentru reconciliere națională, | stabilitate și pace in Sudan.CONSULTĂRILE SOVIETO—A- | MERICANE de la Geneva privind I interzicerea armelor chimice s-au încheiat. In această rundă au fost discutate aspecte concrete Ifegate de pregătirea unei convenții privind interzicerea totală și distrugerea armelor chimice. Consultări- | Ie vor fi reluate anul viitor.VIZITA. La Londra au avut loc . convorbiri intre primul-ministru al Marii Britanii. Margaret Thatcher, și Miklos Nemeth, președintele Consiliului de Miniștri al Ungariei, | care a făcut o vizită in capitala • britanică.

UNGARIA

Plenara C.C. al P.C. Bulgar

] CONSULTĂRI. în capitala R.D|I Germane a avut loc o nouă rundă de consultări in problemele dezar- ,I mării intre reprezentanți ai gu- I | vernelor R.D.G. și R.F.G., infor- 1 mează agenția A.D.N. în cursul consultărilor s-a relevat faptul că I trebuie acționat in continuare pen-1 tru realizarea de progrese in domeniul dezarmării, in special pe con-| tinentul european.BUNA VECINĂTATE. în dis-I trictul Naheo. din Laos, s-au des- i1 iășurat lucrările Comitetului mi- I litar mixt laoțiano-thailandez. Au 1■ fost discutate măsuri pentru men-I ținerea prieteniei, păcii și bunei I vecinătăți intre cele douăi țări.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 15 decembrie, ora 20 — 18 decem
brie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
caldă, cu cerul variabil. Trecător, va 
ploua in regiunile nordice. Vintul va 
prezenta intensificări la munte din sec
torul vestic, cu viteze pînă la 100—120 
kilometri la oră, și temporar în vestul

SOFIA 14 (AgerpreS). — La Sofia s-au deșlâșurat lucrările plenarei C.C. al P.C. Bulgar. Participariții. informează agenția B.T.A.. au dezbătut raportul cu privire la âctiîafa situație din țară, prezentat de Petăr Mlade- nov. secretar general al C.C. al P.C.B.14i închiderea lucrărilor. Petăr Mla- denov a arătat că propunerile avansate in cadrul dezbaterilor vor con

stitui programul de lucru al partidului in.perspectiva Congresului P.C.B.. programat să-și înceapă' lucrările la 19 martie 1990. Vorbitorul, a adresat un apel tuturor celor ce muncesc să se mobilizeze printr-o muncă productivă, prin disciplină conștientă pentru unitatea întregului popor: in numele unei Bulgarii democratice și socialiste. ,
Propuneri ale R. P. D. Coreene vizind înfăptuirea

reunificării naționale

SCHI. „Cupa mondială" la schi a programat pe pîrtia de la Sestriere (Italia) o probă masculină de slalom superuriaș Încheiată cu victoria campionului elvețian Pirmin Zurbriggen, înregistrat in l’37”39/100. L-au urmat suedezul Lars-Borje Erikson — l’37”50/100 și francezul Franck Piccard — 1'37''86/100.în clasamentul general, după 9 probe, se menține lider norvegianul Ole Christian Furuseth — 118 puncte, secundat de Pirmin Zurbriggen — 101 puncte.
și estul țării, cu 40 pînă Ta 60 kilo
metri la oră. In celelalte regiuni, vîn- 
tul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, in general, 
între minus 3 și plus 6 grade, iar cele 
maxime intre 5 și 15 grade, izolat mai 
ridicate. In București : Vremea va fi 
caldă, cu cerul variabil. Vîntul va su
fla moderat, cu intensificări de scurtă 
durată din vest, cu viteze pînă la 40 
kilometri la oră. Temperaturile minime 
vor oscila intre minus 1 și plus 3 gra
de, iar cele maxime între 10 și 14 grade.

teatre cinema
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18; (sala Ate
lier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor: Cristian Man- 
deal. Solist : Sorin Petrescu — Maes
tru de cor : Mihai Diaconescu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Leonard — 18
• Teatrul Lucia Sturdza Bulaildra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrîna și hoțul — 19
• Teatrul „Nottara4* (59 31 03. sala 
Mag her u) : Cuibul — 18
d Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18: (sala Giulești, 18 04 85) : 
Cocoșelul neascultător — 11; Arta 
conversației — 18
S Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se44 (sala Savoy. 15 56 78) : Savoy. 
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada rîsului — 18
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 (13 13 00) : Anotimpuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Terra II — 9; Turandot — 18
• Teatrul „Țăndărică4' (15 23 77. sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10

• Există joi : SCALA (11 03 72) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11: 13: 15: 17; 19. VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Enigmele se explică in zori : GRI- 
VITA (17 08 58) — 9: 11; 13; 15; 17: 
19. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19
• Un studio in căutarea unei ve
dete — 10; 12,15; 14,15, Gala filmului 
studențesc din I.A.T.C. — 17,30 : STU
DIO (59 53 15)
• Nea Mărin miliardar: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11:*T3: 15; 17; 19
• Revanșa : LIRA (317171) — 9; 11; 
13: 15; 17; 19
• Cei care plătesc cu viața : COTRO- 
CENT (81 68 88) — 15; 17; 19
0 Un comisar acuză : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Rochia albă de dantelă : AURORA 
(35 04 66) — 9: 11; 13; 15: 17; 19
• Mircea : PATRIA (11 86 25) — 9:. 12; 
16; 19
< Vinătorul de senzații : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11 : 13; 15; 17: 19
0 Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9: 11: 13; 
15: 17; 19
• Fără prieteni : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 12; 15; 18
• Potopul (III—IV) : UNION (13 49 04)
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19
O Miss Arizona : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19

O seară de iarnă la Gagra : FLO
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15:
17: 19

SE ACCENTUEAZĂ DIFICULTĂȚILE ECONOMICEBUDAPESTA 14 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, președintele Comitetului de Stat al Planificării din Ungaria, Jerno Ke- menes, a menționat că o preocupare majoră in domeniul economic o constituie probleme de structură și ale achitării datoriei externe. în acest domeniu — a spus el — s-a creat o situație de stagnare, guvernul considerînd prioritară oprirea procesului de contractare de noi credite. După cum relatează agenția M.T.I.. pentru anul acesta se preconizează o creștere a produsului național brut cu aproximativ 1 la sută, urmînd ca soldul activ in valută convertibilă al balanței comerciale și rata inflației să rămină la nivelul anului 1988. Cu toate acestea, s-a menționat că in balanța de

plăți estimată in valută convertibilă se așteaptă un deficit de 1.3—1,5 miliarde dolari din cauza creșterii ratei dobinzilor (de aproximativ 1.4 miliarde dolari) și a deficitului din balanța valutară a turismului extern.Totodată, precizează M.T.I., în 1990 se estimează o reducere cu 3—5 Ia sută a importurilor calculate în ruble și o reducere a exporturilor in . această monedă cu 14—16 la sută (in unele domenii ajungind pină la 30 la sută), care vor avea consecințe catastrofale pentru unele ramuri.La rindul său. guvernatorul Băncii Naționale Ungare. F. Barta, a subliniat că moștenirea deosebit de grea a economiei țării din ultimele decenii a continuat să se agraveze din cauza greșelilor din politica economică promovată in ultimul an, menționează M.T.I.
nicaragua: Raportul misiunii de observatori O.N.U. de supraveghere a procesului electoralNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Misiunea de observatori O.N.U. de supraveghere a procesului electoral din Nicaragua — organism instituit la cererea guvernului nicar.aguan —■ â difuzat la Națiunile Unite un nou raport în care analizează activitatea desfășurată de organele electorale de stat și procesele politice din țară, in perspectiva alegerilor prezidențiale de lâ 25 februarie 1990.Analiza activității organelor electorale de stat — relevă documentul — atestă poziția nepărtinitoare și,

in același timp, flexibilă a acestora. Ele au un rol important in dezvoltarea procesului electoral, iar operațiunile de înregistrare a alegătorilor s-au desfășurat in condiții cu totul satisfăcătoare. Cu toate acestea — se arată in raportul' misiunii de observatori O.N.U. — intensificarea activității elementelor anti- sandiniste, operațiunile militare o- fensive ale acestora și refuzul „contras" de a accepta reinstaurarea încetării focului in Nicaragua au dus la o evidentă agravare a tensiunii politice din țară.
100 milioane de oameni fără locuință

— relevă experți ai O.M.S.
GENEVA 14 (Agerpres). — Apro

ximativ 100 de milioane de oameni 
din întreaga lume nu au in prezent, 
o locuință permanentă, iar un mi
lion de copii sint lăsați in voia sor
ții. Fumizind aceste date, care ilus
trează dimensiunile grave ale pro
blemei locuințelor la scara plane
tei, cu efecte dintre cele mai ne
gative pentru evoluția stării de să
nătate a populației lipsite de adă
post. experți ai Organizației Mon

diale a Sănătății (O.M.S.), citați de 
agenția T.A.S.S.. atrag atenția asu
pra situației limită in care se află 
o bună parte a locuitorilor orașelor 
din țările Asiei. Africii și America 
Latine. In majoritatea orașelor din 
aceste continente, relevă experții 
O.M.S., aproape 50 la sută din popu
lație trăiește in cocioabe și locuin
țe insalubre, care nu pot oferi nici 
pp departe posibilitățile pentru o 
viață normală.

PHENIAN 14 (Agerpres). —. Comitetul pregătitor al R.P.D. Coreene pentru convocarea unei conferințe consultative in vederea reunificării naționale, a adresat părții sud-co- reene o scrisoare in care propune convocarea primei sesiuni a conferinței la 20 februarie, la Phenian — transmite agenția A.C.T.C. Autoritățile, partidele politice și organizațiile din Nord și Sud vor trebui să

discute o serie de probleme, prin contacte bilaterale sau multilaterale, la o dată nu prea îndepărtată. în â- cest scop, partea R.P.D. Coreene a- vansează propunerea organfzării unor convorbiri pregătitoare la Pan- munjon, in jurul datei de 17 ianuarie anul viitor, cu participarea egală a reprezentanților autorităților, partidelor politice și organizațiilor din Nord și Sud.

LA BRUXELLES a început re- . 1 uniunea de toamnă a miniștrilor tie | externe din țările membre ale ’I N.A.T.O. Pe ordinea de zi figurea-I ză rolul alianței in viitor, relațiile j Est-Vest, precum și o serie de pro- || bleme ale dezarmării.NUMIRE. Cunoscutul om poli- I tic italian Bettine Craxi, numit de secretarul general al O.N.U.,I Javier Perez de Cuellar, reprezen- I tant personal al său pentru pro- I
Iblemele datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare, a avut la i Roma primele contacte cu repre- | zentanții O.N.U. La o conferințăI de presă, Bettino Craxi a informatJ că va discuta cu forurile guverna- I mentale din țările creditoare și 1 din cele debitoare in vederea găsirii unor modalități și câi de redu- II cere a poverii datoriei externe. ‘

Dezvoltarea economică — singura cale care 
permite popoarelor accesul la o viață demnă

Reacții după conferința la nivel înalt din Costa RicaBUENOS AIRES 14 (Agerpres). — Președinții Argentinei, Carlos Menem, și Boliviei, Jaime Pâz Zamora, au salutat acordurile recentei intil- ni.ri centroamericane la nivel înalt din Costa Rica — informează agenția I.P.S. în declarația comună semnată la încheierea vizitei oficiale a șefului statului bolivian la Buenos Aires.

cele două părți au relevat că înțelegerile convenite de președinții cen- troamericani merită sprijinul țărilor din. întreaga lume. în document se arată că dezvoltarea economică este calea care va permite popoarelor din America Centrală accesul la o viață demnă, unica formă ca pacea să devină o realitate permanentă în această zonă. . • •
Partidul FRELIMO exprimă interesele

tuturor păturilor societății
O cuvîntare a președintelui MozambiculuiMAPUTO 14 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită joi la deschiderea sesiunii parlamentului mozambican, Joaquim Chissano, președintele Partidului FRELIMO, președintele Mo- zambicului, a subliniat necesitatea întăririi rolului partidului in societate. Conducerea mozambicană — a spus el — nu intenționează să renunțe la sistemul partidului unic. Poporul mozambican sprijină Partidul FRELIMO, care exprimă interesele tuturor păturilor societății.Referindu-se la situația actuală din Mozambic, președintele Chissano a arătat că normalizarea acesteia

este posibilă numai pe baza principiilor stabilite de guvernul țării, principii care nu pot constitui obiect de negociere. Poporul mozambican refuză să accepte divizarea țării, iar modificările preconizate să fie aduse Constituției, in prima jumătate a anului viitor, după o largă consultare a cetățenilor, vor fi îndreptate spre întărirea unității naționale și lărgirea democrației, înscriindu-se in spiritul hotăririlor Congresului Partidului FRELIMO — a relevat, de asemenea, conducătorul partidului și statului mozambican.
Orientări în politica internă și externă 

a MauritanieiNOUAKCHOTT 14 (Agerpres). — într-un -discurs adresat națiunii cu prilejul împlinirii a cinci ani de la instalarea la conducerea Mauritaniei a Comitetului Militar de Salvare Națională, șeful acestui stat, colonel Maaouva Ould Sid’Ahmed Taya, a subliniat rezultatele obținute în 1989, primul an de aplicare a programului de consolidare și relansare a economiei țării. El a arătat că indicele de creștere economică s-a situat la 3,5

Ia sută, sporind apreciabil și exporturile Mauritaniei.Pe plan extern, el a reafirmat poziția țării sale de sprijinire a conlucrării intre țările din zona Ma- ghrebului. Referindu-se la problemele în suspensie intre Mauritania și Senegal, președintele Taya a reafirmat dorința autorităților de la Nouakchott de a se acționa pentru a se ajunge la soluții pașnice și echitabile, informează agenția M.A.P.

I ATACURI TERORISTE. în ulti- I mele trei luni, elementele teroriste • ale grupării RENAMO din .Mozambic, finanțate de R.S.A., - au | I efectuat 33 de atacuri asupra unor 1 localități situate la granița de est a Republicii Zimbabwe, soldate cu i i moartea a 43 de locuitori pașnici: | I De asemenea, aceste atacuri s-au soldat cu importante pagube ma- . . teriale. Numai in octombrie-no- I iembrie. in urma distrugerii con-1 ductei de petrol care duce spre ■ portul Beira, s-au irosit peste I | două milioane litri țiței.SENATUL FILIPINELOR a a- I I doptat proiectul de lege prin care I președintelui țării, Corazon Aquino, i se acordă, pentru o perioadă Ii- I ■ mitată, puteri excepționale, m sco- ’ I pul lichidării urmărilor • recentei încercări eșuate de lovitură de I . stat militară. După ce va trece I I prin Comisia de conciliere a * parlamentului și va fi semnată și i de președintele țării, legea intră | | in vigoare.GUVERNUL INDIEI, recent con- I i stituit de primul-ministru Visha- ' I wanath Pratap Singh, lider al coaliției Frontul Național, va solicita I parlamentului țării, la 21 decern- I | brie, să-i âcorde votul de încredere. ■ Format in urma rezultatelor ale- . gerilor de la sfirșitul lunii noiem- | I brie pentru Lok Sabha — Camera I Populară, cabinetul indian berfe- ficiazâ de sprijinul altor forma- Ițiuni politice. Potrivit Constituției, ’ el are nevoie de votul de încredere al parlamentului, in termen de 30 | de zile de la alcătuirea sa. I| SEMINAR. în capitala Mozambî- i cuini s-au deschis; lucrările unui I I seminar la care participă reprezentanți ai tuturor celor nouă state ■ membre ale Conferinței de coordo- I nare pentru, dezvoltare a țârilor I din sudul Africii (S.A.D.C.C.). I Șint. abordate modalitățile de a I funeționaliza toată rețeaua de. I transporturi — feroviară și maritimă — in vederea realizării auto- I nomiei țărilor africane, dependente | Iincă de rețeaua de transporturi aAfricii de Sud. .COORDONARE. Thailanda și | Myanmar (Birmania) au convenit I să-și coordoneze acțiunile desti- I nate luptei împotriva traficului de * I droguri in regiunile de la granița I lor comună. în cadrul acestei co- I operări, organele poliției speciali- | Izate din cele două țări vecine vor proceda Ia informări reciproce ■ imediate, astfel incit fiecare să I poată adopta în timp util măsurile I necesare prevenirii traficului de .narcotice sau distrugerii culturilor I de opiu.
I __  __ I
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