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Ședința plenară a t nmffietului Central 
al Partidului Muncitoresc Român

In ziua de 28 iunie 1965 a avut loc ședința plenară a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român.

Plenara a examinat proiectul de Constituție a Republicii Socialiste Romînia, ce a fost întocmit 
de Comisia pentru elaborarea Constituției, aleasă de Marea Adunare Națională.

Plenara și-a exprimat în unanimitate acordul cu proiectul de Constituție subliniind că 
.prevederile proiectului reflectă în mod just transformările ce au avut loc în țara noastră, 
în procesul de cons*ruire a orînduirii socialiste.

Organele și organizațiile de partid, precum și organele de presă au sarcina de a asigu
ra larga dezbatere a proiectului de Constituție de către oamenii muncii.

PROIECT

CONSTITUȚIA 
Republicii Socialiste România

ARTICOLUL 1. România este 
'republică socialistă.

Republica Socialistă România 
este stat al oamenilor muncii de 
la orașe și sate, suveran, indepen
dent și unitar. Teritoriul său este 
inalienabil și indivizibil

B ARTICOLUL 2. întreaga putere 
în Republica Socialistă România 
aparține poporului, liber și stăpîn 
pe soarta sa.

Puterea poporului se întemeiază 
pe alianța muncitorească-țără- 
nească. In strînsă unire, clasa mun
citoare — clasa conducătoare în 
societate, țărănimea, intelectuali
tatea, celelalte categorii de oameni 
ai muncii, fără deosebire de na
ționalitate, construiesc orînduirea 
socialistă, creînd condițiile trecerii 
la comunism.

ARTICOLUL 3. In Republica So
cialistă România, forța politică con
ducătoare a întregii societăți este 
Partidul Comunist Român.

ARTICOLUL 4. Deținător suve
ran al puterii, poporul o exercită 
prin Mărea Adunare Națională și 
prin sfaturile populare, organe a- 
lese prin vot universal, egal, di
rect și secret.

Marea Adunare Națională este 
Oitganul suprem al puterii de stat, 
Sul/' conducerea și controlul căruia 
tși desfășoară activitatea toate ce- 

. lelalte organe ale statului.
ARTICOLUL 5. Economia națio

nală a României este o economie 
socialistă, bazată pe proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de 
producție.

In Republica Socialistă România, 
exploatarea omului de către om
este pentru totdeauna desființată
și I se înfăptuiește principiul socia- 

► list al repartiției după cantitatea 
și calitatea muncii.

Munca este o îndatorire de o- 
noare pentru fiecare cetățean ca
pabil de muncă.

ARTICOLUL 6. Proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de pro
ducție este fie proprietate de stat 

— asupra bunurilor aparținînd în
tregului popor, fie proprietate co
operatistă — asupra bunurilor a- 
parținînd fiecărei organizații co
operatiste.

ARTICOLUL 7. Bogățiile de orice 
natură ale subsolului, minele, fon
dul funciar de stat, pădurile, apele, 
izvoarele de energie naturală, fa

TITLUL II

Drepturile și îndatoririle fundamentale 
ale cetățenilor

'ARTICOLUL 17. Cetățenii Repu
blicii Socialiste România, fără deo
sebire de naționalitate, rasă, sex 
sau religie sînt egali în drepturi în 
toate domeniile vieții economice, 
politice, juridice, sociale și cul
turale.

Statul garantează egalitatea în 
drepturi a cetățenilor. Nici o în
grădire a acestor drepturi șl nici 
O deosebire în exercitarea lor pe

TITLUL I

Republica Socialistă România
bricile și uzinele, băncile, gospo
dăriile agricole de stat, stațiunile 
de mașini și tractoare, căile de co
municație, mijloacele de transport 
și telecomunicații de stat, fondul 
de stat de clădiri și locuințe, baza 
materială a instituțiilor social-cul- 
turale de stat aparțin întregului 

popor, sînt proprietate de stat.
ARTICOLUL 8. Comerțul exte

rior este monopol de stat.
ARTICOLUL 9. Pămîntul coopera

tivelor agricole de producție, ani
malele, uneltele, instalațiile și con
strucțiile ce Ie aparțin sînt proprie
tate cooperatistă.

Lotul de pămînt aflat, potrivit 
statutului cooperativelor agricole de 
producție, în folosința gospodăriilor 
familiale ale țăranilor cooperatori 
constituie proprietate cooperatistă.

Casa de locuit și construcțiile 
gospodărești anexe, terenul pe care 
acestea se află, precum și, potrivit 
statutului cooperativelor agricole de 
producție, animalele productive și 
inventarul agricol mărunt constituie 
proprietate personală a țăranilor 
cooperatori.

Uneltele, mașinile, instalațiile și 
construcțiile cooperativelor mește
șugărești și ale cooperativelor de 
consum sînt proprietate cooperatis
tă.

ARTICOLUL 10. Cooperativele a- 
gricole de producție, formă socia
listă de organizare a agriculturii, 
asigură condiții pentru cultivarea 
intensivă a pămîntului și aplicarea 
științei înaintate, contribuie, prin 
sporirea producției, la dezvoltarea 
economiei naționale, la ridicarea 
continuă a nivelului de viață al 
țărănimii și al întregului popor.

Statul sprijină cooperativele a- 
gricole de producție și ocrotește 
proprietatea lor. De asemenea, sta
tul sprijină celelalte organizații co
operatiste și ocrotește proprietatea 
lor.

ARTICOLUL 11. In condițiile a- 
griculturii cooperativizate statul ga
rantează, potrivit legii, țăranilor 
care nu se pot asocia în coopera
tive agricole de producție, proprie
tatea asupra pămîntului pe care îl 
lucrează ei înșiși și familiile lor, ca 
și proprietatea asupra uneltelor fo
losite în acest scop.

Este garantată, de asemenea, pro
prietatea meșteșugarilor asupra ate
lierelor proprii.

ARTICOLUL 12. Terenurile și 
construcțiile pot fi expropriate nu
mai pentru lucrări de interes ob

temeiul naționalității, rasei, sexu
lui sau religiei nu sînt îngăduite.

Orice manifestare avind ca scop 
stabilirea unor asemenea îngrădiri, 
propaganda naționalist-șovină, ațî- 
țarea urii de rasă sau naționale 
sînt pedepsite prin lege.

ARTICOLUL 18. In Republica 
Socialistă România, cetățenii au 
dreptul la muncă. Fiecărui cetă
țean i se asigură posibilitatea de 

ștesc și cu plata unei juste despă
gubiri.

ARTICOLUL 13. In Republica So
cialistă România, întreaga activi
tate de stat are drept scop dezvol
tarea orînduirii socialiste, crește
rea continuă a bunăstării materia
le și culturale a poporului, asigu
rarea libertății și demnității omu
lui, afirmarea multilaterală a per
sonalității umane.

Pentru aceasta, statul socialist 
român :

Organizează, planifică și condu
ce economia națională;

Apără proprietatea socialistă;
Garantează exercitarea deplină 

a drepturilor cetățenilor, asigură 
legalitatea socialistă și apără or
dinea de drept;

Dezvoltă învățămîntul de toate 
gradele, asigură condițiile pentru 
dezvoltarea științei, artei și cul
turii, înfăptuiește ocrotirea sănă
tății;

Asigură apărarea țării și orga
nizează forțele sale armate;

Organizează relațiile cu celelalte 
state.

ARTICOLUL 14. Republica So
cialistă România întreține și dez
voltă relații de prietenie și cola
borare frățească cu țările 
socialiste, promovează relații de 
colaborare cu țările avînd altă 
orînduire social-politică, activează 
în organizații internaționale în 

scopul asigurării păcii și înțelege
rii între popoare.

Relațiile externe ale Republicii 
Socialiste România se bazează pe 
principiile respectării suveranității 
și independenței naționale, egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc, neamestecului în treburile 
interne.

ARTICOLUL 15. Teritoriul Repu
blicii Socialiste România este or
ganizat în unități administrativ-te- 
ritoriale : regiunea, raionul, Orașul 
și comuna.

Regiunile Republicii Socialiste 
România sînt :

Argeș, Bacău, Banat, Brașov, 
București, Cluj, Crișana, Dobrogea, 
Galați, Hunedoara, Iași, Maramu
reș, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Oltenia, Ploiești, Suceava.

Capitala Republicii Socialiste 
România este orașul București.

ARTICOLUL 16. Cetățenia româ
nă se dobindește și se pierde potri
vit legii.

a desfășura, potrivit pregătirii sale, 
o activitate în domeniul economic, 
administrativ, social sau cultural, 
remunerată după cantitatea și cali
tatea ei. La muncă egală salariul 
este egal.

Prin lege se stabilesc măsurile 
de protecție și securitate a muncii, 
precum și măsuri speciale de ocro
tire a muncii femeilor și tineretu
lui.

ARTICOLUL 19. Cetățenii Repu
blicii Socialiste România au drep
tul la odihnă.

Dreptul la odihnă este garantat 
celor ce muncesc prin stabilirea 
duratei maxime a zilei de muncă 
la 8 ore, a unui repaus săptămînal 
și prin concedii anuale plătite.

In sectoarele de muncă grea și 
foarte grea, durata zilei de muncă 
este redusă sub 8 ore, fără scăde- 
rea salariului.

ARTICOLUL 20. Cetățenii Repu
blicii Socialiste România au drep
tul Ia asigurarea materială în caz 
de bătrînețe, boală sau incapacitate 
de muncă.

Dreptul la asigurare materială 
se realizează pentru muncitori și 
funcționari prin pensii și ajutoare 
de boală acordate în cadrul siste
mului asigurărilor sociale de stat, 
iar pentru membrii organizațiilor 
cooperatiste sau ai altor organiza
ții obștești, prin formele de asigu
rare organizate de acestea. Statul 
asigură asistența medicală prin in
stituțiile sale sanitare.

Concediul de maternitate plătit 
esțe garantat.

ARTICOLUL 21. Cetățenii Repu
blicii Socialiste România au drep
tul la învățătură. ș

Dreptul la învățătură este asigu
rat prin învățămîntul elementar 
general și obligatoriu de 8 ani, prin 
gratuitatea învățămîntului de toate 
gradele, precum și prin sistemul 
burselor de stat.

învățămîntul în Republica Socia
listă România este învățămînt de 
stat.

ARTICOLUL 22. In Republica So
cialistă România, naționalităților 
conlocuitoare li se asigură folosi
rea liberă a limbii materne, precum 
și cărți, ziare, reviste, teatre, In- 
vățămîntul de toate gradele în 
limba proprie. In raioanele locuite 
și de populație de altă naționali
tate decît cea română, toate orga
nele și instituțiile folosesc oral și 
scris și limba naționalității respec
tive și fac numiri de funcționari 
din rîndul acesteia sau al altor 
cetățeni care cunosc limba și fe
lul de trai al populației locale.

ARTICOLUL 23. In Republica So
cialistă România, femeia are drep
turi egale cu bărbatul.

Statul ocrotește căsătoria și fa
milia și apără interesele, mamei și 
copilului.

ARTICOLUL 24. Republica Socia
listă România asigură tinerilor 
condițiile necesare dezvoltării ap
titudinilor lor fizice și intelectuale.

ARTICOLUL 25. Cetățenii Repu
blicii Socialiste România au drep
tul de a alege și de a fi aleși In 
Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare.

Votul este universal, egal, direct 
și secret. Au drept de vot toți ce
tățenii care au împlinit vîrsta de 
18 ani.

Cetățenii cu drept de vot care au 
împlinit vîrsta de 23 de ani pot 
fi aleși deputați în Marea Aduna
re Națională și în sfaturile popu
lare.

Dreptul de a depune candidaturi 
este asigurat tuturor organizațiilor 
oamenilor muncii: organizațiilor 

Partidului Comunist Român, sindi
catelor, cooperativelor, organiza
țiilor de tineret, de femei, asocia
țiilor culturale și altor organizații 
de masă și obștești. 

Alegătorii au dreptul de a revo

ca oricînd pe deputat, potrivit a- 
celeiași proceduri după care acesta 
a fost propus și ales.

Nu au dreptul de a alege și de 
a fi aleși alienații și debilii min
tali, precum și persoanele lipsite 
de aceste drepturi pe durata sta
bilită prin hotărîre judecătorească 
de condamnare.

ARTICOLUL 26. Cetățenii cei mai 
înaintați și mai conștienți din rîn- 
durile muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor și ale celorlalte catego
rii de oameni ai muncii se unesc 
în Partidul Comunist Romîn, cea 
mai înaltă formă de organizare a 
clasei muncitoare, detașamentul ei 
de avangardă.

Partidul Comunist Român expri
mă și slujește cu fidelitate năzu
ințele și interesele vitale ale po
porului, îndeplinește rolul condu
cător în toate domeniile construc
ției socialiste, îndrumă activitatea 
organizațiilor de masă și obștești, 
precum și a organelor de stat.

ARTICOLUL 27. Cetățenii Repu
blicii Socialiste România au drep
tul de a se asocia în organizații 
sindicale, cooperatiste, de tineret, 
de femei, social-culturale, în uniuni 
de creație, asociații științifice, teh
nice, sportive, precum și în alte 
organizații obștești.

Statul sprijină activitatea organi
zațiilor, de masă și obștești, crează 
condiții pentru dezvoltarea bazei 
materiale a acestor organizații și 
ocrotește patrimoniul lor potrivit 
legii.

Organizațiile de masă și obștești 
asigură larga participare a maselor 
populare la viata politică, economi
că, socială, culturală a Republicii 
Socialiste România și la exercitarea 
controlului obștesc — expresie a 
democratismului orînduirii socialiste. 
Prin organizațiile de masă și ob
ștești, Partidul Comunist Român în
făptuiește o legătură organizată cu 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea și celelalte categorii 
de oameni ai muncii, le mobilizea
ză în lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului.

ARTICOLUL 28. Cetățenilor Repu
blicii Socialiste România li se ga
rantează libertatea cuvîntului, a 
presei, a întrunirilor, a mitingurilor 
și a demonstrațiilor.

ARTICOLUL 29. Libertatea cuvîn
tului, presei, întrunirilor, mitingu
rilor și demonstrațiilor nu pot fi 
folosite în scopuri potrivnice orîn
duirii socialiste și intereselor celor 
ce muncesc.

Orice asociație cu caracter fas
cist sau antidemocratic este interzl- 
ză. Participarea la astfel de asocia
ții și propaganda cu caracter fas
cist sau antidemocratic sînt pedep
site prin lege.

ARTICOLUL 30. Libertatea con
științei este garantată tuturor ce
tățenilor Republicii Socialiste Ro
mânia.

Oricine este liber să împărtă
șească sau nu o credință religioasă. 
Libertatea exercitării cultului reli 
gios este garantată. Cultele religioa
se se organizează și funcționează 
liber. Modul de organizare și 
funcționare, a cultelor religioase es
te reglementat prin lege.

Școala este despărțită de biseri
că. Nici o confesiune, congregație 
sau comunitate religioasă nu poate 
deschide sau întreține alte institu
ții de învățămînt, decît școli spe
ciale pentru pregătirea personalu
lui de cult.

(Continuare în pag. 2-a)
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CONSTITUȚIA
Republicii Socialiste România

(Ifrmare din pag. l-a)

ARTICOLUL 31. Cetățenilor Re
publicii ȘpciglișțB România Je este 
garantată inviolabilitatea persoanei.

Nici o persoană nu poate fi re
ținută sau arestată dacă împotriva 
ei nu există probe sau indicii te
meinice că a săvîrșit o faptă pre
văzută și pedepsită prin lege. Or
ganele de cercetare pot dispune re
ținerea ppei persoapg pe o durată 
de cel mult 24 de pre, Nimeni nu 
poate fi arestat (jeqțț pa baca unul 
mandat de arestare emis da tribu
nal sau de procuror.

ARTICOLUL 32. Domiciliul este 
Inviolabil.

Nimeni nu poate pătrunde în lo- 
euinta unei persoane fără invelrea 
acesteia, decît în cazurile și în 
condițiile anume prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33. Secretul oores- 
pondenței ți al convorbirilor telefo
nice este garantat,

ARTICOLUL 34. Drpptgl de pe
tiționare este garantat»

TITLUL III

Organele supreme ale puterii de stat
Marea Adunare Națională

ARTICOLUL 42. Marea Adunare 
Națională, organul suprem al pu
terii de ștaț, pste unicul organ le

giuitor al Republicii Socialiste Ro
mânia.

ARTICOLUL 43. Marea Adunare 
Națională are următoarele atribuții 
principale:

1. Adoptă și modifică Constitu
ție Republicii Socialiste România;

2. Reglementează sistemul elec
toral,-

3. Aprobă planul de stat al eco
nomiei naționale, bugetul de sțat 
și contul general de încheiere a 
exercițiului bugetar;

4. Organizează Consiliul de Mi
niștri, ministerele și celelalte or
gane centrale ale administrației de 
stat;

5. Reglementează organizarea ju
decătorească și a Procuraturii;

g, Stabilește normele de organi
zare și funcționare a sfaturilor 
populare;

7, Stabilește organizarea admi
nistrativă a teritoriului;

B. Acordă amnistia;
9. Ratifică și denunță tratatele 

internaționale care implică modifi
carea legilor;

10. Alege și revocă Consiliul de 
Stab

il- Alege și revocă Consiliul de 
Miniștri;

13. Alege și revocă Tribunalul 
Suprem si Procurorul General;

13. Exercită eentrolul general al 
aplicării Constituției. Numai Marea 
Adunare Națională hotărăște asu
pra constituționalității legilor;

14. Controlează activitatea Con
siliului de Stat;

15. Controlează activitatea Con
siliului de Miniștri, a ministerelor 
șl a celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat,-

1§, Ascultă dări de seamă cu 
privire la activitatea Tribunalului 
Suprem șl controlează deciziile șale 
da îndrumare,-

17. Controlează activitatea Procu
raturii;

18. Exercită controlul general 
asupra activității sfaturilor popu
lare;

19. stabilește linia generală a 
politicii externe;

20. proclamă, în interesul apără
rii țării, a ordinii publice sau a 
securității statului, starea de nece
sitate, în unele localități sau pe 
întreg teritoriul țării,-

Organele de stat au obligația de 
a rezolva, potrivit legii, petițiile ce 
tățenilor privind drepturi și interese 
personale sau obștești.

ARTICOLUL 35. Cel vătămat în- 
tr-un drept al său printr-un act 
ilegal q| unui organ de »tăt pante 
cere orgppelor cpmpetentă, în con
dițiile prevăzute de lege, anularea 
actului fi repararea pagubei.

ARTICOLUL 36. Dreptul de pro
prietate personală esțe ocrotit de 
lege.

“Ret constitui obiect al dreptului 
de proprietate personală veniturile 
și economiile provenite din muncă, 
casa de locuit, gospodăria de pe 
lîngă ea și terenul pe care ele se 
află, precum și bunurile de uz $1 
confort personal.

ARTICOLUL 37. Dreptul de moș
tenire este oerotit de lege.

ARTICOLUL 38. Republica Socia
listă România acordă drept de azil 
cetățenilor străini urmăriți pentru 
activitatea ier în apărarea interese

21, Declară mobilizarea parțială 
sau generală;

22, Declară starea de război. 
Starea de război ppațe fi decla
rată numai în cazul unei agresiuni 
armate împotriva Republicii Socia
liste România sau împotriva unui 
alt sfat fată de care Republica So
cialistă România are obligații de 
apărare mutuală asumate prin tra
tate internaționale, dacă s-a pro
dus situația pentru care obligația 
de declarare a stării de război este 
statornicită;

33. Numește și revocă pe Co
mandantul suprem al forțelor ar
mate,

ARTICOLUL 44. Deputății Marii 
Adunări Naționale se aleg pe cir
cumscripții electorale avlnd ace- i 
lași pumăr de locuitori. Delimita
rea circumscripțiilor electorale se 
face prin decret al Consiliului de 
Stat.

In fieeare circumscripție electo
rală se alege un deputat.

Marea Adunare Națională este 
alcătuită din 465 de depptați.

ARTICOLUL 45- Marea Adunare 
Națională șe alege pentru o legis
latură de 4 ani, socotiți de la data 
încetării mandatului Marii Adunări 
Naționale precedente.

Mandatul Marii Adunări Națio
nale nu poate înceta înainte de ex
pirarea termenului pentru care a 
fast aleasă.

in căzui cînd constată existența 
unor împrejurări care fac imposi
bilă efectuarea alegerilor. Marea 
Adunare Națională poate hptări 
prelungirea mandatului său pe du
rata acestor împrejurări,

ARTICOLUL 46. Alegerile pentru 
Marea Adunare Națională au loc 
In una din zilele nelucrătoare din 
ultima lună a fiecărei legislaturi. 
Data alegerilor se ștabUeste cu cel 
puțin 60 de Zile înainte.

Marea Adunare Națională nou 
aleasă este convocată în cursul ur
mătoarelor trei luni de la înceta
rea mandatului Marii Adunări Na
ționale precedente-

ARTICOLUL 47. Marea Adunare 
Națională verifică legalitatea ale
gerii fiecărui deputat, hotărînd va
lidarea sau anularea alegerii

In cazul anulării unei alegeri, 
drepturile și datoriile deputatului 
încetează din momentul anulării- 

ARTICOLUL 48. Marea Adunare 
Națională adoptă regulamentul aău 
de funcționare, 

lor celor ce muncesc, pentru par
ticiparea la lupta de eliberare na
țională sau de apărare a păcii.

ARTICOLUL 39. Fiecare cetățean 
al Republicii Socialiste România es
te dator să respecte Constituția și 
legile, gă apere proprietate» socia
listă, să contribuie la întărirea fi 
dezvoltarea orînduirii socialiste,

ARTieOLUL 40, Serviciul militar 
în rîndurile Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România este 
obligatoriu și congțituie o îndato
rire de onoare a cetățenilor Repu- 
hlieiî Socialiste România,

ARTICOLUL 41. Apărarea patriei 
este datoria sfîntă a fiecărui cetă
țean al Republicii Socialiste Româ
nia. Călcarea jurămîntului militar, 
trădarea de patrie, trecerea de par
tea inamicului, aducerea de preju
dicii capacității de apărare a sta
tului constituie crimele cele mai 
grave față de popor și sînt pedep
site prin lege cu țoată asprimea-

ARTICOLUL 40. Marea Adunare 
Națională iși stabilește anual bu
getul care se înscrie în bugetul de 
stat,

ARTICOLUL 50- Marea Adunare 
Națională alege, pe durata legisla
turii, Biroul Marii Adunări Națio
nale, alcătuit din președintele Ma
rii Adunări Naționale și patru vi
cepreședinți.

ARTICOLUL 51. Președintele Ma
rii Adunări Naționale conduce lu
crările sesiunilor Marii Adunări 
Naționale.
Președintele Marii Adunări Na

ționale poate desemna pe oricare 
dintre vicepreședinți pentru înde
plinirea unora din atribuțiile sale.

ARTICOLUL 52- Marea Adunare 
Națională, alege dintre deputate 
comisii permanente.

Comisiile permanente întocmesc 
rapoarte sau avize asupra proiec
telor de legi sau asupra probleme
lor ce le sint trimise spre studie
re, potrivit competentei lor, de că
tre președintele Marii Adunări Na
ționale.

La cererea Consiliului de Stat, 
comisiile permanente întocmesc a- 
vize asupra proiectelor de decrete 
cu puțere de lege,

Marea Adunare Națională poate 
alege comisii temporare pentru 
orice probleme sap domenii de ac
tivitate, stabilind împuternicirile și 
modul de activitate pentru fiecare 
dintre aceste comisii.

Toate organele și funcționarii de 
stat au obligația să pună la dis
poziția comisiilor Merii Adunări 
Naționale informațiile și documen
tele cerute.

ARTICOLUL 53. ; In exercitarea 
controlului constituționalității legi
lor, Marea Adunare Națională ale
ge pe durata legislaturii o comisie 
constituțională.

In comisia constituțională pot fi 
aleși — fără a depăși o treime din 
numărul total al membrilor comi
siei — specialiști care nu sînt de
puted, membri ai Tribunalului Su« 
prem, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, cercetători știin
țifici.

Comisia prezintă Marii Adunări 
Naționale rapoarte și avize din pro
prie inițiativă sau la sesizarea or
ganelor prevăzute în regulamentul 
de funcționare a Marii Adunări 
Naționale.

ARTICOLUL 54. Marea Adunare 
Națională lucrează în sesiuni,

Sesiunile ordinare ale Marii A

dunări Naționale se convoacă de 
deuă eri pe an.

Marea Adunare Națională se 
convoacă, ori de cîte ori este ne
voie, în sesiuni extraordinare din 
inițiativa Consiliului de Stat sau 
cel puțin a unei țrei®i din numă
rul total al deputatilor.

ARTICOLUL 6S- Marea Adunare 
Națională lucrează numai dacă 
sînt prezenți cel puțin jumătate 
plus unu djn numărul tgțgl a] de- 
BUtaților.

Articolul 56- Marea Adunare 
Națională adoptă legi șl hotă- 
rîri. Legile și hotărîrile sînt 
adoptate dacă întrunesc votul ma
jorității deputelllor Marii Adunări 
Naționale.

Constituția șe adoptă fi se mo
difică eu votul a eel puțin două 
treimi din numărul total al depu
tatelor Marii Adunări Naționale.

Legile si hotăririle Marii Adu
nări Naționale șe semnează de pre
ședintele sau vicepreședintele Mă
rii Adunări Naționale care a con
dus ședința,

ARTICOLUL §7- După adoptarea 
lor de către Marep Adunare Na
țională, legile șe publică în Bule
tinul Oficial al Republicii Socia
liste România, în termen de cel 
mult io zile, sub semnătura Pre
ședintelui Consiliului de stat,

ARTICOLUL 58. Fiecare deputat 
al Marii Adunări Naționale are 
dreptul de a pupe întrebări fi de

Consiliul de Stat
ARTICOLUL 62. Consiliul de Stat 

al Republicii Socialiste România es
te organ suprem al puterii de sțat 
ep activitate permanentă, subordo
nat Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 63. Consiliul de Stal 
exercită în mod permanent urmă
toarele atribuții principale t

1. Stabilește data alegerilor pen 
iru Marea Adunare Națională și sfa
turile populare;

2. Numește șl revocă conducăto
rii organelor centrale ale adminis
trației de stat care nu fac parte din 
Consiliul de Miniștri;

3. Stabilește gradele militare; a- 
cordă gradele de general, amiral si 
mareșal;

4. Instituie și conferă decorațiile 
ЭІ titlurile de onoare; autorizează 
purtarea decorațiilor conferite de 
alte etate;

5. Acordă grațierea,-
6. Acordă cetățenia, aprobă re 

nuntarea la cetățenie șl retrage ce
tățenia română;

7. Acordă dreptul de azil;
8. Ratifică și denunță tratatele in

ternaționale, cu excepția acelora a 
căror ratificare sau denunțare este 
de competenta Marii Adunări Na
ționale;

9. Stabilește rangurile misiunilor 
diplomatice, acreditează șl rechea
mă reprezentanții diplomatici al Re
publicii Socialiste România;

10. Primește scrisorile de acredi
tare șl de rechemare ale reprezen
tanților diplomatici ai altor ștate;

11. In relațiile internaționale, Con
siliul de Stat, prin președintele său, 
reprezintă Republica Socialistă Ro
mânia.

ARTICOLUL 64. Consiliul de Stat 
exercita, în intervalul dintre sesiu
nile Marii Adunări Naționale, ur
mătoarele atribuții principale :

1. Convoacă în sesiuni Marea 
Adunare Națională;

2. Stabilește, fără a putea să mo
difice Constituția, norme cu putere 
de lege. Normele cu putere 
de lege se supun, la pri
ma sesiune, dezbaterii Marii 
Adunări Naționale, potrivit pro
cedurii de adoptare a legilor. 
Planul de ștat al economiei na
ționale, bugetul de stat, precum și 
contul general de încheiere a exer
cițiului bugetar pot fi aprobate de 
Consiliul de Stat numai atunci cînd 
Marea Adunare Națională nu se 
poate întruni din cauza unor îm
prejurări excepționale;

3. Numește și revocă Consiliul de 
Miniștri, Tribunalul Suprem și Pro

a adresa interpelări Consiliului dț 
Miniștri sau oricăruia dintre mem
brii acestuia.

Deputatul, în cadrul controlului 
exercitat de Marea Adunare Na
țională, poate pune întrebări și 
adresa interpelări președintelui Tri
bunalului Suprem și Procurorului 
General.

Cel întrebat ori interpelat are 
obligația de a răspunde verbal sau 
în scris, în termen de cșl mult trei 
zile și în orice ca? în aceeași se
siune-

ARTICOLUL 59. In vederea pre
gătirii dezbaterilor Marii Adunări 
Naționale ori a interpelărilor, depu
tatul are dreptul să ceară informa
țiile necesare de la orice organ de 
staL adresîijdu-se în acest scop Bi- 
FOUlul Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 60. Fiecare deputat 
este obligat sa prezinte periodic a- 
legătoriior dări do seamă asupra 
activității șale fi a Marii Adunări 
Naționale.

ARTICOLUL 61. Nici un deputat 
al Marii Adunări Naționale nu poa
te fi reținut, arestat sau trimis în 
judecată penală, fără încuviințarea 
prealabilă a Marii Adunări Naționa
le în timpul sesiunii, iar între se
siuni, a Consiliului de Stat,

Numai în caz de infracțiune fla
grantă, deputatul poate fi reținut 
fără această încuviințare.

curorul General atunci cînd Ma
rea Adunare Națională ди șe poate 
întruni din cauza unor împrejurări , 
excepționale,-

4. Dă legilor in vigoare interpre
tarea general-obligatorie;

5. Acordă amnistia;
6. Controlează aplicarea legilor și 

hotărîrilor Marii Adunări Naționale, 
activitatea Consiliului de Miniștri, 
a ministerelor șl a celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat, 
precum și activitatea Procuraturii; 
ascultă dări de geamă ale Trivia
lului Suprem si controlează
Ziile sale de îndrumare; controlea
ză actele șfațurjlpr populare;

7. Numește și revocă membrii 
Consiliului de Miniștri la propune
rea președintelui acestuia;

8. Numește și revocă președinte
le și membrii Tribunalului Suprem;

9. In interesul apărării Republicii 
Socialiste România, al asigurării or
dinii publice sau a securității sta
tului, proclamă, în caz de urgență, \ 
în unele localități sau pe întreg te- .' .t 
ritoriul tării, stare de necesitate;

10. Declară, în caz de urgentă, 
mobilizarea parțială sau generală;

11. Declară, în caz de urgență, 
starea de război. Starea de război 
poate fi declarată numai în cazul 
unei agresiuni armate împotriva 
Republicii Socialiste România sau 
împotriva unui alt stat fată de care 
Republica Socialistă România are 
obligații de apărare mutuală asuma
te prin tratate internaționale, dacă 
s-a produs situația pentru care 
obligația de declarare a. stării de 
război este statornicită;

12. Numește și revocă pe co
mandantul suprem al forțelor ar
mate.

ARTICOLUL 65. Consiliul de 
Stat este ales de Marea Adunare 
Națională dintre membrii săi, pe 
durata legislaturii, în prima se
siune a acesteia. Consiliul de Stat 
funcționează pînfl la alegerea nou
lui Consiliu de Stat în legislatura 
următoare.

ARTICOLUL 66. Consiliul de Stat 
se compune din ; președintele Consi
liului de Stat, trei vicepreședinți si 
cincisprezece membri.

Consiliul de Stat iși alege un se- j- 
cretar dintre membrii săi.

ARTICOLUL 67. Consiliul de Stat 
iși desfășoară ,activitatea potrivit 
principiului conducerii colective.

ARTICOLUL 68- Consiliul de Stat 
emite decrete și adoptă hotărîri.

(Continuare In pag. 3-a)
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Decretele și hotărîrile se semțiea 
zfi de președintele Consiliului de 
Stat. Decretele cu putere de lege 
șe publică în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România.

Organele centrale ale administrației de stat
ARTICOLUL 70. Consiliul de 

Miniștri este orgapul suprem al 
administrației de stat.

Consiliul de Miniștri exercită 
conducerea generală a activității 
executive pe întreg teritoriul țării, 

y avind următoarele atribuții prinei- 
hale i
-1. Stabilește măsuri generale 

pențru aducerea la îndeplinire a 
pâlîticii interne și externe a șța- 
tuivi.-

2. ‘Organizează și asigură execu
tarea legilor;

3. Conduce, coordonează și con
trolează activitatea ministerelor și 
a celorlalte organe centrale ale 
adminietrațiet de stat;

4. Ia măsuri in vederea asigură
rii ordinii publice, apărării intere
selor statului și ocrotirii drepturi
lor cetățenilor;

5. Elaborează proiectul planului 
de stat și proiectul bugetului de 
stat; întocmește contul general de 
încheiere a exercițiului bugetar;

6. Stabilește măsuri pentru reali
zarea planului de stat șl a bugetu
lui de stat;

7. înființează întreprinderi, orga
nizații economice de stat și insti
tuții de interes republican;

8. Fixează contingentele anuale 
d» cetățeni care urmează să fie 
chemați la Îndeplinirea serviciului 
militar, ia măsuri pentru organiza
rea generală a forțelor armate;

TITLUL V

Organele locale ale puterii de stat 
și organele locale ale administrației de stat
ARTICOLUL 79, Sfaturile popu

lare sînt organele locale ale pu- 
z* terii de stat în regiuni, raioane, 

-orașe și comune.
Sfaturile populare conduc activi

tatea locală, aslgurînd dezvoltarea 
economică, social-culturală și gos
podărească a unităților administra- 
tiv-teritpriale în care au fost ale
se, menținerea ordinii publice, le
galitatea socialistă și ocrotirea 
drepturilor cetățenilor.

Sfaturile populare organizează 
participarea cetățenilor la rezolva
rea pe plan local a treburilor de 
■tal și obștești.

ARTICOLUL 80. Sfatul popular 
exercită următoarele atribuții prin
cipale :

1. Adoptă bugetul și planul e- 
conomic local, aprobă contul de 
încheiere a exercițiului bugetar,-

2. Alege și revocă comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular;

3. înființează întreprinderi, orga
nizații economice și instituții de 
stat de interes local,-

4. Conduce, îndrumă și contro
lează activitatea comitetului său 
executiv, a organelor locale de

specialitate ale administrației de 
etat, a întreprinderilor și institu
țiilor subordonate;

. ‘ ' 5. Controlează aetele sfaturilor 
populare ierarhic inferioare.

ARTICOLUL 81. Sfaturile popu
lare sînt alcătuite din deputați 
aleși pe circumscripții electorale, 
cîte un deputat pentru fiecare 
circumscripție.

Circumscripțiile electorale for
mate pentru alegerea deputaților

ARTICOLUL 69- Consiliul de Stat 
prezintă Marii Adunări Naționale 
dări de seamă cu privire ia exerci
tarea atribuțiilor șale, precum și 
ia respectarea și executarea, în ac
tivitatea de stat, a legilor șl hotă- 
rîrilor Marii Adunări Naționale.

TITLUL l¥

9. Exercită conducerea generală 
în domeniul relațiilor cu alte state 
șl ia măsuri pentru încheierea g- 
cordurilor internaționale;

10. Suspendă hotărîrile neconfor
me cu legea ale sfaturilor populare 
regionale;

11. Exercită conducerea, îndru
marea și controlul general al acti
vității comitetelor executive ale tu
turor sfaturilor populare.

ARTICOLUL 71. Consiliul de 
Miniștri este ales de Marea Adu
nare Națională pe durata legisla
turii, în prima sesiune a acesteia 
Consiliul de Miniștri funcționează 
pînă la alegerea noului Consiliu 
de Miniștri în legislatura urmă
toare.

ARTICOLUL 72. In îndeplinirea 
atribuțiilor sale. Consiliul de Mi
niștri adoptă hotărîri pe baza și In 
vederea executării legilor.

Hotărîrile cu caracter normativ 
se publică în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 73. Consiliul de Mi
niștri șe compune din: președin
tele Consiliului de Miniștri; vice
președinții Consiliului de Miniștri, 
dintre care unul sau mai multi 
pot fi prim-vlcepreședinți, miniștrii, 
precum și conducătorii altor orga
ne centrale ale administrației de 
stat, prevăzuți prin lege.

ARTICOLUL 74. Consiliul de Mi
niștri își desfășoară activitatea po

unui sfat popular au același nu
măr de locuitori.

Durata mandatului sfatului popu
lar eșțe de 4 ani, afară de aceea a 
sfatului popular comunal care este 
de 2 ani, Durata mandatului se so
cotește de la data încetării manda
tului sfatului popular precedent.

Noile alegeri au loc în una din 
zilele nelucrătoare din ultima lună 
a duratei mandatului sfatului popu
lar.

ARTICOLUL 82- Sfaturile popu
lare șleg, dintre deputați, comisii 
permanente, care le sprijină în în
deplinirea sarcinilor lor.

ARTICOLUL 83. Staturile popu
lare lucrează în sesiuni; convoca
rea în sesiuni se face de comit®’ 
tul executiv al sfatului popular- 

Sesiunile extraordinare se con
voacă din inițiativa comitetului e- 
xecutiv sau la cererea cel puțin 
a unei treimi din numărul total 
al deputaților.

ARTICOLUL 84- Sfaturile popu
lare lucrează în prezența a cel 
puțin jumătate plus unu din nu
mărul total al deputaților.

La fiecare sesiune, sfatul popu
lar își alege un prezidiu pentru 
conducerea lucrărilor sale.

ARTICOLUL 85. Fiecare deputat 
este obligat să prezinte, periodic, 
alegatorilor dări de seamă asupra 
activității sale si a sfatului popu
lar In care a fost ales-

ARTICOLUL 80. Sfaturile popu
lare adoptă hotărîri.

O hotărîre este adoptată dacă» 
întrunește votul majorității depu- 
tațllor sfatului popular.

Consiliul de șțat, în întregul său, 
și fiecare dip membrii acestuia sînt 
răspunzători jn fața Marji Adunări 
Naționale. Membrii Consiliului de 
Stat răspund atît pentru propria lor 
activitate cit și pentru întreaga ac
tivitate a Consiliului de Stat.

trivit principiului conducerii co
lective, asigurjnd unitatea de ac
țiune politică șl administrativă a 
ministerelor și a celorlalte pjgane 
centrale ale administrației de stat

ARTICOLUL 75. Consiliul de 
Miniștri, în întregul său, și fiecare 
din membrii acestuia sînt răspun
zători în fața Marii Adunări Na
ționale, iar in intervalul dintre se
siuni, în fata Consiliului de Stat. 
Fiecare membru al Consiliului de 
Miniștri este răspunzător atît pep- 
tru propria sa activițațe, cît și 
pentru Întreaga activitate a Con
siliului de Miniștri.

ARTICOLUL 76. Ministerele și 
celelalte organe centrale ale ad
ministrației de staț înfăptuiesc po
litica statului în ramurile șau do
meniile de activitate pentru care 
au foșț înființate,

ARTICOLUL 77. Miniștrii și con
ducătorii celorlalte organe centrale 
ale administrației de stat emit, pe 
baza și în vederea executări; le
gilor și hotărlrilor Consiliului de 
Miniștri, instrucțiuni și ordine, pre
cum și alte acte prevăzute de lege; 
actele lor cu caracter normativ șe 
publică în Buletinul Oficial al Re
publicii Socialiste România.

ARTICOLUL 78. Miniștrii și cei
lalți conducători de organe cen
trale ale administrației de stat răs
pund de activitatea organelor pe 
care le conduc în fața Consiliului 
de Miniștri.

Hotărîrile cu caracter normativ 
se aduc la cunoștința cetățenilor 
în formele prevăzute prin lege.

ARTICOLUL 87. Comitetul exe
cutiv al sfatului popular este or
ganul local al administrației de 
stat cu competentă generală în uni
tatea adminiștrativ-teritorială în 
care a fost ales sfatul popular.

ARTICOLUL 88. Comitetul exe
cutiv al sfatului popular are urmă
toarele atribuții principale :

1. Aduce la îndeplinire legile, 
decretele, precum și hotărîrile Con
siliului de Miniștri și celelalte acte 
ale organelor superioare;

2- Execută hotărîrile sfatului 
popular care l-a ales;

3. Elaborează proiectele de bu
get și de plan economie local, În
tocmește contul de încheiere a e- 
xercițiului bugetar,

4. Execută bugetul și planul e- 
conomic local;

5. Conduce, îndrumă și contro
lează activitatea organelor locale 
de specialitate ale administrației 
de stat și a instituțiilor și Între
prinderilor subordonate;

6. Conduce, îndrumă șî contro
lează activitatea comitetelor exe
cutiv® ale sfaturilor populare ie
rarhic inferioare sfatului popular 
care l-a ales,

7. Suspendă hotărîrile neconfor
me cu legea alo sfaturilor popu
lare direct subordonate sfatului 
popular care l-a ales.

ARTICOLUL 89. Comitetul exe
cutiv este alee de sfatul popular 
dintre deputați, la prima sesiune 

după alegeri, pe durata mandatului 
sfatului popular.

După expirarea mandatului sfatu
lui popular, comitetul executiv con
tinuă să funcționeze pînă la alege
rea noului comitet executiv.

ARTICOLUL 00, Comitetul gx®’ 
cutiv al sfatului popular este alcă
tuit din președinte, vicepreședinți 
și dintr-un număr de membri Sta
bilit prin lege.

Comitetul executiv își desfășgară 
activitatea potrivit principiului con
ducerii colective.

ARTICOLUL 91, In exercitarea a- 
trîbutiiJor șal®, comitetul executiv 
al sfatului popular emite decizii pe 
baza și în vederea executării legii.

TITLUL VI

Organele judecătorești
ARTICOLUL 94. In Republica So

cialistă România, justiția se înfăp
tuiește prin Tribunalul Suprem, tri
bunalele regionale, tribunalele popu
lare, precum și prin tribunalele mi
litare, înființate potrivit legii.

ARTICOLUL 95, Prin activitatea 
de judecată, tribunalele apără orîn 
duirea socialistă și drepturile per
soanelor, educînd cetățenii în spi
ritul respectării legilor.

Tribunalele, aplicînd sancțiuni pe
nale, urmăresc îndreptarea și reedu
carea infractorilor, precum și pre- 
yenirea șăvîrșirii de npi infracțiuni.

ARTICOLUL 96. Tribunalele jude
că pricinile civile, penale și orice 
alte pricini date în competenta lor.

In cazurile prevăzute prin lege, 
tribunalele exercită controlul asu
pra hotărîrilor organelor adminis
trative sau obștești cu activitate ju- 
risdicțlonală.

Tribunalele judecă cererile eelor 
vătămați în drepturile lor prin acte 
administrative, putînd să se pro
nunțe, în condițiile legii, și asupra 
legalității acestor acte.

ARTICOLUL 97. Tribunalul Su
prem exercită controlul general asu
pra activității de judecată a tuturor 
tribunalelor. Modul de exercitare a 
acestui control se stabilește prin 
lege.

In vederea aplicării unitare a le
gilor în activitatea de judecată, 
Tribunalul Suprem emite, în planul 
său decizii de îndrumare.

ARTICOLUL 98. Tribunalul Su
prem este ales de Marea Adunare 
Națională pe durata legislaturii, în 
prima sesiune a acesteia,

Tribunalul Suprem funcționează 
pînă la alegerea noului Tribunal 
Suprem în legislatura următoare, ,

TITLUL VH

Organele Procuraturii
ARTICOLUL 106. Procuratura Re

publicii Socialiste România exercită 
supravegherea respectării legii de 
către : ministere și celelalte orga
ne centrale al® administrației de 

stat, organele locale ale administra» 
ției de Stat, organele de urmărire 
penală, tribunale, precum și de că
tre funcționari și ceilalți cetățeni,

ARTICOLUL 107. Procuratura este 
condusă de Procurorul General. 
Organele Procuraturii sînt: Procu
ratura Generală, procuratura regio
nală, raională și orășenească, pre
cum șl procuratura militară.

Organele procuraturii sînt subor
donate ierarhic.

Deciziile eu caracter normativ se 
aduc la cunoștința cetățenilor în 
formele prevăzute prin lege.

ARTICOLUL 92. Comitetul execu
tiv răspunde de activitatea sa în 
fața sfatului popular care l-a a|₽s.

Comitetul executiv răspunde, de 
asemenea, fată d® comitetul execu
tiv al sfatului popular ierarhic su
perior, comitetul executiv al sfatu- 
lyl popular regional răspunde fată 
de Consiliul de Miniștri.

ARTICOLUL 93. Pe lîngă comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare regionale, raionale și orășe
nești sînt organizate și funcționea
ză, potrivit legii, огдане locale de 
specialitate ale administrației de 
stat.

ARTICOLUL 99. Tribunalul Su
prem răspunde pentru activitatea sa 
în fata Marii Adunări Naționale, 
iar între sesiuni, în fata Consiliu
lui de Stat.

ARTICOLUL 190. Organizarea tri
bunalelor, competența lor și pro
cedura de judecată sînt stabilite 
prin lege.

Judecarea proceselor în primă 
instanță la tribunalele populare, la 
tribunalele regionale și la tribuna
lele militare se face cu participa 
rea asesorilor populari, afară de 
cazurile cînd legea dispune altfel.

ARTICOLUL 101. Judecătorii și 
asesorii populari sînt aleși în con
formitate cu procedura stabilită prin 
lege.

ARTICOLUL 102. In Republica 
Socialistă România, procedura ju
diciară se face în limba română, asi- 
gurlndu-se, în regiunile si raioanele 
locuite de populație de altă națio
nalitate decît cea română, folosi
rea limbii materne a acelei popu
lații.

Părților car® nu vorbesc limba 
îil care șe face procedura judiciară 
li șe asigură posibilitatea de a lua 
cunoștință, prin traducător, de pie
sele dosarului, precum și dreptul 
de a vorbi în instanță și p pune 
concluzii în limba maternă.

ARTICOLUL 103. Judecata se 
desfășoară în ședință publică, cu 
excepția cazurilor prevăzute prin 
lege.

ARTICOLUL 104. In activitatea 
de judecată, judecătorii și asesorii 
populari sînt independenți și se 
supun numai legii.

ARTICOLUL 105, Dreptul de apă
rare este garantat în tot cursul 
procesului.

ARTICOLUL 108. Procurorul Ge
neral est® ales de Marea Adunare 
Națională pe durata legislaturii, în 
prima sesiune a acesteia, și func
ționează plnă la alegerea noului 
Procuror General în prima sesiune 
a legislaturii următoare.

Procurorii sînt numiți de Procu
rorul General.

ARTICOLUL 109. Procurorul Ge
neral răspunde în fața Marii Adu
nări Naționale de activitatea Pro
curaturii, iar în intervalul dintre 
sesiuni în fața Consiliului de Stat.

(Continuare Ir, pag. 4-a)
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CONSTITUȚIA 
Republicii socialiste 

România
SPORT• SPORT
LUPTE: Jiul Petrila —

Constructorul Hunedoara 9*7
(Urmare din pag. 3-a)

TITLUL VIII

însemnele Republicii Socialiste 
România

ARTICOLUL 110. Stema Repu
blicii Socialiste România reprezin
tă munți împăduriți, deasupra că
rora se ridică soarele. In partea 
stingă a stemei se află o sondă. 
Stema este încadrată de o cunună 
de spice de grîu. In partea de sus 
a stemei se află o stea în cinci 

colturi. In partea de jos a stemei, 
spicele sînt înfășurate într-o pan
glică tricoloră pe care este scris 
„Republica Socialistă România".

TITLUL IX

Dispoziții finale și tranzitorii
ARTICOLUL 114. Prezenta Con

stituție intră în vigoare la data a- 
doptării ei.

ARTICOLUL 115. Constituția din 
24 septembrie 1952, precum și orice 
dispoziții din legi, decrete și alte 

acte normative, contrarii prevederilor 
prezentei Constituții sînt abrogate 
la aceeași dată.

ARTICOLUL 116. Biletele de ban
că și monedele metalice avînd im
primată actuala denumire a statu
lui „Republica Populară Română" 
și „Banca Republicii Populare Ro

CU PLANUL SEMESTRIAL ÎNDEPLINIT
Mina Aninoasa

Colectivul minei Aninoasa a înscris un succes deosebit în 
agenda întrecerii socialiste: este prima exploatare minieră 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului care raportează îndepli
nirea, înainte de termen, a sarcinilor de plan pe primul semes
tru al anului. La această reușită, o contribuție deosebită au 
adus-o colectivele sectoarelor II, I și IV, brigăzile conduse 
de minerii Cristea Aurel, David Ioan, Schneider Francisc 
Palko Ioan, Fulga Dumitru, Asmarandei Augustin, Dediu 
Vasile, Ianc Victor și Stan Silviu.

Sectorul II Lonea
Colectivul sectorului II Lonea, a extras în cursul zilei de 

sîmbătă ultimele tone de cărbune în contul sarcinilor pe se
mestrul I al anului.

Izbînda își află explicația în hărnicia pe care au dovedit-o 
Ia extragerea producției' brigăzile conduse de minerii Mol
nar Traian, Baciu Ioan, Fatol Vasile, Boboc Victor și Berin- 
țan Traian, în munca plină de elan a artificierilor Crețu 
Gheorghe și Ionuț Virgil, mecanicilor Costan Alexandru și 
Iancu Nicolae, electricienilor Marian Traian și Compodl 
Ioan, în îndrumarea competentă a activității din subteran 
de către maiștrii minieri Lacotos Iosif, Drăguț Sabin și Ciș- 
maș Ludovic.

Sectorul III Pefrila
Cel mai harnic dintre sectoarele minei, sectorul III, a în

deplinit primul de la E. M. Petrila, cu 5 zile înainte de sfîr- 
șitul lunii, sarcinile care îi reveneau pe primele șase luni 
ale anului. Animate de întrecerea entuziastă ce se desfășoară 
în cinstea apropiatului Congres al partidului, brigăzile ce au 
în frunte pe minerii Bartok Iosif, Cîșlaru loan, Enache Chi- 
riță, Rotaru Ioan și Laszlo Ștefan, și-au adus în mod deose
bit aportul la aces.S succes.

ARTICOLUL 111. Pe sigiliul sta
tului este reprezentată stema tării, 
în jurul căreia este scris „RE

PUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA".
ARTICOLUL 112. Drapelul Repu

blicii Socialiste România poartă cu
lorile roșu, galben și albastru, a- 
șezate vertical cu albastrul lingă 
lance. In mijloc este așezată stema 
Republicii Socialiste România.

ARTICOLUL 113. Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România se 
aprobă de către Marea Adunare 
Națională.

mâne — Bancă de Stat" vor con
tinua să aibă deplină putere cir

culatorie.
Ele vor fi retrase din circulație 

numai pe măsura uzării lor.
Biletele de bancă și monedele 

metalice ce vor fi puse în circu
lație potrivit dispozițiilor legale cu 
noua denumire a Statului „Repu
blica Socialistă România" și noua 
denumire a Băncii „Banca Națio
nală a Republicii Socialiste Româ
nia" vor circula paralel cu actua
lele semne monetare.

Duminică s-a desfășurat la Pe
trila, întîlnirea de lupte libere 
dintre echipele de categoria В Jiul 
Petrila și Constructorul Hunedoa
ra. La categoria muscă a cîștigat 
tînărul Diaconescu Grigore, mun
citor la sectorul III al minei Pe
trila.

Una dintre cele mai disputate 
partide a fost cea la categoria co
coș, ' între Calănic Gheza (Jiul) și 
Văcăroiu (Hunedoara). După ce a- 
cumulase un număr apreciabil de 
puncte, tînărul Calanic, muncitor 
la sectorul XI — a învins prin tuș. 
In cadrul categoriei pană, Pop 
Gheorghe a realizat un meci nul, 
în compania unui adversar, care, 
a fugit... iepurește tot timpul întîl- 
nirii. La categoria ușoară, Bereș 
Martin, muncitor la sectorul XI, a 
cîștigat în fața celui mai bun luptă
tor hunedorean — Ardelean Ion. 
Acesta, pornit decis să cîștige în
tîlnirea s-a lovit de un adversar 
tehnic în persoana lui Bereș Mar
tin, care a adus echipei Jiul vic
toria cu un plus de 5 puncte.

La categoria semimijlocie Fluieraș

tlMțtii de la S.S.E. Petroșani 
Iii aou pe primele locori

In zilele de 26-27 iunie, sala de 
gimnastică a Școlii medii „Dece- 
bal" din Deva a găzduit etapa re
gională a concursului republican al 
reprezentativelor regiunilor. La în
treceri au luat parte cei mai buni 
gimnaști din raioanele Alba, Sebeș, 
Orăștie, oraș Deva și S.S.E. Petro
șani din partea orașului regional 
Petroșani.

Ga și în precedentele întreceri, 
gimnaștii de la S.S.E. din Petroșani 
s-au comportat la înălțime, cucerind 
toate locurile fruntașe.

Redăm mai jos cîștigătorii prime
lor locuri.

FETE

Categoria I-a, senioare: I-II (la 
egalitate de puncte) — Katra Ma
ria, S.S.E. Petroșani, Pagan Maria, 
S.S.E. Alba Iulia.

Categoria I-a, junioare: I. — 
Boiangiu Dorina, II. — Urs Florica, 
ambele de la S.S.E. Petroșani.

Categoria a Il-a, junioare: I. — 
Dîlja Claudia,- II. — Pintea Maria;
III. — Erkedy Ana Maria, toate de 
la S.S.E. Petroșani.

BĂIEȚI

Categoria a П-a, seniori : I. — 
Urmanschi Ștefan; II. — Lupșe 
loan, ambii de la S.S.E. Petroșani.

Categoria I-a, juniori: I. — De- 
leoreanu Nicolae, S.S.E. Petroșani.

Categoria a Il-a juniori : I. — Ia- 
cob Ногіа,- II. — Pintea Iosif; III. 
— Marina Romulus, toți 3 de la 
S.S.E. Petroșani.

Pentru finala pe țară s-au califi
cat primii doi din fiecare catego
rie.

In fața tablei cu 64 de pătrățele disputa pentru victorie este dîrză.

Ion (Hunedoara) a cîștigat la tuș 
meciul cu Nyloș Andrei (Jiul).

Neatent și angrenîndu-se într-o 
luptă riscantă Aionesei Vlad (Jiul) 
a pierdut la puncte întîlnirea cu 
Cristea M. (Hunedoara), în cadrul 
categoriei mijlocii. Surpriza era să 
se petreacă la categoria semigrea, 
unde tînărul Băgăianu C. (Jiul) a 
fost cît pe aci să cîștige la tuș, me
ciul cu redutabilul luptător hune
dorean Negraru, care a cîștigat. 
Pînă Ia urmă scorul a fost fixat 
de veteranul echipei Jiul, mine
rul Bucureșteanu L, care la cate
goria grea a învins la tuș pe Bodea 
loan.

întîlnirea ar fi decurs bine, dacă 
cei doi arbitri hunedoreni — Ko

Barajul pentru promovarea în campionatul regional de fot^tăt

Minerul Uricani — Minerul Teliuc 0-2 (6-1)
In ziua de 27 iunie, pe stadionul 

din Călan s-au desfășurat două în- 
tîlniri de fotbal, ambele contînd 
pentru barajul de promovare în 
campionatul regional a celei mai 
bune echipe din seria a Il-a.

La acest baraj a participat și 
echipa campioană a orașului regio
nal Petroșani — Minerul Uricani — 
care, după cum este cunoscut, în 
această ediție a avut o comportare 
bună, Cîștigînd detașat titlul de 
campioană orășenească.

Dar pe cît de bună a fost com
portarea în campionatul orășenesc, 
în primul meci de baraj susținut

Duminică în aer liber
ПаШоіиІ pătrunde cu tocul în 

л asfalt, soarele toarnă plumb 
în picioare și fetele morgane dan
sează dansul for nebun deasupra 
cîmpiei, apoi pătrund în oraș și 
dansul canicular continuă deasu
pra oglinzii de asfalt. Și mercurul 
Urcă în termometre. Nu mai e ni
mic de spus. O exclamație unani
mă sintetizează tabloul acesta, ba 
îl reduce, la două cuvinte.

— Of,’ căldură I
O bere „de la gheață", o limo- 

nadă, o înghețată — mîngîiere de 
moment. Salvarea generală — des
prinderea din tablou, exodul. Exod 
către marea de verdeață, către 
munte, către ștranduri, către um
bra deasă a sălciilor și arinilor de 
pe malurile rîurilor și pîraielor. 
Sîmbătă seara — norocoșii care 
au mai prins o „ocazie"; duminică 
dimineața, înainte de răsăritul 
soarelui — cei care nu s-au gră
bit sîmbătă. Canicula ii scoate pe 
toți din casă. Vecinul meu și-a 
luat soția, pe cei doi copii, apoi 
undița pentru el, aparatul cu 
tranzistori pentru soție (dar cît 
mai departe de apă să nu sperie 
peștii), mingea de gumă, găletu- 
țele și lopețelele pentru copii, cos

vacs L. și Popescu Gheorghe — 
ar fi fost obiectivi în acordarea a- 
vertismentelor, în special la cate
goria pană, unde luptătorul hune
dorean a fugit vizibil de adversa
rul său. Restul întîlnirilor n-au ne
cesitat discuții, deoarece • s-au ter
minat cu victorii clare.

Deși lipsiți de doi titulari — Moț 
Florian și Bereș Ștefan —, luptă
torii de la Jiul au cucerit o vic
torie frumoasă, într-o partidă grea, 
cu adversari redutabili. Numai di
ferența mare de puncte cîștigate 
prin tuș, a făcut ca victoria spor
tivilor de la Jiul să fie conclu
dentă. Sala a fost plină, publicul 
nemulțumit doar de arbitraj, totuși 
întîlnirea s-a bucurat de succes.

în compania echipei Minerul ÎMluc, 
fotbaliștii echipei din Uricani par
că au uitat să mai joace fotbal. 
Așa se explică înfrîngerea suferită 
cu 2-0. înaintarea a combinat mult 
și fără folos. In cele 90 de minute 
de joc, doar 3 șuturi au fost trase 
pe spațiul porții adverse. Apărarea, 
penetrabilă și ea, a comis două gra
ve greșeli, permițînd oaspeților să 
înscrie nestingheriți.

In deschidere s-au întîlnit echi
pele I.C.O. Deva-Măgura Pui. Au 
cîștigat devenii cu scorul de 2-1.

S. BĂLOI 
corespondent

tumele de plajă pentru toți. Și 
astfel încărcat a pornit de la pa
tru dimineața ca să evite canicula 
de peste zi.

Eu prefer muntele. Am îngră
mădit în rucsac toate cele de tre
buință și am luat calea Parîngu- 
lui. Ce să spun ? Am prins nu
mai o secvență din duminică la 
umbra deasă a brazilor și fagilor 
dar ea m-a răzbunat pe toată căl
dura din timpul săptămînii. A*»n- 
tele a vuit. Numai malurile ' rî^ri- 
lor au rămas mai calme. Aici .se 
refugiaseră cei care iubeau tin 
sport în care nu e permis să fii 
gălăgios.

Binecuvântată căldură I Pe toți 
ne-ai expediat în mediile pe care 
le preferăm și unde am avut parte 
de clipe de relaxare plăcută, fie
care după pofta inimii. Păcat nu-' 
mai că duminica a fost scurtă. O j.' 
să mai fie cald ? Sintem gata să - 
mai suportăm supliciul unei săp ' 
tămîni de caniculă, cu siguranța 
că duminică îl vom uita în antre
nul general al unei zile în aer 
liber.

I. GIOCLEI

POPICE

In zilele de 26 și 27 iunie pe
arena de popice „Utilajul" din Pe
troșani, a avut loc o întrecere de 
popice la care au participat Parîn- 
gul Lonea și Utilajul Petroșani cu 
2 echipe.

Jucîndu-se la 100 bile mixte, e- 
chipa I-a a asociației Utilajul, do
vedind o mai bună precizie în lan
sarea bilei, a reușit să ocupe pri
mul loc cu 2 251 p d, Urmată de 
Parîngul Lonea, 2 247 p. d. și Uti
lajul II cu 2 201 popice doborîte.

S-au evidențiat jucătorii Szabo 
Ladislau — 410 p.d., Stros Ludo
vic cu 396 p. d. și Suciu Aurel cu 
382 p.d. de la echipa cîștigătoare 
a acestei competiții, Balog Iosif cu 
392 p.d., Тбгбс Aurel cu 389 p. d. 
de la Parîngul Lonea și, respectiv,
Gagy Alexandru cu 392 p. d., Ro- 
hozneanu Mihai cu 368 p. d. de la 
echipa a П-a a asociației Utilajul 
Petroșani.

B. STANCU 
corespondent
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