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n ședința de 
miercuri dimineața 
a celei de-a IV-a 
sesiuni a Marii A* 
dunări Naționale s-a 
trecut la dezbate
rea ultimelor puncte 
de pe ordinea de zi. 

In lojile oficiale
au luat loc conducătorii de par
tid și de stat.

La lucrări au asistat numeroși 
invitați, șefi de misiuni diploma
tice, ziariști români și străini.

Primit cu vii aplauze, tovară
șul Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a prezentat expunerea a- 
supra proiectului de lege cu pri
vire la protecția muncii.

Deputatul Ștefan Milcu a ex
pus raportul comun al Comisiei 
pentru sănătate, prevederi și asi
gurări sociale și al Comisiei ju
ridice cu privire la acest pro
iect de lege.

A început apoi discuția gene

rală asupra proiectului de lege, 
la care au luat cuvîntul deputății 
David Lazăr, Gheorghe Bucelea, 
Ioan Trufan, Ion Cotoț, Elisa- 
beta Moszorjak, llie Cîșu, Ion 
Nasta și Ion Năstase.

După discutarea pe articole și 
adoptarea unor îmbunătățiri ale 
textului, propuse de deputați, 
proiectul de lege a fost supus în 
întregime, votului secret.

Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea cu privire la pro
tecția muncii. Rezultatul votului 
a fost primit cu aplauze.

La următorul punct al ordinii 
de zi, deputatul Traian lonașcu, 
președintele Comisiei de redac
tare a proiectului,noului Regu
lament de ■ funcționare a Marii 
Adunări Naționale, a făcut o pre
zentare a proiectului supus dez
baterii. Nefiind observații, s-a 
trecut la votarea acestuia. Depu
tății au aprobat, prin vot secret, 
noul Regulament de funcționare 
a Marii Adunări ' Naționale.

In continuarea lucrărilor au 
fost aprobate unele schimbări în 
componența comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale în legătură cu noi însărci
nări primite de unii membri ai 
acestor comisii.

In conformitate cu noul Regu
lament, au fost aleși încă doi se
cretari ai Marii Adunări Națio
nale : deputății Traian Girha și 
Dumitru Necșoiu.

Secretarul Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, a făcut o ex
punere asupra decretelor emise 
de Consiliul de Stat și le-a su
pus spre dezbatere și aprobare 
Marii Adunări Naționale. In le
gătură cu aceasta, deputatul Tra
ian lonașcu a prezentat raportul 
Comisiei juridice. După ce fie
care proiect de lege pentru apro
barea decretelor respective a fost 
supus dezbaterii, s-a trecut la 
votul secret prin buletin. Marea 
Adunare Națională a aprobat 
toate decretele cu putere de lege

emise între sesiuni de Consiliul 
de Stat.

La propunerea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Marea 
Adunare Națională a ales prin 
vot secret, în unanimitate, pe 
tovarășul Roman Moldovan — 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al Consi
liului Național al Cercetării Ști
ințifice, iar pe tovarășul Maxim 
Berghianu — președinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a rostit următorul cuvînt de 
închidere:

Ordinea de zi a sesiunii Marii 
Adunări Naționale a fost epui
zată. Cred că putem privi cu un 
sentiment de îndreptățită satis
facție rodnicul bilanț al lucrări
lor acestei sesiuni.

(Continuare in pag. a Ill-a)

SPECTACOL DE GALĂ | 
prezentat de formațiile participante I 
la finala Festivalului bienal de teatru ‘ 

de amatori „I. L. Caragiale“ |
în sala Teatrului C.C.S. din 

Capitală a avut loc miercuri 
seara un spectacol de gală 
prezentat de formațiile parti
cipante la finala Festivalului 
bienal de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale“.

La spectacol au asistat to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Constantin Drăgan, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, membri su- 
pleanți ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
oameni ai muncii din între
prinderile Capitalei, reprezen
tanți ai vieții culturale.

Programul a cuprins frag
mente din spectacole prezen
tate la faza finală a Festivalu
lui. Au interpretat — munci
tori, țărani cooperatori, inte
lectuali — artiști amatori din 
formațiile de teatru ale sindi
catelor de la Șantierele Navale- 
Constanța, Uzinele „Electroni- 
ca“-București, Sindicatului în- 
vățămîntului din orașul Ale
xandria, ale căminelor cultu
rale din comunele Valea Nu- 
carilor, raionul Tulcea, Do- 
deni-Bicaz, Darova-Lugoj, re
giunea Banat, ale teatrelor 
populare de amatori din Călă
rași și Mediaș. Artiști amatori

de la Uzinele textile din Arad, 
Uzina de aluminiu de la Slati
na, Schela Moreni, căminele 
culturale din comunele Mălin 
și Bicălat, din regiunea Cluj, 
au prezentat montaje literare. 
Și-au mai dat concursul for
mația de păpușari de la Casa 
de cultură din Bistrița, recita
torii Radu Dorel, de la sindi
catul Sfatului popular al ora
șului Brașov și Dumitru Ța- 
bără de la Căminul cultural 
din comuna Grumezoaia, ra
ionul Huși.

La această ediție a Fes
tivalului bienal de teatru 
s-au prezentat 11000 de for
mații artistice de amatori din 
întreaga țară. Dintre acestea, la 
faza finală pe țară au partici
pat 64 de echipe de teatru, 
36 echipe de păpușari și 18 mon
taje literare, cuprinzînd 2 300 
de artiști amatori din între
prinderi și de pe șantiere, din 
instituții, de la căminele cul
turale, case raionale de cultu
ră, teatre populare de amatori.

Asistența prezentă la spec
tacolul de gală a răsplătit cu 
vii și călduroase aplauze 
măiestria formațiilor parti
cipante la finala Festiva
lului bienal de teatru de ama
tori „I. L. Caragiale“. Artiști
lor amatori li s-a oferit un 
coș cu flori din partea condu
cerii de partid și de stat.

(Agerpres)

Primirea la Consiliul de Stat
a ambasadorului U.R.S.S

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit la 22 decembrie, în au
dientă, pe I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice

la București, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din Ro
mânia. întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.

Primirea la Consiliul de Miniștri
a ambasadorului U. R. S. S.

La 22 decembrie, Ion Gheor
ghe Maurer. președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit în audiență pe I. K. Je
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, în legă
tură cu plecarea sa definitivă

din România. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire prie
tenească.

La primire a fost de față 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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Dare de seama

asupra înfăptuirii

planului de stat
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și cu privire

la planul

pe anul

de stat

1966

Lucrarea a 
rită într-un 

masă.

lost tipă- 
tiraj de

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de 

Stat al ■ Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a tri
mis șeicului Sabah al-Salem 
al-Sabah o telegramă de feli
citare cu ocazia proclamării 
sale ca emir al Kuweitului.

în răspunsul său,, emirul 
Sabah al-Salem al-Sabah a 
mulțumit călduros pentru fe
licitările adresate.

10,5%

EXPUNEREA ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE
CU PRIVIRE LA PROTECȚIA MUNCII
prezentată de tovarășul Gheorghe Apostol,

prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Tovarăși deputați și deputate,

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România prezint spre 
dezbatere 
Adunări 
de lege 
muncii.

Aducerea, pentru prima 
dată, a unei asemenea legi 
în dezbaterea celui mai înalt 
for al țării,. discutarea ei în 
atmosfera de lucru a acestei 
sesiuni și • în strînsă legă
tură cu măsurile de mare în
semnătate cuprinse în legea 
pentru înființarea, organiza
rea și funcționarea Consiliului 
Național al Cercetării Știin
țifice și în legea planului de 
stat pe 1966 — pe care le-am 
adoptat — arată încă o dată 
importanta deosebită pe care 
partidul și statul. . nostru o 
acordă problemelor ce pri
vesc nemijlocit îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață ale întregului popor.

Expunerea tovarășului Ni
colae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, cu privire la îmbună
tățirea organizării și îndru
mării activității de cercetare 
științifică, a înfățișat Marii 
Adunări Naționale un cuprin
zător program de măsuri con
crete menit să dea un nou 
și puternic avînt cercetării 
științifice din țara noastră. 
Aplicarea acestui ansamblu 
de măsuri va ridica pe o 
treaptă mai înaltă rolul știin
ței și al slujitorilor ei în ope
ra de desăvîrșire a construc
ției socialiste, de înflorire 
continuă a patriei noastre 
socialiste.

Marea Adunare Națională 
a putut remarca de asemenea 
din darea de seamă prezen
tată de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, cu privire 
la obiectivele planului econo
mic pe anul 1966, fermitatea 
cu care partidul și statul nos
tru îndreaptă eforturile între
gului popor spre direcțiile de 
însemnătate hotărîtoare pen
tru creșterea puternică a for
țelor de producție, pe baza 
continuării neabătute a indus
trializării socialiste a țării.

Avem deplina convingere 
că oamenii muncii din patria 

! noastră își vor aduce întrea
ga lor contribuție la înfăptu- 

| irea prevederilor acestor legi, 
’ muncind cu pasiune și price-

și aprobare Marii 
Nationale proiectul 

pentru protecția

pere pentru ob
ținerea de noi 
victorii în ridi
carea economi
că și culturală 
a țării.

Tovarăși,

mai
Și 

am-

noastre

întreaga po
litică a parti
dului și statu
lui nostru de 
dezvoltare în 
ritm rapid a e- 
conomiei națio
nale este în
dreptată spre 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
muncă și de 
viață ale celor 
ce muncesc.

în ansam
blul măsurilor 
luate pentru 
creșterea și 
perfecționarea 
forțelor de pro
ducție, pentru 
ridicarea bună
stării poporu
lui, statul no
stru acordă o 
atenție deose
bită protecției 
muncii și a- 
părării sănătă
ții poporului, 

- — grija pentru 
om constituind 
o trăsătură e-
sențială a orînduirii 
socialiste.

O expresie a acestei 
sînt condițiile de muncă exi
stente astăzi în întreprinderile 
tării, condiții fundamental 
deosebite de cele pe care le-au 
cunoscut pe vremuri muncito
rii în fabricile și atelierele 
patronilor.

în procesul industrializării 
socialiste, în țara noastră au 
fost construite întreprinderi 
moderne, cu hale spațioase, 
dotate cu utilaje și agregate 
de înaltă tehnicitate, iar uni
tățile de producție existente 
au fost dezvoltate și înzestrate 
cu mașini perfecționate care 
ușurează considerabil efortul 
fizic al lucrătorilor și măresc 
randamentul muncii lor.

O dată cu aceasta, au 
fost introduse în procesul de 
producție numeroase dispozi
tive și instalații de protecția 
muncii, s-au îmbunătățit ven
tilația, electrosecuritatea și 
iluminatul, s-au acordat oa
menilor muncii echipament de 
protecție. în sortimente și de

politici

calitate îmbunătățite, precum 
și alimentație de protecție, 
cheltuindu-se în acest scop 
numai în perioada anilor 1960- 
1965 circa 4 miliarde lei.

Sumele alocate pentru fi
nanțarea măsurilor de pro
tecție a muncii au crescut an 
de an, în 1965 ele reprezen- 
tînd o creștere de peste 100 la 
sută față de cele 
în 1960.

Totodată, 
oamenilor 
crează la 
grele și cu condiții deosebite, 
concedii suplimentare plătite, 
sporuri de salarii și program 
redus de muncă.

De asemenea, fonduri im
portante se cheltuiesc pentru 
dezvoltarea rețelei, de asis
tență medicală în fabrici și 
uzine, pe șantiere și în cele
lalte . unități de producție.

Tovarăși,

cheltuite

statul 
muncii, 
locuri de muncă

asigură 
care lu-

înfăptuirea Directivelor a- 
doptate de Congresul ăl. IX- 

. lea . al Partidului Comunist

Român cu pri
vire la dezvol
tarea indus
triei, agricultu
rii și a celor
lalte sectoare 
ale economiei 
naționale cere 
perfecționarea 
continuă a or
ganizării pro
ducției, ținînd 
mereu pasul cu 

dezvoltarea 
tehnicii și știin. 
ței pe plan 
mondial. Iată 
de ce activita
tea în dome
niul protecției 
muncii — par
te integrantă a 
procesului de 
producție 
devine tot 
complexă 
capătă o
ploare și o -în
semnătate deo
sebită.

Este cunos
cut că aplica
rea unor mă
suri tot mai e- 
ficiente de pro
tecție a muncii 
nu numai că 
asigură condi
ții mai bune 
de, lucru, de 
apărare a vieții 
și sănătății

muncitorilor, dar contribuie în 
același timp într-o măsură 
importantă la îmbunătățirea 
organizării producției, la creș
terea productivității muncii, la 
întărirea disciplinei în muncă. 

Activitatea de protecție a 
muncii trebuie să țină în per
manență pasul cu progresul 
general al industrializării so
cialiste a țării, să fie conti
nuu perfecționată, să răspun
dă cît rtiai bine cerințelor 
procesului modern de produc
ție.

Avînd în vedere cele de 
mai sus, trebuie să arătăm 
că rezultatele obținute pînă 
în prezent în domeniul pro
tecției muncii nu ne pot sa
tisface pe deplin dacă ținem 
seama de mijloacele materiale 
și bănești stabilite an de an 
de către partid și guvern 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în toate sec
toarele economiei naționale.

Cadrele din economie care 
conduc, organizează și con
trolează producția, preocupa- • 
te de realizarea planului de 
stat, nu au acordat întotdeau-

na aceeași importanță proble
melor de protecție a muncii 
și nu au asigurat, odată cu 
măsurile pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, și cele 
mai corespunzătoare condiții 
pentru prevenirea accidentelor 
de muncă și a îmbolnăvirilor 
profesionale.

Ministerele și celelalte or
gane centrale — deși aveau o- 
bligația prin lege să asigure 
îndrumarea și controlul acti
vității de protecția muncii în 
unitățile subordonate — nu 
toate au îndeplinit, la nivelul 
cerut, această sarcină.

Unele dintre ele au ela
borat cu întîrziere normele 
departamentale de protecție 
a muncii, iar altele, nici ■ pînă 
în prezent nu au defini
tivat aceste norme. Din aceas
tă cauză întîlnim locuri de 
muncă, mașini și utilaje, la 
care nu au fost afișate, în te
meiul normelor departamen
tale, instrucțiuni privind pro
tecția muncii, spre a fi cu
noscute și însușite de către 
muncitori.

Ca urmare a aceleiași cau
ze, nici propaganda privind 
problemele de tehnica secu
rității muncii nu și-a putut 
îndeplini cum se cuvine rolul 
de educare și mobilizare a ce
lor ce muncesc pentru respec
tarea măsurilor care îi pot a- 
păra de accidente și1 de îmbol
năviri profesionale.

Instruirea muncitorilor asu
pra cunoașterii și respectării 
regulilor de protecția muncii 
în unele unități de producție 
se face superficial, la in
tervale mari de timp și fără 
a se folosi cele mai bune me
tode practice.

Asistența tehnică și supra
vegherea locurilor de muncă 
nu este asigurată peste tot în 
mod corespunzător — îndeo
sebi în schimburile II și III 

i inginerilor, 
și maiștrilor 

să lucreze

— majoritatea 
tehnicienilor i 
fiind repartizați 
în schimbul I.

Este cunoscut că deficien
țele care se mai întîlnesc în 
unele întreprinderi în legă
tură cu aprovizionarea tehni
co-materială a locurilor de 
muncă, precum și preocupa
rea insuficientă a conduceri
lor acestora pentru buna or
ganizare a producției și a 
muncii conduc la realizarea 
neritmică a planului, fac să 
se lucreze în asalt la sfîrșit 
de lună sau de trimestru, fo-

(Continuare in pag. a IT-a) j



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

EXPUNEREA ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE 
CU PRIVIRE LA PROTECȚIA MUNCII 
prezentata de tovarășul Gheorghe Apostol

Raportul Comisiei pentru sănătate, prevederi 
și asigurări sociale și Comisiei juridice 

prezentat de deputatul Ștefan Milcu

(Urmare din pag. I) 

losindu-se în mod abuziv 
orele suplimentare.

Această stare de lucruri, pe 
lingă faptul că duce la încăl
carea programului legal de 
muncă, are drept consecință 
obținerea unei calități neco
respunzătoare a produselor, 
creșterea procentului de re
buturi și, în ultimă instanță, 
creează condiții pentru acci
dente și îmbolnăviri profe
sionale.

Pentru a ilustra această si
tuație putem da ca exemplu 
atitudinea fostei conduceri a 
Combinatului Carbonifer Va
lea Jiului la care s-a mani
festat multă vreme tendința 
de a realiza și depăși sar
cinile de plan fără a lua în 
același timp toate măsurile 
necesare pentru asigurarea și 
respectarea normelor de ex
ploatare rațională a zăcămin
telor și de tehnica securității 
muncii. Astfel s-a tolerat lu
crul în condiții de periculo
zitate la numeroase locuri de 
muncă, nu s-a efectuat între
ținerea în cele mai bune con- 
dițiuni a lucrărilor miniere, 
s-a folosit, ca un sistem, ex
tracția de cărbune și în zilele 
de repaus legal. Așa a fost 
posibil să se producă acci
dentele umane regretabile 
care au avut loc la exploată
rile miniere Uricani și Lu- 
peni.

A fost necesară intervenția 
directă a conducerii noastre 
de partid prin trimiterea în 
Valea Jiului a unei comisii de 
specialiști, conduse de tova
rășul Drăghici Alexandru, 
care a analizat situația la fața 
locului, a stabilit măsuri con
crete pentru înlăturarea defi
ciențelor constatate, iar cei 
vinovați de accidentele pro
duse au fost trași la răspun
dere pe linie de guvern.

Nivelul tehnic ridicat la 
care sînt realizate noile 
obiective industriale, moder
nizarea continuă a întreprin
derilor existente, precum și 
buna lor funcționare, impun 
ca toți lucrătorii care mînu- 
iesc mașinile, instalațiile și a- 
gregatele să aibă o pregătire 
tehnico-profesională cores
punzătoare. Se întîlnesc ca
zuri cînd datorită unei necu
noașteri depline a caracteris
ticilor tehnice de funcționare 
a unor mașini, instalații și 
agregate se produc 'defecțiuni 
tehnice sau deteriorări care 
pot genera accidente sau îm
bolnăviri profesionale.

Trebuie de asemenea, să 
scoatem în evidență și faptul 
că una din cauzele care duc 
la producerea de accidente și 
de îmbolnăviri profesionale 
este și slaba disciplină ce se 
manifestă în unele întreprin
deri din partea unor noi an
gajați care se adaptează cu 
încetineală unei discipline ri
guroase a producției și a 
muncii. Acolo unde disciplina 
de producție și în muncă a a- 
cestor angajați nu este la nive
lul cerut de procesele tehnolo
gice de fabricație, prin delăsa
rea, neglijența,. lipsa unei 
atențiuni mărite pentru res
pectarea cu strictețe a instruc
țiunilor de tehnică a securită
ții și de igienă a muncii — 
unii dintre ei cad victima acci
dentelor de muncă și a îmbol
năvirilor profesionale. .

Este necesar să se acorde de 
către conducerile unităților e- 
conomice întreaga atenție în
tăririi disciplinei în procesul 
de producție și de muncă : in
ginerii, maiștrii, șefii de echipă 
și de brigadă, precum și mun
citorii calificați, cu experiență 
mai îndelungată în producție, 
nu trebuie să fie indiferenți 
față de abaterile de la disci
plină sau de la normele de 
protecția muncii, luînd măsu
rile corespunzătoare de edu
cație, de instruire și chiar de 
sancționare a celor care în 
mod repetat cad în aceeași 
vină.

Lipsuri s-au manifestat și 
în activitatea unor institute și 
organizații de proiectări care, 
dintr-o înțelegere nejustă a 
economicității obiectivelor și 
instalațiilor industriale proiec
tate, n-au prevăzut totalitatea 
măsurilor ce se impuneau 
spre a se asigura desfășura
rea procesului de producție în 
cele mai bune condiții de secu
ritate și igienă a muncii, în 
vederea apărării sănătății și 
vieții celor ce vor răspunde 
de buna lor funcționare.

Trebuie să arătăm că atît 
Ministerul învățămîntului cît 
și celelalte ministere care au 
în subordinea lor școli tehnice 
și profesionale •— deși aveau 
obligația legală de a se_ îngriji 
de îmbunătățirea predării cu
noștințelor de protecția mun
cii — s--au preocupat insufi
cient de îndeplinirea acestei 
obligații și astfel întîlnim ca
zuri cînd absolvenții acestor 
școli, intrați în producție, 
n-au pregătirea necesară în 
domeniul protecției muncii.

Tovarăși,

După cum se cunoaște, pînă 
în 1962, de problemele de pro
tecția muncii s-a ocupat Con
siliul Central al Sindicatelor. 
Dat fiind că sindicatele, prin 
specificul activității lor, nu 
puteau avea răspunderea di
rectă pentru organizarea și 

conducerea producției — ace
stea fiind atribute ale ministe
relor și unităților productive
— ele erau în fapt lipsite de 
posibilitățile tehnice de spe
cialitate în stabilirea norme
lor de protecție a muncii pentru 
toate sectoarele de producție 
ale economiei. Din aceleași 
cauze, sindicatele nu erau nici 
în măsură să asigure îndruma
rea și controlul respectării 
legislației de protecția muncii, 
să tragă totodată ia răspun
dere pe cei vinovați de neres- 
pectarea normelor de tehnica 
securității și de igienă a 
muncii. Astfel, sindicatele, pri
mind mandat din partea statu
lui să se ocupe de problemele 
complexe ale protecției muncii, 
erau în bună parte sustrase 
de la îndeplinirea sarcinilor 
lor principale de educare a 
oamenilor muncii în vederea 
ridicării nivelului lor de cu
noștințe tehnice și cultural- 
politice. de mobilizare activă 
a acestora la îndeplinirea pla
nului de stat, de care depinde 
dezvoltarea economiei națio
nale si ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Analizîndu-se această situa
ție s-a ajuns la concluzia — 
pe baza căreia s-a luat hotărî- 
rea din 1963 — de a se trece 
problemele protecției muncii în 
atribuția Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, 
stabiiindu-se totodată răspun
derea ministerelor, celorlalte 
organe centrale și unităților 
productive pentru întocmirea 
și respectarea normelor de 
protecție a muncii.

Pentru îndeplinirea acestor 
atribuțiuni privind îndrumarea 
și controlul protecției muncii 
pe linie de stat în cadrul Mi
nisterului Sănătății și Preve
derilor Sociale s-au înființat 
Inspec’ia centrală de stat 
pentru igienă și protecția 
muncii și inspecțiile de stat re
gionale, raionale și orășenești, 
subordonate sfaturilor popu
lare — care aveau atribuții de 
îndrumare și control în do
meniul igienei comunale, igie
nei alimentare, igienei școlare, 
igienei muncii, în domeniul 
epidemiologiei și al tehnicii 
securității muncii.

Această contopire a con
trolului protecției muncii cu 
inspecția sanitară și antiepi
demică într-un singur organ, 
la centru, regiuni, raioane și 
orașe, a diminuat importan
ța ce trebuia să se acorde 
tehnicii securității mUncii. 
înseși cadrele care comnun 
aceste organe de control, 
prin profilul lor medico-sa- 
nitar, cît și modul de organi
zare și funcționare a inspec
țiilor de stat au fost, de ase
menea natură îneît au făcut 
ca problemele de tehnica 
securității muncii — care țin 
mai mult de procesul de pro
ducție — să nu fie. suficient 
tratate. Așa a fost posibil ca 
normele republicane de pro
tecția muncii să fie elaborate 
cu întîrziere de către Minis
terul Sănătății și Prevederi
lor Sociale, ceea ce a influ
ențat negativ asupra elabo
rării și difuzării la timp a 
normelor departamentale de 
către ministere și celelalte 
organe centrale.

Trebuie menționat că Mi
nisterul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, încărcat și 
cu răspunderea protecției 
muncii, nu a putut îndeplini 
în mod corespunzător sarci
nile specifice legate de profi
lul său privitoare la igiena 
muncii și prevenirea îmbol
năvirilor profesionale. Așa 
se explică de ce în preveni
rea unor boli profesionale — 
cum sînt silicozele, intoxica- 
țiie cu oxid de carbon și altele
— nu s-au obținut îmbună
tățirile așteptate.

Controlul exercitat de Mi
nisterul Sănătății și Preve
derilor Sociale — prin in
specția centrală și inspecțiile 
locale pentru igiena și pro
tecția muncii — nu a fost 
suficient de combativ și exi
gent față de lipsurile consta
tate în activitatea unor orga
nizații socialiste în legătură 
cu respectarea legislației de 
protecția muncii.

Deficiențe s-au resimțit și 
în Ce privește modul în care 
Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale a asigurat 
condiții pentru o bună desfă
șurare a activității de cerce
tare științifică în domeniul 
tehnicii securității muheii. 
Institutul de cercetări pentru 
Protecția Muncii, contopin- 
du-se cu Institutul de igienă 
și sănătate publică, activita
tea de cercetare în proble
mele de tehnică a securității 
muncii nu a înregistrat mari 
progrese și nu a adus o con
tribuție eficientă la rezolva
rea problemelor majore ale 
protecției muncii.

Toate aceste deficiențe și 
neajunsuri în domeniul pro
tecției muncii demonstrează 
cu prisosință că hotărîrea 
care a fost luată, de a se în
credința Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale 
îndrumarea și controlul tehni
cii securității muncii, n-a dat 
rezultatele dorite.

Analizîndu-se cauzele care 
au determinat situația exis
tentă în domeniul protecției 
muncii, conducerea partidu
lui nostru a hotărît ca pe li

nie de stat să se ia toate 
măsurile necesare care Să a- 
sigure îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în toate sec
toarele productive ale econo
miei naționale și respectarea 
cu strictețe a dispozițiilor le
gale privind apărarea oame
nilor muncii de pericolul ac
cidentelor de muncă și îm
bolnăvirilor profesionale.

Tovarăși,
în lumina acestei impor

tante hotărîri. a fost întoc
mit proiectul de lege cu pri
vire la protecția muncii, 
supus astăzi spre dezbatere 
și adoptare. Marii Adunări 
Naționale.

în proiectul de lege se pre
vede că în Republica Socia
listă România protecția mun
cii constituie o problemă de 
stat.

Măsurile oe protecție a mun
cii se asigură pentru angaja- 
ții tuturor organizațiilor de 
stat, cooperatiste și ai celor
lalte organizații obștești, pen
tru membrii cooperative
lor de producție, agricole și 
meșteșugărești, precum și pen
tru ucenici, elevi, studenții ; 
în perioada efectuării practicii 
profesionale sau vizitelor cu 
caracter didactic în unitățile 
productive.

Ministerele și celelalte or
gane centrale ale administra
ției de stat, conform acestui 
proiect de lege, vor stabili — 
pe baza normelor republicane
— norme departamentale de 
protecția muncii, obligatorii 
pentru toate organizațiile eco
nomice ce le sînt subordonate. 
La rîndul lor, conducerile uni
tăților productive vor stabili 
instrucțiuni proprii de protec
ția muncii, corespunzătoare 
condițiilor de lucru specifice 
secțiilor, sectoarelor, ateliere
lor și locurilor de muncă. A- 
ceste instrucțiuni, completate 
și îmbunătățite pe măsura ri
dicării nivelului de tehnicitate 
a producției, trebuie să con
stituie baza întregii activități 
a acestor unități în domeniul 
protecției muncii.

Pentru ca toți muncitorii, 
inginerii și tehnicienii să cu
noască bine normele de pro
tecția muncii, este necesar să 
se asigure un instructaj per
manent, adaptat condițiilor 
concrete de la locul respectiv 
de muncă, să se afișeze în 
fiecare secție și atelier, la fie
care mașină și instalație, in
strucțiuni precise privind res
pectarea normelor de tehnica 
securității și de igiena muncii.

înfăptuirea sarcinilor spo
rite care stau în fața între
prinderilor, șantierelor de con
strucții etc. face necesară ex
tinderea răspunderii pentru a- 
sigurarea măsurilor de protec
ția muncii pînă la șefii de 
brigadă și de echipă, precum 
și asupra tuturor persoanelor 
cărora le revin atribuții de or
ganizare. conducere și control 
în procesul de producție.

Planul de stat pe anul 1966
— adoptat de Marea Adu
nare Națională — pune în 
fața întregului nostru popor 
sarcini sporite. îndeplinirea 
acestor sarcini cere îmbună
tățirea continuă a organizării 
științifice a producției și a 
muncii, o mai bună aprovizio
nare tehnico-materială a locu
rilor de muncă, repartiza
rea corespunzătoare a forțelor 
de muncă, respectarea cu 
strictețe a disciplinei în pro
ducție.

Nu trebuie însă să se uite 
de către nici o organizație 
socialistă că, odată cu stabi
lirea planurilor de măsuri 
tehnico-organizatorice nece
sare pentru îndeplinirea în 
bune condițiuni a planului 
de stat, trebuie să se preva
dă și măsurile care se cer 
luate pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
muncă.

Ministerele și celelalte or
gane centrale au datoria să 
dea, la fiecare început de an, 
indicații cît mai clare condu
cerilor din unitățile subordo
nate cu privire. la atenția ce 
trebuie să se acorde pregăti
rii și încheierii — în adună
rile și conferințele sindicale
— a contractelor colective de 
muncă. în aceste contracte co
lective, pe lîngă angajamentele 
reciproce pentru îndeplinirea 
planului la toți indicatorii 
economici și financiari, este 
necesar să se includă neapă
rat măsuri și lucrări concrete 
de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă în vederea elimină
rii cauzelor de accidentare sau 
de îmbolnăviri profesionale. 
Pentru realizarea acestor mă
suri și lucrări vor trebui să fie 
stabilite termene de executare 
și răspunderi nominale pre
cise.

Ministerele și celelalte or
gane centrale de stat trebuie 
să controleze permanent felul 
în care conducerile unităților 
subordonate îndeplinesc pre
vederile referitoare la îmbu
nătățirea condițiilor de mun
că, cuprinse atît în planurile 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice, cît și în contractele co
lective. în toate cazurile și la 
toate nivelele, în aprecierea 
activității depuse pentru înde
plinirea planului de producție 
și a sarcinilor de serviciu, la 
acordarea oricăror stimulente 
materiale și morale, va trebui 

să se aibă în vedere și felul 
în care au fost asigurate și 
respectate măsurile de protec
ția muncii.

Punerea în funcțiune în anii 
următori a noi obiective in
dustriale, asimilarea de ma
șini, utilaje și instalații in
dustriale complexe, cer din 
partea ministerelor, a celor
lalte organe centrale și a tu
turor organizațiilor socialiste 
productive, să asigure, încă 
din faza de proiectare, dispo
zitivele și aparatura necesară 
de protecția muncii, îneît la 
darea lor în exploatare să co
respundă pe deplin normelor 
de tehnica securității muncii, 
în acest scop noua lege pre
vede ca, la avizarea proiecte
lor, consiliile tehnico-științifice 
din cadrul ministerelor și al 
celorlalte organe centrale și 
comisiile tehnice’ interne din 
institutele de proiectări și în
treprinderi să verifice cu te
meinicie respectarea tuturor 
normelor de protecția muncii.

Comitetul de Stat al Plani
ficării și Comitetul de Stat 
pentru Construcții. Arhitec
tură și Sistematizare vor aviza 
numai acele proiecte care co
respund acestor norme și 
pentru care sînt asigurate 
mijloacele financiare și ma
teriale necesare realizării mă
surilor de tehnica securității 
și igienă a muncii.

Pentru ridicarea nivelului 
de cunoștințe în problemele 
de protecția muncii ale ca
drelor ce se pregătesc pentru 
nevoile economiei naționale, 
Ministerul Învățămîntului, în 
colaborare cu celelalte minis
tere și organe centrale inte
resate, va trebui să îmbună
tățească planurile de învăță- 
mînt și programele analitice 
ale cursurilor de calificare, 
ale școlilor profesionale, șco
lilor tehnice, precum și ale 
institutelor de învățămînt 
tehnic superior, îneît la toate 
aceste forme de învățămînt 
să se asigure tratarea și în
sușirea corespunzătoare a 
problemelor de protecția mun
cii de către elevi și studenți.

Odată cu sporirea sarcini
lor ce revin tuturor organi
zațiilor socialiste pentru apli
carea normelor de tehnică a 
securității și de igienă a mun
cii, este necesar să se asigure 
întărirea îndrumării și con
trolului protecției muncii pe 
linie de stat, în toate sectoa
rele de activitate și pe toate 
treptele procesului de pro
ducție. Proiectul de lege pre
vede în acest scop că îndru
marea, coordonarea și con
trolul activității de protecția 
muncii se vor exercita de că
tre Comitetul de Stat pentru 
Protecția Muncii.

Sarcina principală a Comi
tetului de Stat pentru Pro
tecția Muncii va fi realizarea 
politicii partidului ,și guver
nului în domeniul protecției 
muncii. Comitetul va stabili 
norme republicane obligatorii 
de protecție a muncii și va a- 
proba normele departamentale 
asigurînd sprijinul tehnic cali
ficat ministerelor și celorlalte 
organe centrale în promova
rea de măsuri eficiente de pro
tecția muncii, corespunzătoare 
cerințelor fiecărei ramuri și 
sector de activitate.

în spiritul proiectului de 
lege, Comitetul de Stat pen
tru Protecția Muncii și orga
nele sale teritoriale vor exer
cita controlul preventiv asu
pra modului în care conduce
rile organizațiilor socialiste 
1— la toate nivelele — reali
zează în practică măsurile de 
protecția muncii.

Comitetul și organele sale 
vor controla respectarea nor
melor de protecția muncii în 
faza de proiectare a noilor 
obiective de producție ce se 
vor construi, aplicarea aces
tor norme la locurile de pro
ducție, felul cum se efectu
ează instructajul muncitori
lor și se respectă dispozițiile 
legale privitoare la timpul de 
lucru și odihnă, la acordarea 
și folosirea echipamentului de 
protecție.

Comitetul de Stat pentru 
Protecția Muncii va controla 
nominalizarea de către mi
nisterele și celelalte organe 
centrale ale administrației de 
stat a fondurilor de investiții 
pentru protecția muncii, pre
cum și utilizarea de către or
ganizațiile socialiste a fondu
rilor de protecție a muncii 
potrivit destinației lor. Fon
durile de investiții pentru 
protecția muncii vor trebui 
să fie îndreptate spre reali
zarea celor mai importante și 
necesare lucrări de tehnica 
securității și de igienă a mun
cii dih ramura respectivă.

în realizarea atribuțiilor 
sale, Comitetul de Stat pen
tru Protecția Muncii va dis
pune de o serie de drepturi 
menite să determine aplica
rea cu strictețe de către orga
nizațiile socialiste a normelor 
de protecția muncii. El’ are 
dreptul să ceară ministerelor, 
celorlalte organe centrale și 
locale ale administrației de 
stat și unităților subordonate 
acestora să ia măsuri pentru 
înlăturarea deficiențelor con
statate privind protecția 
muncii, stabilind termene de 
executare.

în anumite cazuri, comite

tul va putea să dispună limi
tarea sau oprirea temporară 
a activității unităților și locu
rilor de muncă în care situa
ția din punct de vedere al 
protecției muncii este neco
respunzătoare, înștiințînd tot
odată organul ierarhic supe
rior pentru a lua măsurile 
necesare. El va putea să sanc
ționeze pe cei vinovați sau să 
ceară aplicarea de sancțiuni 
disciplinare, mergînd, în ca
zul abaterilor repetate, pînă 
la desfacerea contractului de 
muncă.

în subordinea Comitetului 
de Stat pentru Protecția Mun
cii va funcționa Institutul de 
Protecția Muncii care va tre
bui să colaboreze strîns și 
să-și coordoneze activitatea 
cu celelalte institute de cer
cetări din țară, orientindu-și 
înireaga sa tematică de lucru 
spre soluționarea probleme
lor majore ce se pun în le
gătură cu îmbunătățirea pro
tecției muncii în diferitele 
sectoare ale economiei na
ționale.

Ca urmare a înființării Co
mitetului de Stat pentru Pro
tecția Muncii se va reorgani
za și activitatea sectoarelor 
de igienă și antiepidemice, 
aparținînd Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale, 
care va trebui să ia măsurile 
corespunzătoare de îndată ce 
Marea Adunare Națională va 
adopta proiectul de lege pri
vind protecția muncii.

Tovarăși deputați,

La realizarea măsurilor ce 
se propun a fi luate în do
meniul îmbunătățirii activită
ții de protecția muncii și apă
rarea sănătății oamenilor mun
cii, sindicatele — cea mai 
largă organizație de masă a 
clasei muncitoare din țara 
noastră — pot să aducă 
o importantă contribuție. 
Folosind experiența acumu
lată, sindicatele sînt che
mate să îmbunătățească conti
nuu organizarea și desfășura
rea controlului obștesc asupra 
aplicării și respectării legisla
ției de protecția muncii, să 
sprijine inspectoratele centra
le și teritoriale ale Comitetu
lui de Stat pentru Protecția 
Muncii în realizarea importan
telor sarcini ce le revin.

De asemenea, este necesar 
să fie îmbunătățită activitatea 
inspectorilor obștești cu protec
ția muncii ai sindicatelor, aleși 
în întreprinderi, asigurîndu-se 
instruirea lor temeinică și 
mobilizîndu-i activ la exerci
tarea unui control permanent 
și exigent asupra modului cum 
sînt respectate normele de 
tehnica securității și igiena 
muncii la fiecare loc de pro
ducție.

Cu mai multă eficiență tre
buie folosite mijloacele de care 
dispun sindicatele pentru edu
carea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, în spiritul 
respectării normelor de pro
tecție a muncii și pentru în
tărirea disciplinei în producție, 
precum și pentru crearea unei 
opinii de masă împotriva ace
lora care încalcă sau nesoco
tesc aceste norme.

Protecția muncii este o pro
blemă de stat, o expresie a 
politicii partidului nostru de 
îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și de trai ale celor ce 
muncesc. De aceea organele și 
organizațiile de partid au dato
ria să-și aducă întreaga lor 
contribuție la îmbunătățirea 
activității de protecția muncii, 
să controleze modul în care 
atît conducerile întreprinderi
lor și organizațiilor economice, 
cît și inspectoratele de stat 
pentru protecția muncii și in
specțiile sanitare de stat asi
gură înfăptuirea importante
lor atribuții ce le revin.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să îndrume cu 
toată răspunderea și în mod 
permanent activitatea sindica
telor, în vederea îmbunătățirii 
formelor și metodelor obștești 
de control asupra aplicării le
gislației de protecție a muncii.

La locul său de muncă, fie
care membru de partid să fie 
un viu exemplu nu numai în 
ce privește îndeplinirea sarci
nilor de plan, ci și în privința 
cunoașterii și respectării nor
melor de protecția muncii, să 
aibă o atitudine combativă 
față de oricine și față de orice 
tendințe de nesocotire a mă
surilor de tehnica securității 
și igiena muncii.

Tovarăși,

Măsurile cuprinse în proiec
tul de lege cu privire la pro
tecția muncii, precum și de
cretele și hotărîrile care vor 
fi adoptate în vederea aplică
rii prevederilor noii legi, co
respund pe deplin grijii parti
dului și statului nostru pen
tru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă, pentru 
apărarea sănătății poporului. 
Ele se încadrează în efortul 
comun al întregului popor 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului în patria 
noastră, pentru progresul con
tinuu al României socialiste și 
făurirea unei vieți prospere și 
fericite poporului român. (Ex
punerea a fost subliniată cu 
vii aplauze).

Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale, 
împreună cu Comisia juridică, 
întrunite în ședință de lucru în 
ziua de 18 decembrie 1965, au 
analizat și discutat proiectul 
de lege cu privire la protec
ția muncii.

Protecția muncii este o preo
cupare centrală a statului no
stru, o problemă de stat.

însăși Constituția țării noa
stre enunță în articolul 18 
principiile diriguitoare pentru 
organizarea protecției muncii, 
prin lege.

Prin proiectul de lege de 
față — a spus raportorul — se 
asigură măsuri de protecția 
muncii pentru angajații tutu
ror organizațiilor de stat, coo
peratiste și ai celorlalte orga
nizații obștești. precum și

Discuții pe marginea expunerii 
asupra proiectului de lege 

cu privire b protecția muncii
Cuvîntul deputatului

Gheorghe
In țara noastră, protecția 

muncii este o problemă de 
stat, înscrisă în însăși Consti
tuția țării, care își găsește o- 
glindirea în importantele mă
suri pe care partidul și guver
nul le-au luat de-a lungul ani
lor, în fondurile tot mai în
semnate ce se investesc pen
tru crearea și dezvoltarea ba
zei materiale necesare asigu
rării protecției muncii în toate 
sectoarele de activitate.

Citind în acest sens cîteva 
exemple din regiunea Bacău, 
vorbitorul a spus : în cons
trucții — sector în care lucrez
— a crescut mult gradul de 
mecanizare a muncilor grele, 
au fost introduse benzi trans
portoare, mașini basculante, 
macarale și schele metalice, 
care au contribuit la îmbună
tățirea continuă a condițiilor 
de muncă pe șantiere. O dată 
cu aceasta, s-au pus la dispo
ziția constructorilor diferite 
materiale de protecție a mun
cii. Toate acestea le-au dat po
sibilitatea nu numai să lucre
ze mai spornic, dar și să evite 
accidentele de muncă sau îm
bolnăvirile profesionale.

Intemeindu-se pe Directi
vele Congresului al IX-lea al 
partidului, proiectul de lege pe 
care-1 dezbatem acum prevede 
creșterea și extinderea răs
punderii celor care conduc și 
organizează producția pe toate 
treptele, de la ministru pînă la 
șeful de brigadă sau de echipă. 
Această prevedere este cît se 
poate de binevenită. In munca 
noastră, a constructorilor, am 
întîlnit cazuri cînd normele de 
protecție a muncii au fost sub
apreciate, încălcate, din cauză 
că unii dintre cei însărcinați 
cu aplicarea și respectarea lor 
n-au dat dovadă de spiritul de 
răspundere cuvenit. Pot spune 
că în construcții unii conducă
tori de unități sau șefi de lot
— și din păcate și unii membri 
ai comitetului sindicatului — 
rar iau parte la vreun instruc
taj făcut de maistru în proble
mele de protecție a muncii. Nu 
i-am văzut pe tovarășii din 
conducerea șantierelor la șe
dințele în care muncitorii tre
buiau învățați cum să se fe
rească de accidente și cum să 
folosească echipamentul de 
protecție ce le-a fost încredin
țat ; în schimb, am văzut pe 
mulți din ei agitîndu-se, luînd 
măsuri, după ce s-a produs ac
cidentul.

Am constatat că, pe șantiere 
unele accidente se produc în 
schimburile cînd supraveghe
rea și asistența tehnică sînt 
mai slabe. De aceea socot că 
un element esențial al asigu
rării unei bune protecții â 
muncii trebuie să-l constituie 
repartizarea judicioasă a ca
drelor tehnice pe schimburi 
îneît muncitorul, la orice oră 
din zi și din noapte ar lucra, 
să se bucure de sfaturile și în
drumările atente ale maiștrilor 
și tehnicienilor.

Analizînd prevederile înscri
se în proiectul de lege aș vrea 
să fac cîteva propuneri. Soco
tesc că este absolut necesar ea 
organele centrale competente, 
cu sprijinul Comitetului de 
Stat pentru Protecția Muncii, 
să examineze calitatea și sor
timentul echipamentului de 
protecție folosit astăzi pe șan
tiere și să ia măsuri pentru 
îmbunătățirea lui. Personal 
am constatat cazuri cînd uhii 
constructori evită să foloseas
că centurile de siguranță pen
tru motivul că sînt greoaie, in
comode ; de asemenea, căștile 
de protecție sînt grele și nu 
pot fi utilizate pe timp frigu
ros.

Totodată socotesc că este in
dicat să se asigure examina
rea cu regularitate a cadrelor 
tehnice și de conducere în ce 

pentru ucenici, elevi, studenți 
în perioada efectuării practi
cii profesionale sau vizitelor 
cu caracter didactic în unită
țile productive.

Prin proiectul alăturat se 
stabilește obligația și răspun
derea în ceea ce privește rea
lizarea deplină a măsurilor de 
protecția muncii pentru toți 
aepi care potrivit dispoziți- 
uhilor legale au atribuții de 
organizare, conducere și con
trol în procesul muncii.

Spre o mai bună asigurare 
a măsurilor de protecția mun
cii, în proiectul de lege alătu
rat se prevede că Comitetul 
de Stat pentru Protecția Mun
cii, împreună cu Ministerul 
Sănătății și Prevederilor So
ciale, vor elabora norme re
publicane de protecția muncii

Bticelea
privește cunoașterea și însuși
rea normelor de protecție a 
muncii. Aceste examinări să 
se facă cu tot spiritul de răs
pundere, știut fiind că de fe
lul cum se cunosc problemele 
de protecție a muncii de către 
cadrele de conducere depinde 
buna instruire a muncitorilor 
și aplicarea corectă a măsuri
lor respective. Aș vrea să 
exemplific pe scurt aceasta 
prin experiența mea propriei 
De 15 ani conduc, pe dife
rite șantiere, brigăzi de cons-

Cuvîntul deputatului 
loan Trufan

Am ascultat cu deosebită a- 
tenție expunerea tovarășului 
Gheorghe Apostol asupra pro
iectului de lege cu pri
vire la protecția muncii și, 
de la început, vreau să a- 
răt că sînt întrutotul de a- 
cord cu întreg conținutul aces
tei legi care reflectă cu tărie 
faptul că în țara noastră pro
tecția muncii este o problemă 
de stat.

După ce a arătat, cu o serie 
de exemple, că grija partidu
lui și statului nostru pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă este deosebit de eviden
tă și în regiunea Maramureș, 
vorbitorul a spus : Consider 
foarte prețioase prevederile 
articolului 8 din lege în care 
se precizează răspunderea pen
tru realizarea deplină a măsu
rilor de protecție a muncii 
pentru toți cei ce organizează, 
controlează și conduc procesul 
de muncă, începînd de la con
ducerea ministerelor și pînă la 
maiștri, șefi de brigăzi și e- 
chipe. Aș vrea să propun pe 
această linie ca organele de 
control din partea ministeru
lui, atunci cînd se deplasează 
în uzine, pe lîngă problemele 
de producție, să se ocupe mai 
mult și de controlul asupra a- 
plicării de către conducerile 
întreprinderilor a tuturor mă
surilor de protecția muncii cu
prinse în planurile de măsuri 
sau în contractele colective, 
de felul cum se respectă le
gislația privind regimul de lu
cru și respectarea normelor de 
protecția muncii.

Socotesc, de asemenea, că 
are o deosebită însemnătate 
prevederea din noua lege care 
arată că va trebui îmbunătățit 
sistemul de predare al cuno
ștințelor de protecția muncii

Cuvîntiil 
Elisabeta

Legea propusă — a arătat 
vorbitoarea — oglindește cu 
tărie preocuparea și grija per
manentă a conducerii partidu
lui și statului nostru pentru 
îmbunătățirea necontenită ă 
condițiilor de lucru și de via
tă a celor ce muncesc.
Ca muncitoarea la Fabrică de 

încălțăminte „CrișUl“ Oradea, 
cu o vechime în producție de 
peste 20 de ani, care am cu
noscut și munca grea în fa
brica patronului capitalist, pot 
spune cu recunoștință că noi, 
muncitorii, simțim din plin în 
fiecare zi, că în patria noastră 
socialistă grija față de om este 
țelul suprem al politicii parti
dului și statului nostru.

La fabrica unde lucrez se 
construiesc noi hale moderne, 
dotate cu utilaje de înaltă teh
nicitate, iar procesele tehno
logice sînt în curs de meca
nizare. In acest scop, în anii 
1964—1965 s-a cheltuit suma 

pe baza cărora ministerele și 
celelalte organe centrale sînt 
obligate să stabilească norme 
departamentale de protecția 
muncii, iar conducerile unită
ților productive vor stabili, pe 
baza acestora, instrucțiuni 
proprii de protecția muncii a- 
daptate la condițiile de lucru 
specifice secțiilor, sectoarelor, 
atelierelor și locurilor de mun
că din organizația socialistă 
respectivă.

Raportorul a înfățișat, în 
continuare, alte prevederi ale 
proiectului de lege. în înche
iere. el a spus: Comisiile, 
după examinarea proiectului 
de lege cu privire la protecția 
muncii, și-au exprimat acor
dul cu proiectul de lege în 
forma în care a fost înmînat.

tructori formate din 50—100 
muncitori și, în tot acest timp, 
nu am avut nici un accident de 
muncă grav. La aceasta consi
der că în bună măsură a con
tribuit instruirea atentă pe 
care am făcut-o muncitorilor, 
în strînsă legătură cu natura 
lucrărilor ce le executăm.

în încheiere țin să-mi ex
prim convingerea că aplicarea 
noilor măsuri pe care le pre
vede legea pentru protecția 
muncii va constitui pentru noi, 
muncitorii, un nou imbold în 
întrecerea socialistă pentru în
deplinirea și depășirea sarci
nilor de plan, răspunzînd ast
fel grijii permanente a parti
dului și statului nostru pen
tru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de via
ță a oamenilor muncii.

în școlile profesionale și teh
nice, în institutele de învăță
mînt tehnic superior. Dacă în 
aceste școli se vor preda ase
menea cunoștințe și dacă in
structajele maiștrilor pe locul 
de producție vor fi îmbunătă
țite și privite cu toată răspun
derea, atunci fără îndoială se 
vor obține rezultate mai bune 
în domeniul prevenirii acci
dentelor și îmbolnăvirilor pro
fesionale.

Prezentarea spre aprobarea 
Marii Adunări Naționale a 
legii cu privire la protecția 
muncii, precum și luarea în
tregului complex de măsuri 
stabilite de partid și de stat 
pe această linie — a spus în 
continuare vorbitorul — au loc 
în momentul cînd toți oamenii 
muncii din țara noastră se pre
gătesc să pornească la înde
plinirea sarcinilor planului pe 
1966 — primul an al planului 
cincinal. Ele arată marea gri
jă a partidului și statului nos
tru pentru ocrotirea sănătății 
oamenilor muncii, creează pre
mise puternice pentru conti
nua îmbunătățire a condițiilor 
de muncă, factor important în 
creșterea productivității mun
cii.

Permiteți-mi să-mi exprim 
deplina adeziune la aceste mă
suri, tonsiderîndu-le ca ele
mente de mare importanță în 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice stabilite de partid. Vă a- 
sigur că oamenii muncii din 
Maramureș, tovarășii mei de 
muncă care au încă vie în 
inimi vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiune, 
prețioasele indicații primite 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, vor lupta 
zi de zi, pentru transpune
rea în fapt a tuturor acestor 
măsuri,

deputatei 
Moszorjak

de 4 300 000 lei, iar pentru anii 
1966—1967 sînt prevăzute încă 
5 milioane leii

Referindu-se la faptul că 
numai crearea unor condiții 
de muncă corespunzătoare nu 
înlătură pe deplin pericolul 
de îmbolnăvire și accidentare, 
vorbitoarea a arătat, între al
tele. că o deosebită însemnă
tate are instruirea temeinică a 
celor ce muncesc în producție, 
cu normele de protecție și 
tehnica securității muncii, în
tărirea disciplinei în produc
ție, crearea unei opinii de 
masă împotriva celor ce în
calcă aceste norme, precum și 
o bună cunoaștere a meseriei, 
a procesului de producție, a 
mașinilor și utilajelor. Or, toc
mai aceste probleme de impor
tanță deosebită sînt uneori ne
glijate. Maiștrii, tehnicienii,

(Continuare in pag. a III-a)
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șefii de secție din întreprin
derea noastră nu au acordat 
atenția corespunzătoare aces
tor laturi importante ale pro
tecției muncii.

în urma controlului obștesc, 
desfășurat de comitetul sindi
catului, conducerea întreprin
derii a fost sprijinită să ia 
unele măsuri tehnico-organi- 
zatorice, practice și eficiente 
pentru întărirea spiritului de 
răspundere la toți conducăto
rii procesului de producție, 
pentru îmbunătățirea instrui
rii muncitorilor, aplicarea o- 
perativă a măsurilor de pro
tecție a muncii și altele.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Pentru ocrotirea sănă
tății femeilor și tineretului, 
legislația muncii din țara noa
stră prevede măsuri speciale 
în ce privește regimul și con
dițiile de muncă ale acestora. 
Noile măsuri ce vor fi apro
bate de actuala sesiune a Ma
rii Adunări Naționale, vin să 
întregească grija față de con
dițiile de muncă ale tineretu-

lui și femeilor în procesul 
producției. De aceea consider 
că organele Comitetului de 
Stat pentru Protecția Muncii 
care va fi creat, precum și 
sindicatele, vor trebui să exer
cite în întreprinderi un con
trol permanent asupra aplică
rii consecvente a acestor im
portante măsuri.

Profund convinsă că sînt în 
asentimentul tuturor oameni
lor muncii români, maghiari 
și de alte naționalități din re
giunea Crișana, permiteți-mi 
ca, în numele lor, să aduc de 
la această înaltă tribună cal
de mulțumiri conducerii parti
dului și statului nostru pentru 
tot mai minunatele condiții de 
muncă și viață ce ne sînt 
create. Răspunsul nostru mun
citoresc, față de grija ce ne-o 
poartă partidul și statul nos
tru, îl va constitui îndeplini
rea, în mod exemplar, a pla
nului de stat pe 1966, la toți 
indicatorii.

Exprimîndu-mi acordul cu 
proiectul de lege privind pro
tecția muncii, îl voi vota cu 
încredere, din toată inima.

Cuvîntul deputatului
Ion Nâstase

Am studiat cu atenție pro
iectul de lege privind noua 
organizare a protecției muncii 
în țara noastră, supus dezba
terii și aprobării actualei se
siuni a Marii Adunări Națio
nale.

Ca unul ce muncesc în agri
cultură fiind directorul stați
unii de mașini și tractoare 
„Cuza Vodă“, din raionul Că
lărași, sînt impresionat de pre
vederile acestui proiect, care 
oglindește în chip grăitor 
faptul că în Republica Socia
listă România, grija pentru 
viața și sănătatea oamenilor 
muncii constituie o problemă 
de stat aflată permanent în 
atenția partidului și guvernu
lui.

în agricultură, crește conti
nuu parcul de mașini și trac
toare, se folosesc cantități din 
ce în ce mai mari de substan
țe chimice, se extinde folosi
rea energiei electrice în pro
ducție. Toate acestea fac ne
cesară îmbunătățirea activită
ții de protecție a muncii, a- 
plicarea riguroasă a normelor 
de tehnica securității și igie
na muncii, cerințe care își gă
sesc reglementarea în proiec
tul de lege pe care îl dez
batem.

în unitatea noastră, fondu
rile alocate pentru protecția 
muncii au fost cheltuite pen
tru realizarea unor instalații 
de evacuare a gazelor din a- 
telierele de sudură și de la 
bancurile de încercare a mo
toarelor, pentru introducerea 
unor dispozitive menite să u- 
șureze efortul fizic al lucră
torilor, verificarea periodică și 
asigurarea tuturor instalațiilor 
electrice, asigurarea alimenta
ției și a echipamentului de 
protecție și altele. S-au îm
bunătățit mult și condițiile de 
viață ale mecanizatorilor noș
tri, prin construirea de către 
unitățile deservite a caselor de 
cîmp la fiecare brigadă de 
tractoare. Se asigură astfel 
cazarea și hrana caldă a trac
toriștilor chiar cînd aceștia 
sînt deplasați la distanțe mari 
față de sediul stațiunii. Ca

urmare a acestor măsuri, si
tuația protecției muncii s-a 
îmbunătățit simțitor.

Prin aplicarea prevederilor 
noii legi cresc și mai mult 
posibilitățile de asigurare a 
tuturor măsurilor de protecție, 
dar în același timp cresc și 
obligațiile noastre, răspunde
rea fiecăruia dintre noi pen
tru respectarea și aplicarea 
tuturor normelor și masurilor 
stabilite. Pentru cadrele din 
conducerea unităților agricole 
socialiste se pune sarcina de 
a găsi mijloace tot mai efi
ciente pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de mun
că și viață ale salariaților, în 
așa fel încît să se reducă și 
mai mult pericolul de acciden
te și îmbolnăviri profesionale. 
Totodată va trebui să ne o- 
cupăm mai temeinic de instru
irea diferențiată, pe meserii și 
loc de muncă, a tuturor sala- 
riaților în ce privește normele 
și măsurile de protecție a 
muncii și să asigurăm aplica
rea strictă a acestora.

îmi permit să fac o propu
nere pentru organele centrale 
din agricultură. Consider ne
cesar ca în programele anali
tice din școlile profesionale de 
mecanizatori să se includă mai 
multe ore privind problemele 
de protecție a muncii, acestea 
să fie eșalonate în toți cei trei 
ani de studiu, iar la examenul 
de absolvire să fie verificate 
cu exigență și cunoștințele 
mecanizatorilor în ce privește 
regulile de circulație.

Pentru cei care lucrează în 
agricultură, de la director de 
stațiune sau gospodărie și pînă 
la șeful de brigadă, este o o- 
bligație de prim ordin să su
pravegheze și să asigure întoc
mai aplicarea tuturor prevede
rilor din această lege, contri
buind astfel la continua îm
bunătățire a condițiilor de 
muncă și de trai ale celor ce 
muncesc cu abnegație și hăr
nicie pe Ogoarele patriei noa
stre.

Voi vota cu toată încrederea 
proiectul de lege privind pro
tecția muncii.

LEGEA
cu privire la protecția muncii

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
hotărăște :

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — în Republica Socialistă România protecția muncii 

constituie o problemă de stat.
în acest scop, se înființează Comitetul de Stat pentru Pro

tecția Muncii, ale cărui atribuții de îndrumare, coordonare și 
control a activității de protecție a muncii, pe tot cuprinsul țării, 
se stabilesc prin lege.

Art. 2. — Protecția muncii face parte integrantă din proce
sul de muncă și are ca scop asigurarea celor mai bune con
diții de muncă, prevenirea accidentelor de muncă și a îmbol
năvirilor profesionale.

Art. 3. — Măsurile de protecție a muncii se asigură pentru 
angajații tuturor organizațiilor de stat, cooperatiste și ai celor
lalte organizații obștești, pentru membrii cooperativelor de pro
ducție, agricole și meșteșugărești, precum și pentru ucenici, 
elevi și studenți în perioada efectuării practicii profesionale sau 
vizitelor cu caracter didactic în unități productive.

Art. 4. — Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii stabi
lește împreună cu Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale 
norme republicane obligatorii de protecție a muncii. Aceste 
norme cuprind cadrul general de tehnică a securității, precum 
și normele de igienă a muncii.

Art. 5. — Ministerele și celelalte organe centrale ale admi
nistrației de stat și organele centrale ale organizațiilor coope
ratiste și obștești stabilesc, pe baza normelor republicane, sub 
îndrumarea și controlul Comitetului de Stat pentru Protecția 
Muncii, norme departamentale de protecție a muncii, obliga
torii pentru toate organizațiile ce le sînt subordonate. Normele 
de igienă a muncii vor fi incluse în normele departamentale 
de protecție a muncii astfel cum au fost stabilite prin nor
mele republicane.

Pentru activitățile ce sînt comune mai multor ministere, altor 
organe centrale ale administrației de stat, organelor centrale 
ale organizațiilor cooperatiste și obștești, precum și sfaturilor 
populare, se aplică normele departamentale indicate de Comi
tetul de Stat pentru Protecția Muncii, care va stabili și adap
tările ce sînt necesare.

Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale 
orașelor București și Constanța stabilesc normele de protecție 
a muncii pentru activitățile de gospodărire comunală care nu 
sînt specifice ministerelor și altor organe centrale.

Comitetul de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor 
Locale ale Administrației de Stat coordonează stabilirea nor
melor prevăzute la alineatul precedent.

Art. 6. — Conducerile organizațiilor socialiste vor stabili in
strucțiuni proprii de protecție a muncii care cuprind prevede
rile din normele departamentale de protecție a muncii și mă
surile suplimentare de protecție a muncii necesare la condi
țiile de lucru specifice secțiilor, sectoarelor, atelierelor și locu
rilor de muncă din organizația socialistă respectivă.

CAPITOLUL II

Obligații și răspunderi
Art. 7. — Conducătorii organizațiilor socialiste vor stabili, o 

dată cu măsurile de realizare a planului de producție sau a 
sarcinilor de serviciu, măsuri corespunzătoare în vederea asi
gurării celor mai bune condiții de muncă, a prevenirii acci
dentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

Art. 8. — Obligația și răspunderea pentru realizarea deplină 
a măsurilor de protecție a muncii o au — potrivit atribuțiilor 
ce le revin — cei ce organizează, controlează și conduc procesul 
de muncă, după cum urmează :

— la locul de muncă : șefii secțiilor, sectoarelor, atelierelor 
— ingineri, tehnicieni sau maiștri — precum și șefii brigăzilor 
și echipelor ;

— la nivelul întreprinderilor, organizațiilor economice de 
stat, cooperatiste și la celelalte organizații obștești, precum și 
la instituții : directorul, conducătorul unității sau președintele 
organizației cooperatiste sau obștești;

— la nivelul direcțiilor generale, direcțiilor regionale, trus
turilor și combinatelor : conducătorul respectiv ;

— la nivelul sfaturilor populare: președintele comitetului 
executiv ;

— la nivelul ministerelor, celorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, organelor centrale ale organizațiilor coo
peratiste și obștești : ministrul, conducătorul organului central 
ori președintele organizației cooperatiste sau obștești respective.

Obligația și răspunderea pentru realizarea deplină a măsu
rilor de protecție a muncii o au, de asemenea, și toate celelalte 
persoane cărora le revin atribuții de organizare, conducere și 
control în procesul de muncă.

Art. 9. — Organizațiile socialiste sînt obligate :
a) să aplice normele de protecție a muncii : la construcția 

și exploatarea obiectivelor în care se desfășoară o activitate 
economică, socială sau culturală ; la introducerea de substanțe 
noi; la amplasarea utilajelor și instalațiilor ; la reparația și în
treținerea utilajelor, instalațiilor, sculelor și la exploatarea mij
loacelor și căilor de transport;

b) să introducă în procesul de producție sau, după caz, să 
confecționeze aparate, dispozitive, instalații, echipamente și ma
teriale de protecție a muncii la nivelul cuceririlor științei și 
tehnicii moderne.

Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de 
stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești 
vor lua măsuri pentru generalizarea celor mai eficace dispo
zitive și instalații de protecție a muncii, cu avizul Comitetului 
de Stat pentru Protecția Muncii;

c) să ia orice alte măsuri în vederea asigurării celor mai bune 
condiții de muncă, prevenirii accidentelor de muncă și îmbol
năvirilor profesionale.

Art. 10. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale 
administrației de stat, organele centrale ale organizațiilor coo
peratiste și obștești sînt obligate ca o dată cu realizarea insta
lațiilor și utilajelor, precum și la introducerea de noi procese 
tehnologice, să asigure măsurile corespunzătoare de protecție 
a muncii.

Organizațiile de cercetări și proiectări sînt obligate să aplice, 
la elaborarea studiilor și proiectelor, normele de protecție a 
muncii.

In cazul proceselor tehnologice pentru care nu există norme 
republicane sau departamentale de protecție a muncii, minis
terele și celelalte organe centrale și locale ale administrației 
de stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și ob
ștești, în subordinea cărora ,se află organizațiile de cercetare 
și proiectare, sînt obligate să stabilească măsurile necesare de 
protecție a muncii cu avizul Comitetului de Stat pentru Pro
tecția Muncit

Consiliile tehnico-științifice și comisiile tehnice interne sînt 
obligate să verifice proiectele din punct de vedere al respec
tării normelor de protecție a muncii.

Comitetul de Stat al Planificării și Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistematizare vor aviza numai pro
iectele pentru care consiliul tehnico-științific al organizației so
cialiste menționează că s-au respectat normele de protecție a 
muncii și pentru care sînt asigurate mijloacele financiare și 
materiale necesare realizării măsurilor de protecție a muncii.

Art. 11. — în cazul accidentelor de muncă, conducătorul pro
cesului de muncă trebuie să înștiințeze de îndată pe condu
cătorul organizației socialiste de producerea accidentului.

în cazul accidentelor de muncă colective, mortale și a celor 
care au produs invaliditate, conducătorul organizației socia
liste va sesiza de îndată organele Comitetului de Stat pentru 
Protecția Muncii, ale Procuraturii și ale Ministerului Afaceri
lor Interne.

Conducătorul organizației socialiste și al procesului de muncă 
sînt obligați să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica 
starea de fapt rezultată din producerea accidentului, în afară 
de cazurile cînd menținerea acestei stări ar da loc la alte ac
cidente, ar periclita viața sau sănătatea accidentaților ori secu
ritatea organizației socialiste.

Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii este obligat ca 
prin organele sale să înceapă de îndată cercetarea la fața lo
cului pentru stabilirea cauzelor accidentului, precum și pentru 
prevenirea altor accidente.

Art. 12. — Organizațiile socialiste sînt obligate, potrivit nor
melor stabilite de Consiliul de Miniștri :

a) să înregistreze, să țină evidența și să raporteze accidentele 
de muncă și îmbolnăvirile profesionale ;

b) să nominalizeze, în planurile lor, investițiile pentru pro
tecția muncii și să țină evidența cheltuirii fondurilor de pro
tecția muncii.

Art. 13. — In toate cazurile și la toate nivelele, la aprecie
rea activității depuse în îndeplinirea planului de producție și 
a sarcinilor de serviciu, la acordarea oricăror stimulente ma
teriale și morale, se va ține seama de felul în care au fost asi
gurate și respectate măsurile de protecție a muncii.

Art. 14. — Institutele de cercetări din subordinea ministe
relor, a celorlalte organe centrale și ale Academiei Republicii 
Socialiste România vor introduce în planurile de cercetare, teme 
de protecție a muncii specifice activității pentru care se face 
cercetarea.

Art. 15. — Ministerul Invățămîntului, în colaborare cu cele
lalte ministere sau organe centrale va lua măsuri ca planurile 
de învățămînt și programele analitice ale cursurilor de califi
care cu durată scurtă, ale școlilor profesionale, școlilor teh
nice, precum și ale institutelor de învățămînt superior tehnic, 
să cuprindă cursuri speciale sau capitole de protecție a muncii.

Art. 16. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale 
ale administrației de stat, organele centrale ale organizațiilor 
cooperatiste și obștești, sînt obligate să ia măsurile și să pre
vadă mijloacele necesare pentru desfășurarea unei propagande 
sistematice, concrete și eficace în vederea cunoașterii, popu
larizării și aplicării măsurilor de protecție a muncii.

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Comitetul de 
Radiodifuziune și Televiziune sînt obligate să prevadă în pla
nurile lor de activitate, în mod distinct, teme privind propa
ganda prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor pro
fesionale.

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă ia măsuri pen
tru realizarea materialelor de propagandă referitoare la pro
tecția muncii — filme, diafilme, afișe, pliante și alte tipărituri 
— pe baza cererilor organizațiiloi' socialiste.

Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii coordonează acti
vitatea de propagandă a protecției muncii în ceea ce privește 
nivelul tehnic și va realiza noi prototipuri de afișe, pliante și 
alte materiale de propagandă.

Art. 17. — Organizațiile socialiste sînt obligate să prezinte 
actele sau orice alte documente în legătură cu protecția muncii 
cerute de organele de control ale Comitetului de Stat pentru 
Protecția Muncii. De asemenea, organizațiile socialiste sînt 
obligate să dea lămuririle necesare și să țină seama de indi
cațiile organelor de control ale Comitetului de Stat pentru Pro
tecția Muncii.

Organizațiile socialiste sînt obligate, la cererea Comitetului 
de Stat pentru Protecția Muncii sau inspectoratelor regionale, 
interraionale, raionale și orășenești de protecție a muncii să 
pună la dispoziție specialiștii solicitați de aceștia pentru efec
tuarea unor acțiuni deosebite de control privind protecția 
muncii, ori a unor expertize, precum și pentru lămurirea pro
blemelor ce se ridică cu ocazia cercetării unor accidente de 
muncă, sau îmbolnăviri profesionale.

Organizațiile socialiste la care funcționează inspectori pentru 
protecție a muncii sînt obligate să le asigure, fără plată, încă
perile și mobilierul necesar activității lor, precum și iluminatul, 
încălzitul și întreținerea acestora.

CAPITOLUL III

îndrumare și control
Art. 18. — Dispozițiile Comitetului de Stat pentru Protecția 

Muncii, date în realizarea atribuțiilor sale, sînt obligatorii pen
tru toate organizațiile socialiste.

Art. 19. — Inspecția sanitară de stat, Inspectoratul de stat 
pentru cazane și instalații de ridicat, Inspecția de supraveghere 
pentru prevenirea incendiilor, Inspecția de stat pentru con
strucții, precum și alte inspecții de stat și organele lor în sub
ordine, sînt obligate să acorde Comitetului de Stat pentru Pro
tecția Muncii și organelor de control ale acestuia tot sprijinul 
de specialitate necesar pentru asigurarea promptă și eficace 
a controlului aplicării măsurilor de protecție a muncii.

Art. 20. — Organele de control ale Comitetului de Stat pen
tru Protecția Muncii solicită sprijinul sindicatelor care — 
potrivit atribuțiilor lor — organizează controlul obștesc asupra 
aplicării și respectării legislației de protecție a muncii, în scopul 
prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 21. — Normele republicane și departamentale de pro

tecție a muncii existente la data publicării prezentei legi, ră- 
mîn în vigoare pînă la emiterea altor norme.

Art. 22. — încălcarea dispozițiilor legale privitoare la pro
tecția muncii atrage răspunderea : disciplinară, administrativă, 
materială sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 23. — Decretul nr. 834/1962 privind organizarea protec
ției muncii în Republica Populară Română, precum și Hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri și Consiliului Central al Sindicate
lor nr. 965/1964 privind organizarea protecției muncii și a acti
vității de igienă și antiepidemice în Republica Populară Ro
mână, se abrogă.

Raportul Comisiei pentru redactarea 
proiectului noului regulament 

de funcționare 
a Marii Adunări tonale prezentat 

de deputatul Traian lonașcu
Creșterea rolului și atribu

țiilor Marii Adunări Națio
nale, precum și a Comisiilor 
sale permanente, consacrată 
de Constituția Republicii So
cialiste România și determi
nată de sarcinile multiple și 
complexe ce revin statului 
nostru în procesul de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, 
cît șl experiența dobîndită 
de-a lungul anilor în aplica
rea actualului Regulament de 
funcționare a Adunării noas
tre, impun o și mai bună re
glementare a regimului de 
desfășurare a activității sale.

Proiectul noului Regula
ment de funcționare a Marii 
Adunări Naționale, dînd ex
presie prevederilor noii Con
stituții, referitoare la contro
lul pe care organul suprem al 
puterii de stat îl exercită asu
pra întregii activități de stat, 
cuprinde, față de vechiul Re
gulament, noi dispoziții privi
toare, printre altele, la :

— prezentarea de dări de 
seamă, în fața Marii Adunări 
Naționale, de către organele 
pe care organul suprem al 
puterii de stat le alege ;

— ascultarea de către co
misiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, periodic 
sau pe probleme, fiecare po
trivit competenței Sale, a in
formărilor, pe care conducă
torii oricăror organe ale ad
ministrației de stat, ale Tri
bunalului Suprem, ca și Pro
curorul General al Republicii,

le fac asupra activității lor și 
a organelor ce diriguiesc; 
prezentarea de către comisiile 
permanente a constatărilor la 
care au ajuns, însoțite de pro
punerile lor, în fața Marii 
Adunări Naționale;

— pregătirea, de către Co
misia constituțională, a lucră
rilor cu privire la controlul 
constituționalității legilor, pre
zentate Marii Adunări Națio
nale sub formă de rapoarte 
sau avize ;

— studierea, de către comi
siile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, potrivit 
competentei lor, a petițiilor, 
adresate de cetățeni Marii A- 
dunări Naționale, cu privire 
la probleme de interes obștesc 
sau la chestiuni de ordin per
sonal.

în continuare, raportorul s-a 
referit la prevederile proiec
tului de Regulament menite 
să . înlesnească desfășurarea 
mai operativă a lucrărilor 
Marii Adunări Naționale. 
Proiectul noului Regulament 
prevede termene mai scurte 
pentru înștiințarea, prin pu
blicare, a convocării în sesiu
ne a Marii Adunări Naționale.

Pentru considerațiunile ex
puse și avînd în vedere că 
noua reglementare este de 
natură să înlesnească dezvol
tarea și desăvîrșirea activității 
Marii Adunări Naționale, Co
misia, în unanimitate, propune 
adoptarea proiectului de Re
gulament de funcționare a 
Marii Adunări Naționale.

Expunere asupra decretelor emise 
de Consiliul de Stat, prezentată 
de deputatul Grigore Ceamănu

Oglindind procesul de neîn
treruptă adîncire a democra
tismului socialist al orînduirii 
noastre, noua Constituție con
sacră printre altele și rolul 
crescînd al Marii Adunări Na
ționale în viața de stat.

în aplicarea prevederilor 
Constituției — a spus vorbi
torul — din însărcinarea Con
siliului de Stat, supun Marii 
Adunări Naționale, pentru a 
fi dezbătute ca legi, un nu
măr de 32 decrete, care con
țin norme cu putere de lege, 
stabilite de Consiliul de Stat, 
de la prima sesiune a actua
lei legislaturi pînă la deschi
derea celei prezente.

Emiterea acestor decrete de 
către Consiliul de Stat a co
respuns nevoii de a reglemen
ta, fără întîrziere, unele laturi 
ale activității de stat și ob
ștești.

La elaborarea decretelor 
s-a ținut seama de actualele 
condiții obiective ale dezvol
tării societății noastre, pre
cum și de sarcinile decurgînd 
din Directivele Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Normele cuprinse în 
aceste decrete sînt rezultatul 
unei analize atente și multi
laterale efectuată mai întîi de 
organele centrale inițiatoare 
și apoi la nivelul Consiliului 
de Miniștri. Majoritatea aces
tor decrete au fost studiate 
și avizate de Comisiile per
manente de resort ale Marii 
Adunări Naționale, iar în șe
dințele Consiliului de Stat ele 
au fost, de asemenea, exami
nate înainte de a primi forma 
definitivă.

Cea mai mare parte dintre 
acestea cuprind norme referi
toare la organizarea și func
ționarea unor ministere și a 
altor organe sau instituții cen
trale de stat. Prin alte decrete 
s-au adus reglementări în do
meniul activității administra
tive și financiare. Dintre aces
tea vorbitorul a menționat:

— Decretul pentru avansa
rea în contul proprietarilor — 
persoane fizice — a sumelor 
necesare pentru efectuarea

reparațiilor la clădirile cu mai 
multe apartamente, dintre 
care unele sînt proprietate de 
stat, iar altele proprietate 
particulară. Spre deosebire de 
reglementarea anterioară, res
tituirea sumelor avansate se 
face în rate, iar valoarea re
parațiilor se calculează la pre
țurile și în condițiile aplica
bile sectorului de stat.

— Decretul din 5 iulie care 
aduce o completare regimului 
vamal în vederea facilitării 
turismului și transporturilor 
comerciale.

— Decretul privind regle
mentarea modului în care lo
cuitorii satelor, comunelor, o- 
rașelor raionale și ai localită
ților componente ale orașelor, 
cu caracter agricol, pot ho
tărî în mod liber consimțit, în 
adunări populare, să contri
buie la efectuarea unor lu
crări locale de interes ob
ștesc.

Unele decrete se referă la 
sfera raporturilor de muncă, 
iar altele cuprind norme care 
reglementează domenii diferi
te ale activității de stat. Citez 
dintre acestea :

—- Decretul pentru regle
mentarea îndeplinirii servi
ciului militar prin care, ținîn- 
du-se seama de modernizarea 
armatei noastre și a dotării ei 
tehnice, s-au mărit limitele de 
vîrstă pentru unele categorii 
de ofițeri activi și în rezerva 
forțelor noastre armate și

— Decretul prin care s-a 
reglementat acordarea titluri
lor științifice, îmbunătățindu- 
se condițiile pentru stimularea 
și perfecționarea, cadrelor de 
cercetare științifică.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Transpunerea în legi a 
normelor cuprinse în aceste 
decrete va constitui o contri
buție importantă la îmbună
tățirea legislației și la întări
rea legalității socialiste, co
respunzător cerințelor organi
zării de stat și ale vieții eco
nomice, sociale și culturale în 
etapa actuală de dezvoltare a 
țării noastre.

Ședințe ale Comisiilor Permanente ale Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. t)

O deosebită însemnătate a a- 
cordat Marea Adunare Națională 
legii cu privire la înființarea, or
ganizarea și funcționarea Consi
liului Național al Cercetării Ști
ințifice. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
ampla și edificatoarea sa expu
nere, legea creează condiții favo
rabile pentru îmbunătățirea or
ganizării și îndrumării activității 
științifice, pentru legarea tot mai 
strînsă a cercetării științifice de 
nevoile vitale ale economiei și 
culturii țării.

Planul de Stat pe anul 1966 și 
bugetul de stat, dezbătute și a- 
doptate de dv. au o importanță

ÎNCHIDEREA lucrărilor
SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
și o semnificație specială. Planul 
pe anul 1966 inaugurează o nouă 
etapă în dezvoltarea economiei 
noastre naționale, marchează în
ceputul noului plan cincinal. în
făptuirea Iui va asigura progre
sul în ritm susținut al industriei 
și agriculturii, creșterea armo
nioasă și echilibrată a economiei 
naționale, dezvoltarea științei și 
culturii, continua ridicare a nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Legea pentru perfecționarea 
sistemului protecției muncii, mă
surile adoptate și mijloacele ma
teriale afectate acestui sector al 
vieții sociale vădesc, încă o dată, 
grija permanentă a partidului și 
a statului nostru față de oamenii 
muncii, pentru îmbunătățirea 

continuă a condițiilor lor de 
viață și muncă.

Au fost adoptate legile pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat între sesiuni, prin care au 
fost reglementate probleme im
portante ale construcției econo
mice, social-culturale și ale orga
nizării de stat.

Sesiunea a aprobat, de aseme
nea, noul Regulament de func
ționare a Marii Adunări Națio
nale, care asigură acestui înalt 
for condiții de activitate cores
punzătoare atribuțiilor sale și 
creșterii rolului său, în lumina 
noii Constituții a Republicii So
cialiste România.

Lucrările sesiunii, cuvîntările 

rostite, entuziasmul cu care au 
fost adoptate legile, sînt expre
sia hotărîrii neclintite a poporu
lui român de a-și consacra toate 
eforturile, toată priceperea și tot 
talentul, înfăptuirii mărețelor o- 
biective statornicite de-al IX-lea 
Congres al partidului. A lupta 
pentru realizarea lor înseamnă a 
lupta pentru cauza nobilă a de- 
săvîrșirii construcției socialiste, 
pentru ridicarea continua a țării 
noastre pe trepte tot mai înalte 
de prosperitate și civilizație, pen
tru întărirea forțelor socialismu
lui, democrației și păcii în lumea 
întreagă.

Ne aflăm, dragi tovarăși, în 
preajma zilei Republicii și a Nou
lui An. Cu acest prilej, permite

ți-mi să vă adresez, în numele 
Biroului Marii Adunări Națio
nale, cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate, de succese în 
activitatea dv. și de fericire per
sonală. Avem nestrămutata con
vingere că uriașul generator de 
energii, pe care-1 reprezintă ho- 
tărîrile Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, va 
mobiliza milioanele de cetățeni 
ai țării spre noi și strălucite iz- 
bînzi pe calea înfloririi patriei 
noastre scumpe — Republica 
Socialistă România.

Declar închisă cea de-a IV-a 
sesiune a Marii Adunări Națio
nale.

Spor la muncă 1
(Agerpres).

Comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale s-au 
întrunit miercuri pentru a-și 
alege fiecare încă un vicepre
ședinte și un secretar, în con
formitate cu noul Regulament 
de funcționare a Marii Adu
nări Naționale. De asemenea, 
unele comisii și-au ales noi 
președinți, vicepreședinți și 
secretari ca urmare a schim
bărilor intervenite în compo
nența lor în legătură cu noi 
însărcinări primite de unii 
membri ai acestora.

In prezent aceste funcții sînt 
îndeplinite de următorii de- 
putați:

Comisia Constituțională: 
Avram Bunaciu, președinte; 
Tudor Drăganu și Alexandru 
Voitinovici, vicepreședinți; 
Constantin Stătescu și Ștefan 
Boboș, secretari.

Comisia economico-finan- 

ciară; Manea Mănescu. pre
ședinte ; Aldea Militaru și 
Cornel Mihulecea, vicepreșe
dinți ; Ioan Cristoloveanu și 
Gheorghe Lăpădean, secretari.

Comisia pentru agricultură 
și silvicultură : Vasile Ma- 
teescu, președinte ; Teodor 
Haș și Ion Delcea. vicepreșe
dinți ; Mihai Ubornyi și Con
stantin Anderca. secretari.

Comisia pentru cultură și în
vățămînt : Paul Niculescu- 
Mizil, președinte ; Ion Creangă 
și Ioan Anton, vicepreședinți; 
Ștefan Bîrlea și Ion Brad, se
cretari.

Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale : 
Ștefan Milcu, președinte ; Lu
dovic Csogoi și Petre Ionescu, 
vicepreședinți; Ion Cotoț și 
Veronica Ardelean, secretari.

Comisia administrativă: 
Emil Bobu, președinte; Petre 

Duminică și Ladislau Braniș, 
vicepreședinți ; Gheorghe Fi- 
lip și Ion Mărcuș, secretari.

Comisia pentru problemele 
de apărare ! Florian Dănă- 
lache, președinte • Vasile Pa- 
tilineț și Vasile AJexe, vice
președinți ; Petru Enache și 
Grigore Marteș, secretari.

Comisia de politica externă: 
Dumitru Popescu, președinte ; 
Andrei Oțetea și Ion IliesCu. 
vicepreședinți ; Ioana Boga și 
Richard Winter, secretari.

Comisia juridică : Traian 
lonașcu, președinte ; Tudor 
Drăganu și Ion Stănescu, vice
președinți ; Constantin Stă
tescu și Mircea Rebreanu, se
cretari.

Comisia de validare : De
mostene Botez, președinte ; 
Dumitru Popa, vicepreședinte ; 
Ion Predescu, secretar.



CU PLANUL ANUAL

ÎNDEPLINIT
Sarcinile de producție la prin

cipalii indicatori ai planului pe 
1965 ce au revenit industriei din 
regiunea Banat, au fost îndepli
nite cu zece zile înainte de ter
men. Un număr de 40 de între
prinderi industriale, printre care 
Combinatul siderurgic și Uzina 
constructoare de mașini din Re
șița, Uzinele de construcții me
talice și mașini agricole Bocșa, 
fabrica Electromotor-Timișoara, 
Uzinele textile „30 Decembrie"- 
Arad, fabrica de încălțăminte 
Banatul din Timișoara și altele 
au adus o contribuție mai mare

la depășirea planului pe ansam
blul industriei regiunii, realizînd 
pînă în prezent peste prevederi 
mai mult do 46 000 tone pro
duse siderurgice — oțel, fontă, 
laminate-generatoare și motoare 
electrice, țesături și încălțăminte 
și alte produse în valoaro to
tală de 300 milioane lei. Aproa
pe 70 la sută din acest spor de 
producție a fost realizat datorită 
creșterii productivității muncii. 
Economiile la prețul de cost, 
realizate în acest an de între
prinderile din regiune, se ridică 
Ia 43 400 000 Iei.

încheierea sesiunii O. N. U.

INFORMAȚIIa»

La Nairobi a avut loc semna
rea Acordului comercial și a 
Acordului de colaborare tehni- 
co-științifică dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Kenya.

Cele două Acorduri au fost 
semnate din partea română de 
ing. Ilie Voicu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, iar 
din partea kenyană Acordul co
mercial a fost semnat de Eliud 
Mwenda, ministrul comerțului 
și industriei, iar Acordul de cola
borare tehnico-științifică a fost 
semnat de Tom Mboya, minis
trul economiei și planificării.

★
Cu prilejul celei de-a 24-a ani

versări a Armatei Populare Iu

goslave, atașatul militar aero și 
naval al R. S. F. Iugoslavia Ia 
București, colonel Ljubo Krzisnik, 
a oferit miercuri seara o recep
ție în saloanele Ambasadei.

Au luat parte general-maior Ion 
Coman, secretarul Consiliului Po
litic Superior al Forțelor Armate, 
și general-maior Vasile S. Ionel, 
adjuncți ai ministrului forțelor ar
mate, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republi
ca Socialistă România, atașați mi
litari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

SPORT
• Peste cîteva zile va începe la

Budapesta cea de-a 4-a ediție a 
competiției internaționale de ho
chei pe gheață „Cupa Dunării". 
Federația maghiară a alcătuit pro
gramul jocurilor după cum ur
mează : 26 decembrie : Budapesta- 
Belgrad : București-Sofia ; 27 de
cembrie : Belgrad-Sofia, Buda- 
resta-București ; 28 decembrie :
București-Belgrad : Budapesta-So- 
.ia

★
Hocheiștii bucureșteni iși conti

nuă cu intensitate pregătirile în 
vederea acestui eveniment. Din 
lot fac parte, printre alții : Dumi- 
traș, Ionescu, Czaka, Pană, frații 
Szabo etc. Echipa noastră va pleca 
vineri la Budapesta.

• In cadrul pregătirilor pentru 
campionatul mondial de fotbal, 
echipele Argentinei, Uruguayului 
și Chile vor participa în luna ia
nuarie la un turneu triunghiular ce 
va avea Ioc la Santiago de Chile.

® Ziarul parizian de sport 
..L'Equipe" publică o informație re-

feritoare la stațiunile de sporturi 
de iarnă din România. Sînt trecute 
în revistă stațiunile de iarnă Po
iana Brașov, Sinaia și Bușteni. In 
încheierea, articolului se arată că 
„In România stațiunile rezervate 
practicării sporturilor de iarnă sînt 
bine echipate și oferă condiții de 
confort, hoteluri, cabane aniena- 

unat peisaj natu-

® Echipa mas
culină de hand
bal Dinamo Ba
cău, care între
prinde un turneu 
in R. D. Ger
mană, a întîlnit 
la Magdeburg 
formația S. C.

Magdeburg din prima ligă. Partida 
s-a încheiat cu victoria gazdelor 
cu scorul de 23—16 (13—8). Cei 
mai buni jucători au fost Roehrinq 
(S. C. Magdeburg) și Horobeț (Di
namo), care au înscris 9 și res
pectiv 7 goluri.

intr-un 
ral".

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
OLD SATTERIIAND — film 
pentru ecran panoramic 

rulează la cinematograful 
Patria orele 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30.

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Lumina orele 10; 
12; 14; 16; 18,15: 20,30; Bu- 
cegi orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30; Tornis orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20.

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la cinematograful

13,30; 15,45; 18; 20,15; Fe
roviar 8; 10,15; 12,30;
14,45; 17; 19,15; 21,30.

JREDEȚI-MĂ, OAMENI 
rulează la cinematograful 
Pacea orele 16; 18; 20.

COLINA

Lucealărul orele 9: 11,15:
13,30; 15,45-, 18: 20,15;
București orele 8: 10,15:
12,30; 14,45; 17; 19,15:
21,15; Melodia 8; 10,15;
12,30; 14,45: 17: 19,15;
21,30: Modern 9: 11,15:

rulează la cinematograful 
Republica orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21,15, Capi
tol 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.

OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop (ambele serii)

rulează la Festival orele 
. 9,45: 13,15; 17; 20,30; Ex-

celsior orele 9,45; 13; 16,30; 
20,30.

FATA LUI BUBE
rulează la cinema Victoria 
orele 9,45; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45: Grivița orele 
10; 12,45; 16; 18,15; 20,30. 

CINE-I CRIMINALUL?
rulează la cinema Central 
orele 9,30; 11,45: 14; 16,15; 
18.30; 20,45.

IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează la cinema Flacăra 
orele 10; 15,30; 17,45; 20; 
Ferentari orele 10; 16;
18,15; 20,30.

POVESTEA LUI ALIOȘA — 
CREIONAȘUL CURAJOS — 
PĂPUȘARII — CUCURIGU 

rulează la cinema Doina 
11,30; 13,45: 16; 18,15;
20,30.

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Buzești orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,15.

LA GRANIȚA A DOUĂ O- 
CEANE

rulează la cinema Timpuri 
Noi orele 10—21 conti
nuare.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la cinema Giulești 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30; Miorița orele 9,30; 
11,15: 14; 16,15; 18,45; 21,

CEI 7 MAGNIFICI — cinema
scop ;

rulează la cinema Volga 
orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20,30.

JUDEX
rulează la cinema Cultural 
orele 10,30; 16: 18,15;
20,30.

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI

rulează la cinema Crîngași 
orele 16; 18,15; 20,30.

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează la cinema Cosmos 
orele 13,45; 15,45; 16; 20.15.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la cinema Munca 
orele 10,30; 14; 16; 18,15: 
20,30; Cotroceni orele 14; 
16,15; 18,30; 2.0,45.

CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE

rulează la cinema Vitan 
orele 11; 15,45; 18,15;
20,45.

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la cinema Popular 
orele 10,30; 16; 18,15; 20,30.

ULTIMA CAVALCADĂ 
SPRE SANTA CRUZ

rulează la cinema Arta 
orele 10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,30; Floreasca orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; în completare Dia- 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
volii i Flamura orele 9,15; 
20,30.

DINCOLO DE BARIERĂ 
rulează la cinema Moșilor 
orele 15; 17; 19; 21: Dru
mul Sării orele 16; 18: 20.

PĂDUREA SPÎNZURAȚI- 
LOR

rulează Ia cinema Viitorul 
orele 15.30; 19.

FURTUNĂ DEASUPRA 
ASIEI

rulează la Colentina orele 
15,30; 17,45; 20.

FEMEIA NECUNOSCUTĂ 
rulează la cinema Rahova 
orele 15,30; 18; 20,30.

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
rulează la Progresul orele 
15,30; 19.

SAMBA
rulează la Lira orele 15,30: 
18; 20,30.

C1NTÎND IN PLOAIE
rulează la Union orele 10; 
13,45: 15,45: 18 : 20,30.

WINNETOU — cinemascop; 
COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop — 

rulează la Dacia orele 9,15 
la 20 în continuare.

A DISPĂRUT O NAVA
rulează la Unirea orele 
11; 16; 18,15; 20,30.Televiziune

JOI 23 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii 
(I). 19,15 Emisiune pentru ti
neretul școlar: Bucureștiul în 
epoca modernă. O nouă vizită 
la Muzeul de istorie al orașu
lui București. 20,00 Pentru 
noi femeile. 20,45 Para
da vedetelor: Henri Salva
dor. 21,15 film : Patru fete în- 
tr-o curte. O producție a stu
diourilor cinematografice din 
R. P. Ungară. 22,50 Jurnalul 
televiziunii (II). Buletinul me
teorologic.

VINERI 24 DECEMBRIE
19,00 Jurnalul televiziunii 

(I). 19,15 Emisiune pentru cei 
mici: Ham, Chiț, Miau. Ci
clu de păpuși de Alecu Po- 
povici și Alexandru Adrian. 
20,00 Săptămîna. 21,00 Avan
premieră. 21,15 Teleglob. Emi
siune de călătorii geografice. 
La umbra piramidelor. Re
portaj filmat. 21,40 Din toată 
inima. în seara aceasta veți 
avea prilejul să cunoașteți ar
tiști aparținînd formațiilor 
sindicatelor din orașul Bucu
rești. 22,40 Jurnalul televiziu
nii (II). Buletinul meteorolo
gic.

peste
tare
«

Festivalul filmului

Criza politică din Dahomey
COTONOU 22 (Agerpres). — 

In evoluția crizei politice din 
D ahomey a intervenit 
miercuri un element nou cinci 
generalul Cristophe Soglo, co
mandantul șef al forțelor ar
mate, considerat „omul forte 
din această țară", a anunțat 
că a preluat „de fado“ func
țiile de șef al statului și al 
guvernului.

Intr-o cuvîntare radiodifu

zată, generalul Soglo a anun
țat suspendarea constituției, 
dizolvarea Adunării Naționa
le, a tuturor partidelor politi
ce și a consiliilor generale și 
municipale din țară.

Generalul Soglo a afirmat 
atașamentul țării față de Con
siliul Concordiei, Organizația 
comună africană și malgașă 
și O.U.A.

Adoptarea rezoluției inițiate 
de România

în sprijinul îmbunătățirii relațiilor 
dintre statele europene

Lucrările celgi de-a XX-a Sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. s-au încheiat marți noaptea. în ultima ședință, Adu
narea Generală a adoptat în unanimitate, prin aclamații, 
rezoluția „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparți
nînd unor sisteme social-politice diferite“, inițiată de Repu
blica Socialistă România.

După adoptarea rezoluției, 
a luat cuvintul, ambasadorul 
MIHAIL HAȘEGANU, repre
zentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U., care a adre
sat tuturor delegațiilor mul
țumiri călduroase pentru in
teresul și atenția acordate a- 
cestui punct de pe ordinea de 
zi a Adunării Generale. „Mul
țumesc îndeosebi delegațiilor 
care, în calitate de coautori 
ai rezoluției ce a fost adop
tată în unanimitate au spri
jinit prin declarațiile lor în 
Comitetul Politic inițiativa 
guvernului român"

Discuțiile care au avut loc 
asupra acestui punct confir
mă ideea cuprinsă în rezolu
ție că Națiunile Unite trebuie 
să încurajeze preocuparea 
pentru stabilirea de relații re
ciproce de bună vecinătate și 
de cooperare între statele eu
ropene avînd regimuri soci
ale și politice diferite, și că 
acest proces duce la apropie
rea și destinderea între na
țiuni.

Interesul manifestat față de

îmbunătățirea climatului po
litic în Europa, a spus în con
tinuare vorbitorul, prin in
tensificarea contactelor și 
schimburilor în domeniile po
litic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural ni se pare nor
mal. Orice examinare realistă 
a principalelor date istorice 
ale continentului european 
nu poate, ajunge decît la o 
singură concluzie: fiecare 
stat al acestui continent nu 
are decît de cîștigat de pe 
urma dezvoltării relațiilor re
ciproce, căutînd cu răbdare 
să pună în valoare tot ceea 
ce prezintă un interes general 
pentru toate țările și popoa
rele Europei. Diversitatea 
care definește personalitatea 
specifică a națiunilor euro
pene — rezultat normal al 
unui lung proces istoric de 
influență reciprocă — poate 
și trebuie să constituie o sur
să de înțelegere, de respect și 
interes reciproc

După aceea, secretarul ge
neral al O.N.U., U THANT, a

Apreciere unanimă
In legătură cu adoptarea in unanimitate, prin aclamații în 

ședința de marți seara a Adunării Generale a rezoluției 
„Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor
de bună vecinătate intre statele europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite" inițiată de delegația Republi
cii Socialiste România, trimisul special Agerpres, Nicolae Io
nescu, s-a adresat unor reprezentanți ai statelor europene cu 
rugămintea de a-și spune părerea despre importanța acestei 
inițiative române la O.N.U., pentru întărirea păcii și securită
ții în Europa și în întreaga lume.

Simpatia cu care am întîmpinat inițiativa României este cu 
alit mai mare cu cit ea aparține unei țări de care sîntem legați 
piintr-o prietenie tradițională, pe care de comun acord am ho- 
lărit s-o dezvoltăm mai departe, a spus reprezentantul perma
nent al Franței la O.N.U,, ROGER SEYDOUX. După cum dove
desc declarațiile generalului de Gaulle și ale celor mai înalte 
autorități franceze, în special cea a d-lui Couve de Murville, 
reintroducerea unui climat de încredere și a unor relații de 
bunăvecinătate între statele europene, indiferent de regimul 
lor politic, constituie unul din obiectivele fundamentale ale 
guvernului francez. De aceea, el primește cu mare satisfacție 
inițiativele care se inspiră din aceleași preocupări".

„Delegația italiană, a spus reprezentantul permanent al 
Italiei la O.N.U., PIERO VINCI, a fost foarte bucuroasă să 
sprijine rezoluția prezentată de România. îmi exprim deplina 
convingere, a spus el, că dacă vor fi aplicate in spiritul bună
voinței, al buneicredințe și al seriozității, ideile conținute în 
inițiativa delegației române, căreia îi aducem omagiul nostru, 
se vor dovedi foarte folositoare pentru cauza întăririi păcii și 
securității în Europa și vor constitui un exemplu al modului 
in care trebuie să se facă față problemelor epocii noastre în 
toate părțile lumii".

„Doresc să-mi exprim satisfacția, a spus ambasadorul Suediei 
la O.N.U., SVERKER ASTROM, în legătură cu adoptarea în 
unanimitate a rezoluției prezentată din inițiativa României, 
rezoluție la care sîntem fericiți de a ne fi alăturat în calitate 
de coautori. Adoptarea acestui document, a spus el, de către 
O.N.U. are o importanță deosebită deoarece el urmărește în
tărirea colaborării între țările europene.

• IN CADRUL acordului de colaborare în dome
niul. cinematografiei, dintre Bulgaria și Grecia, s-a 
încheiat ecranizarea primului film, bulgaro-grec „în- 
tîlnirea"..

Coproducția „Intîlnirea" este un film documentar, 
realizat la jocurile balcanice de atletism. Filmul a 
fost realizat de regizorul grec Lila Kurkulaku și 
regizorul bulgar Milen Ghetov.

• PREȘEDINTELE Finlandei, Urho Kekkonen, 
care se află într-o vizită neoficială în U.R.S.S., a 
avut la 22 decembrie o convorbire cu Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și Andrei 
Gromîko.

• CU PRILEJUL celei de-a noua aniversări a 
victoriei asupra agresiunii imperialiste împotriva 
R.A.U., la Port Said a avut loc un miting, la care 
au participat președintele Gamal Abdel Nasser, 
membri ai guvernului, reprezentanți ai vieții poli
tice din R.A.U. In cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
președintele Nasser a evocat lupta poporului egip
tean pentru apărarea țării și s-a referit la unele 
probleme ale politicii interne șl externe.

In legătură cu stadiul lucrărilor conferinței yeme- 
nite de la Haradh, președintele Nasser a spus că 
trebuie făcut totul pentru a obține o reglementare 
potrivit acordului de la Jeddah. Referitor Ia știrile 
potrivit cărora reprezentanții regaliști vor ataca, 
în decurs de o lună,forțe!e republicane președintele 
Nasser a spus : „Dacă ei vor ataca, li se va răs
punde cu foc. Noi vrem pacea și dorim să regle
mentăm problemele pe cale pașnică".

• LA 22 decembrie, Leonid Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a avut o convorbire cu Le Thanh 
Nghi, metnbru al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam.

făcut o declarație în care a 
salutat inițiativa întreprinsă 
pentru prima dată de Româ
nia și urmată de un grup re
prezentativ de state europene. 
După părerea mea, a spus U 
Thant, această rezoluție îm
brățișează unele principii și 
realități ale cooperării inter
naționale la nivel regional 
care sînt pe deplin conforme 
cu țelurile Cartei O.N.U. -și 
sînt susceptibile, atunci cînd 
vor fi aplicate la probleme 
concrete, să contribuie în 
mod direct și pozitiv la slăbi
rea încordării și la îmbunătă
țirea relațiilor dintre statele 
de pretutindeni.

Consider — a subliniat U 
Thant —; că nu este exagerat 
să găsim în această rezoluție 
un indiciu binevenit al dispa
riției progresive a ceea ce a 
devenit cunoscut sub numele 
de război rece. Este de aștep
tat, a spus el în încheiere, că 
îndeplinirea acestei rezoluții 
să stabilească un exemplu pe 
care alte regiuni ale lumii 
să-l poată urma cu folos.

In încheiere, AMINTORE 
FANFANI, președintele Adu
nării Generale, a subliniat 
importanța adoptării în. una
nimitate, prin aclamații, a do
cumentului propus de Ro
mânia.

In ședința de marți, Aduna
rea Generală a aprobat în 
unanimitate o declarație ini
țiată de U.R.S.S. și prezentată 
de un grup de țări latino
americane și afro-asiatice, 
care condamnă intervenția în 
treburile interne ale altor 
state.

românesc la Atena
La Atena a avut loc deschide

rea Festivalului filmului româ
nesc în prezența actorilor Ștefan 
Ciubotărașu și Silvia Popovici. A 
fost prezentat filmul „Pădurea 
spînzuraților“. La spectacol au 
participat ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Atena, 
Mircea Bălănescu, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în capitala 
Greciei, oameni de cultură, zia
riști și un numeros public. în zi
lele următoare vor fi prezentate 
filmele „Neamul Șoimăreștilor“, 
„Patru pași de infinit“, „Din

colo de barieră“. ,Dardée“ și 
„Vacanță la mare“.

Ziarele ateniene publică nu
meroase fotografii reprezentînd 
imagini din filmele românești, în
soțite de articole elogioase.

Saigonul in stare de alarmă
De cîteva zile — transmit corespon

denții agențiilor occidentale de presă — 
Saigonul se află într-o permanentă stare 
de alarmă, ca urmare a acțiunilor for
țelor patriotice. Restricțiile asupra cir
culației și celelalte măsuri de securitate 
luate în ajunul celei de-a 5-a aniversări 
a creării Frontului Național de Eliberare 
continuă să fie în vigoare, soldații ame
ricani și trupele guvernamentale găsin- 
du-se încă sub „consemn nelimitat1.

In restul țarii, acțiunile patrio- 
ților continuă să se concentreze 
îndeosebi în regiunea bazelor 
militare americane.

★

Generalul Vo Nguyeti Giap, 
ministrul apărării naționale al 
R. D. Vietnam a oferit o recep
ție în seara zilei de 22 decem
brie, cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a Armatei Populare 
Vietnameze. !n numele Comi
tetului Central al partidului și 
în numele guvernului, președin

tele Ho Și Min a salutat Ar
mata Populară Vietnameză, cu 
prilejul celei de-a 21-a aniverr 
sări. El a exprimat o inaltă a- 
preciere pentru realizările tor
telor armate ale R. D. Vietnam, 
și a recomandat torțelor armate 
și poporului din întreaga tară 
să lupte cu hotărire, să-i în- 
ftîngă pe agresorii americani, 
să apere nordul, să elibereze 
sudul și să reunifice tara.

In numele delegației forțelor 
armate de eliberare din Vietna
mul de sud, a luat cuvintul Ta 
Tht Kieu.

PARIS. — Actorii români György Kovacs și Fory Ellerle, Împreună cu actrița franceză 
Geneviève Casile, participînd la premiera coproducției franco-române „Serbările galante"

REPUBLICA DOMINICANĂ. — După incidentele sîngeroase din .capitala , do-. 
minicană. Demonstrant! ridicînd baricade pe una din străzile orașului Santo 

Domingo, în timpul intervenției forțelor interamericane

WILSON VA VIZITA

U.R.S.S.

DUPĂ CUM anunță agen
ția TASS, primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, 
va face — între 21 și 24 fe
bruarie 1966 — o vizită oficia
lă în U.R.S.S. ca invitat al 
guvernului Uniunii Sovietice.

Sesiunea 
Camerei 
Populare 

a R. D. Germane
BERLIN 22 (Agerpres). — 

în zilele de 20 și 21 decembrie, 
la Berlin au avut loc lucrările 
sesiunii ordinare a Camerei 
Populare a R. D. Germane, la 
care au fost adoptate Codul 
familiei și legea cu privire la 
Banca germană de emisie.

Deputății au adoptat o rezo
luție în care se exprimă soli
daritatea cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez împotri
va agresiunii americane. R. D. 
Germană este de părere — se 
spune în rezoluție — că asi
gurarea păcii trainice în Viet
nam este posibilă numai pe 
baza hotărîrilor de la Geneva 
din 1954, a programului în pa
tru puncte al guvernului R. D. 
Vietnam și a declarației Fron
tului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud din 22 
martie 1965,

Criza rhodesiana

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 22 (Agerpres). — 

La Londra s-au încheiat dez
baterile Camerei Comunelor 
în problemele de politică ex
ternă. Locul cel mai impor
tant în cadrul discuțiilor l-a 
ocupat, firește, problema rho- 
desiană, în legătură cu care 
conducerea Partidului Con
servator a depus o moțiune, 
respingînd categoric posibili
tatea de a se recurge la forță 
pentru înlăturarea regimului 
lui Ian Smith sau pentru asi
gurarea eficacității embargou
lui asupra petrolului. Primul 

. ministru Wilson a depus un 
amendament la această mo
țiune, invitând Camera Comu
nelor „să sprijine toate mă
surile luate pentru asigurarea 
restabilirii legalității în Rho
desia“.

In cele 90 de minute, cît a 
durat intervenția sa, Wilson a 
expus principalele puncte ale 
poziției guvernului englez în 
problema rhodesiană. El a ex
clus posibilitatea de a face uz 
de forță în rezolvarea crizei 
rhodesiene, menționînd că a 
subliniat acest lucru și în con
vorbirea cu oficialitățile din 
Zambia, care se află în pre
zent la Londra. Primul mi
nistru a arătat, de asemenea, 
că după eventuala instaurare

în Rhodesia a unui guvern 
constituțional ar fi necesară o 
perioadă de „conducere di
rectă“ de către un guvernator 
englez pentru ca rhodesienii 
albi să nu își manifeste „te
merile în legătură cu o con
ducere majoritară africană".

Trecîndu-se la vot, Camera 
comunelor a aprobat, cu o 
majoritate de 27 de voturi, 
politica guvernului britanic 
față de Rhodesia. 299 de de- 
putați laburiști și liberali s-au 
pronunțat în favoarea politicii 
guvernului, iar 272 de depu- 
tați conservatori au votat îm
potriva guvernului.

★

CITIND surse autorizate, co
respondentul din Londra al a- 
genției FRANCE PRESSE a- 
nunță că Japonia, Belgia și 
Olanda au făcut cunoscut gu
vernului britanic că sînt de 
acord cu embargoul asupra 
petrolului destinat Rhodesiel. 
După cum a relatat un purtător 
de cuvînt la Whitehall, prin
cipalele țări producătoare de 
petrol din regiunea Orientului 
Mijlociu — Iran, Kuweit, Irak 
și Libia — au hotărît, de ase
menea, să interzică exporturile 
lor de produse petroliere pen
tru Rhodesia.
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„Cei cinci“ 
și Franța

nhuniți pentru a patra oară în lipsa 
reprezentantului francez, „cei cinci“ 
s-au mărginit în cadrul sesiunii neo
ficiale de la Bruxelles să propună ca 
următoarea sesiune ministerială a 
Pieței comune să aibă loc în zilele 
de 13 și 14 ianuarie, fără a preciza 
locul întîlnirii. Ei și-au exprimat spe
ranța că Franța va accepta să parti

cipe la un consiliu extraordinar al miniștrilor de 
externe ai „celor șase“, încercînd să unească astfel 
firul negocierilor rupt la 30 iunie a.c.

Poziția binecunoscută a guvernului de la Paris în 
problemele Pieței comune nu este de natură să 
stîrnească un optimism prea larg față de even
tualitatea unei relansări care să pună în mișcare 
angrenajul de la Bruxelles.

Motivul principal al conflictului l-a constituit 
încercarea partenerilor Franței de a impune trece
rea, la adoptarea hotărîrilor în Consiliul ministe
rial prin votul majorității în loc de unanimitate, 
fapt care ar fi putut, duce la impunerea unor mă
suri inacceptabile. pentru unii din parteneri. în 
afară de aceașta, generalul de . Gaulle se împotri
vește acordării unor împuternicirii supranaționale 
atîț parlamentului'european (care în conformitate 
cu Tratatul de la Roma are numai un rol consul
tativ) cît și Comisiei executive a Pieței comune.

Reluarea tratativelor dintre „cei șase“ a consti
tuit una din problemele cele mai importante ale 
întîlnirii reprezentanților partidelor creștin-demo- 
crate, care a avut loc la Taormina.

în cadrul întîlnirii amintite, reprezentanții din 
țările membre ale C.E.E. au avut păreri diferite în 
ceea ce privește trecerea peste momentul actual al 
impasului. Astfel Fritz Hellwig, reprezentant al 
Partidului creștin-democrat din Germania occiden
tală a căutat să demonstreze că există perspecti
vele unei integrări vest-europene fără Franța. Co
lombo, ministru trezorier al Italiei, care in lipsa 
lui Fanfani îndeplinește funcția de președinte al 
Consiliului ministerial al Pieței comune, a refuzat 
să constate existența unei asemenea posibilități. La 
Taormina s-a arătat, de asemenea, că „Piața co
mună nu va putea să trăiască în «ilegalitate» de
oarece scaunul gol al Franței de la Bruxelles este 
o violare a Tratatului de la Roma“. („COM
BAT“). Atunci ? După părerea observatorilor se 
caută cu insistență o ieșire din criză, prin ela
borarea în comun a unor compromisuri, în ca
drul unei reuniuni extraordinare (care să nu se 
țină la Bruxelles ci în altă capitală occidentală) a 
miniștrilor de externe.

Potrivit agenției „FRANCE PRESSE“, „cei 
cinci“ întruniți luni în capitala Belgiei, „au lăsat 
cu optimism prudent, Franței, grija de. a face vii
torul pas“ pentru a scoate Piața comună din criza 
în care se află de aproape juinătate de an. Din Pa
ris, agenția „REUTER“ anunța marți că Franța ar 
fi acceptat în principiu să ia parte la un Consiliu 
ministerial al C.E.E. la Luxemburg, După ședința 
de ieri a Consiliului de Miniștri al Franței, minis
trul francez al informațiilor Peyrefitte a mențio
nat că în următoarele 24 de ore Parisul își va face 
cunoscută poziția sa. France Presse scrie că ho- 
tărîrile adoptate ieri de Consiliul de Miniștri 
francez, ar putea permite o primă luare de con
tact între „cei șase“ după o Întrerupere de șase 
luni, însă problemele de fond care au divizat 
pe membrii Piețij comune rămîn și sînt departe 
de a fi reglementate deși contactele bilaterale 
din ultima vreme au permis o oarecare apropiere 
a punctelor de vedere.

IOAN TIMOFTE
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