
Proletari din toate țările, ипйі-ѵві

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Anul ХѴП
XXII Nr. 5032

Joi
23 decembrie 

1965

4 pag, 25 bani

In Editura politică a apărut:

NICOLA E CEAIJȘESCV
Expunere cu privire la îmbunătățirea 
organizării și îndrumării activității de 

cercetare științifică
Lucrarea a fost tipărită intr-un tiraj de masă.

IERI ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

StsUIMEA МАИІІ ADUNĂRI NAȚIONALE
In ședința de miercuri dimi

neața a celei de-a IV-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale s-a 
trecut la dezbaterea ultimelor
puncte de pe ordinea de zi.

In lojile oficiale au luat loc 
conducătorii de partid și de 
stat.

La lucrări au asistat nume- 
'^'roși invitați, șeii de misiuni 

diplomatice, ziariști români si 
străini.

Primit cu vii aplauze, tova
rășul Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat expune
rea asupra proiectului de lege 
cu privire la protecția muncii.

Deputatul Ștefan Milcu a ex
pus raportul comun al Comi
siei pentru sănătate, prevederi 
și asigurări sociale și al Co
misiei juridice cu privite la a- 
cest proiect de lege.

A început apoi discuția ge
nerală asupra proiectului de 

i lege, la care au luat cuvîntul 
deputății David Lazăr, Gheor
ghe Bucelea, loan Trufan, Ion 
Cotoț, Elisabeta Moszorjak, Uie 
Cișu, Ion Nasta și Ion Năs- 
tase.

După discutarea pe articole 
și adoptarea unor îmbunătă
țiri ale textului, propuse de
deputați, proiectul de lege a 
fost supus în întregime votu
lui secret.

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 Socialiste Ro
mânia prezint spre dezbatere și 
aprobare Marii Adunări Naționale 
proiectul de lege pentru protecția 
muncii.

Aducerea, pentru prima dată, a 
unei asemenea legi în dezbaterea 
celui mai înalt for al țării, discuta
rea ei în atmosfera de lucru a a- 
cestei sesiuni și în strînsă legătură 
cu măsurile de mare însemnătate 
cuprinse în legea pentru înființarea, 
organizarea și funcționarea Consi
liului Național al Cercetării Științi
fice și în legea planului de stat pe 

,, 1966 — pe care le-am adoptat — 
barată încăodată importanța deose- 

* bitâ pe care partidul și statul nos
tru o acordă problemelor ce pri
vesc nemijlocit îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață ale în
tregului popor.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, cu privire la îmbu
nătățirea organizării și îndrumării 
activității de cercetare științifică, a 
înfățișat Marii Adunări Naționale un 
cuprinzător program de măsuri con
crete menit să dea un nou și pu
ternic avînt cercetării științifice din 
țara noastră. Aplicarea acestui an
samblu de măsuri va ridica pe o 
treaptă mai înaltă rolul științei și 
aj. slujitorilor ei în opera de desă- 

/vîrșire a construcției socialiste, de 
^nflorire continuă a patriei noastre 
socialiste.

Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea cu privire la 
protecția muncii. Rezultatul 
votului a fost primit cu a- 
plauze.

La următorul punct al ordi
nii de zi, deputatul Traian Io- 
nașcu, președintele Comisiei 
de redactare a proiectului nou
lui Regulament de funcționare 
a Marii Adunări Naționale, a 
făcut o prezentare a proiectu
lui supus dezbaterii. Nefiind 
observații, s-a trecut la vota
rea acestuia. Deputății au a- 
probat, prin vot secret, noul 
Regulament de funcționare a 
Marii Adunări Naționale.

In continuarea lucrărilor au 
fost aprobate unele schimbări 
în componența comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale în legătură cu noi 
însărcinări primite de unii 
membri ai acestor comisii.

In conformitate cu noul Re
gulament au fost aleși încă 
doi secretari ai Marii Adunări 
Naționale: deputății Traian 
Girba și Dumitru Necșoiu.

Secretarul Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, a fă
cut o expunere asupra decre
telor emise de Consiliul de 
Stat și le-a supus spre dezba
tere și aprobate Marii Adunări 
Naționale. In legătură cu a- 
ceasta, deputatul Traian lo- 
nașcu a prezentat raportul Co

Marea Adunare Națională a putut 
remarca de asemenea din darea de 
seamă prezentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, cu privire la 
obiectivele planului economic pe 
anul 1966, fermitatea cu care parti
dul și statul nostru îndreaptă efortu
rile întregului popor spre direcțiile de 
însemnătate hotărîtoare pentru creș
terea puternică a forțelor de pro
ducție, pe baza continuării neabă
tute a industrializării socialiste a 
țării.

Avem deplina convingere că oa
menii muncii din patria noastră își 
vor aduce întreaga lor contribuție 
la înfăptuirea prevederilor acestor 
legi, muncind cu pasiune și price
pere pentru obținerea de noi vic
torii în ridicarea economică și cul
turală a țării.

■ Tovarăși,
întreaga politică a partidului și 

statului nostru de dezvoltare în 
ritm rapid a economiei naționale 
este îndreptată spre îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și 
de viață ale celor ce muncesc.

In ansamblul măsurilor luate pen
tru creșterea și perfecționarea for
țelor de producție, pentru ridicarea 
bunăstării poporului, statul nostru 
acordă o atenție deosebită protec
ției muncii și apărării sănătății po
porului, — grija pentru om con
stituind o trăsătură esențială a orân
duirii noastre socialiste.

O expresie a acestei politici 
sînt condițiile de muncă existente 
astăzi în întreprinderile țării, con

misiei juridice. După ce fie
care proiect de lege pentru a- 
probarea decretelor respective 
a fost supus dezbaterii, s-a 
tiecut la votul secret prin bu
letin. Marea Adunare Națio
nală a aprobat toate decretele 
cu putere de lege emise între 
sesiuni de Consiliul de Stat.

La propunerea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Marea Adunare Națională 
a ales prin vot secret, în una
nimitate, pe tovarășul Roman 
Moldovan — vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și pre
ședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, 
iar pe tovarășul Maxim Bet- 
ghianu — președinte al Comi
tetului de Stat al Planificării.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, a rostit următorul cu- 
vînt de închidere :

Ordinea de zi a sesiunii 
Marii Adunări Naționale a fost 
epuizată. Cred că putem privi 
cu un sentiment de îndreptă
țită satisfacție rodnicul bilanț 
al lucrărilor acestei sesiuni.

O deosebită însemnătate a 
acordat Marea Adunare Națio
nală legii cu privire la înfiin
țarea, organizarea, și funcțio-

(Continuare în pag. 3-a) 

diții fundamental deosebite de cele 
pe care le-au cunoscut pe vremuri 
muncitorii în fabricile și atelierele 
patronilor.

In procesul industrializării so
cialiste, în țara noastră au fost con
struite întreprinderi moderne, cu 
hale spațioase, dotate cu utilaje și 
agregate de înaltă tehnicitate, iar 
unitățile de producție existente au 
fost dezvoltate și înzestrate cu ma
șini perfecționate care ușurează con
siderabil efortul fizic al lucrătorilor 
și măresc randamentul muncii lor.

O dată cu aceasta, au fost 
introduse în procesul de producție 
numeroase dispozitive și instalații 
de protecția muncii, s-au îmbună- 
fățit ventilația, electrosecuritatea si 
iluminatul, s-au acordat oamenilor 
muncii echipament de protecție în 
sortimente și de calitate îmbunătă
țite, precum și alimentație de pro
tecție, cheltuindii-se în acest scop 
numai în perioada anilor 1960-1965 
circa 4 miliarde Iei.

Sumele alocate pentru finanțarea 
măsurilor ‘de protecție a muncii au 
crescut an de an, în 1965 ele re- 
prezentînd o creștere de peste 100 
la sută față de cele cheltuite • în 
1960.

Totodată statul asigură oamenilor 
muncii, care lucrează la locuri de 
muncă grele și cu coridiții deose
bite, concedii suplimentare plătite, 
sporuri de salarii și program redus 
de muncă.

De asemenea, fonduri importante 
se cheltuiesc pentru dezvoltarea re-

(Continuare în pag. 2-a)

LEGEA
cu privire la protecția muncii

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România 

HOTĂRĂȘTE :
CAPITOLUL I

dispoziții generale

Art. 1. — In Republica Socialistă 
România protecția muncii consti
tuie o problemă de stat

In acest scop, se înființează Co
mitetul de Stat pentru Protecția 
Muncii, ale cărui atribuții de în
drumare, 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 procesul de 
muncă și are ca scop asigurarea 
celor mai bune condiții de muncă, 
prevenirea accidentelor de muncă 
și a îmbolnăvirilor profesionâle.

Art. 3. — Măsurile de protecție 
a muncii se asigură pentru anga- 
jații tuturor organizațiilor de stat, 
cooperatiste și ai celorlalte orga
nizații obștești, pentru membrii co
operativelor de producție, agricole 
și meșteșugărești, precum șl pentru 
ucenici, elevi și studenți în perioa
da efectuării practicii profesionale 
sau vizitelor cu caracter didactic 
în unități productive.

Art. 4. — Comitetul de Stat pen
tru Protecția Muncii stabilește îm
preună cu Ministerul Sănătății si 
Prevederilor Sociale norme repu
blicane obligatorii de protecție a 
munci,. Aceste norme cuprind ca
drul general de tehnica a securită
ții, precum și normele de igienă a 
muncii.

Art. 5. — Ministerele și celelalte 
organe centrale ale administrației 
de stat și organele centrale ale or
ganizațiilor cooperatiste și obștești 
stabilesc, pe baza normelor, repu
blicane, sub îndrumarea și contro
lul Comitetului de Stat pentru Pro
tecția Muncii, norme departamen
tale 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 protec
ție a muncii astfel cum au fost sta
bilite prin normele republicane.

Pentru activitățile ce sînt comu
ne mai multor ministere, altor or
gane centrale ale administrației de 
stat, organelor centrale ale organi

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Sectorul IV de la mina Petrila

îndeosebi în ultimele 
patru luni, la sectorul 
IV al minei Petrila (șef 
de sector ing. Simota 
Dumitru), întrecerea a 
cunoscut un avînt deo
sebit. Merită a fi relie
fată vrednicia dovedită 
de brigăzile conduse

Sectorul II de
De la Lonea a venit 

vestea că, în cursul zi
lei de azi, încă un sec
tor va realiza înainte 
de termen sarcinile de 
plan pe anul 1965. De
pășirea înregistrată se 

de minerii Szabo Ca
rol, Cepălău Aurel, A- 
lexe Constantin și Ve- 
lenciuc Gheorghe, de 
artificierii Pasternak Iu- 
liu și Iancu Candin, 
competența cu care .au 
îndrumat și organizat 
producția maiștrii Fi

la mina Lonea
ridică la 4 140 tone de 
cărbune energetic. Un 
aport hotărîtor la obți
nerea acestui succes 
l-au adus brigăzile mi
nerilor Fatol Vasile, 
Baciu Ioan, Molnar

zațiilor cooperatiste și obșteștî, pre
cum și sfaturilor populare, se apli
că normele departamentale indicate 
de Comitetul de Stat pentru Pro
tecția Muncii, care va stabili și 
adaptările ce sînt necesare.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale și ale ora
șelor București și Constanța stabi
lesc normele de protecție a muncii 
pentru activitățile de gospodărie 
comunală care nu sînt specifice mi
nisterelor și altor organe centrale.

Comitetul de Stat pentru îndru
marea și Controlul Organelor Lo
cale ale Administrației de Stat co- 
ordanează stabilirea normelor pre
văzute la alineatul precedent.

Art. 6. — Conducerile organiza
țiilor socialiste vor stabili instruc
țiuni proprii de protecție a muncii 
care cuprind prevederile din nor
mele departamentale de protecție 
a muncii și măsurile suplimentare 
de protecție a muncii necesare , la 
condițiile de lucru specifice sec
țiilor, sectoarelor, atelierelor și lo
curilor de muncă din organizația 
socialistă respectivă.

CAPITOLUL II
Obligații și răspunderi

Art. 7. — Conducătorii organi
zațiilor socialiste vor stabili, o dată 
cu măsurile de realizare a planu
lui de producție sau a sarcinilor 
de serviciu, măsuri corespunzătoare 
în vederea asigurării celor mai bu
ne condiții de muncă, a prevenirii 
accidentelor de muncă și îmbolnă
virilor profesionale.

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

— Ia locul de muncă : șefii sec
țiilor, sectoarelor, atelierelor — in
gineri, tehnicieni sau maiștri — 
precum și șefii brigăzilor și echi
pelor;

— la nivelul întreprinderilor, or
ganizațiilor economice de stat, co-

(Continuare în pag. 4-a)

chel Emil, Lehaci Mir
cea și Ioan Mircea.

Drept urmare, pînă 
în prezent, colectivul 
de aici a acumulat o 
depășire față de planul 
anual de 6 580 tone de 
cărbune energetic.

Traian și Gyarmati 
Andrei, maiștrii Cis- 
maș Alexandru, Sferlea 
Melinte și Drăguț Sa
bin, inginerii Mîrlo- 
geanu loan și Robu 
Ștefan.
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Sesiunea Marii Adunări I¥aționalt*
Expunerea asupra proiectului de lege cu privire la protecția muncii prezentată 
de tovarășul Bheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

(Urmare din pag. l-a)

țelei de asistentă medicală în fa
brici și uzine, pe șantiere și în ce
lelalte unități de producție.

Tovarăși,
înfăptuirea Directivelor adoptate 

d« Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire la dez
voltarea industriei, agriculturii și a 
celorlalte sectoare ale economiei 
naționale, cere perfecționarea con
tinuă a organizării producției, 
finind mereu pasul cu dez* 
voltarea tehnicii și științei pe plan 
mondial. Iată de ce activitatea în do
meniul protecției muncii — parte 
integrantă a procesului de producție 
— devine tot mai complexă și ca
pătă o amploare și o însemnătate 
deosebită.

Este cunoscut că aplicarea 
unor măsuri tot mai efi
ciente de protecție a muncii nu nu
mai că asigură condiții mai bune 
de lucru, de apărare a vieții și să
nătății muncitorilor, dar contribuie 
In același timp într-o măsură im
portantă ia îmbunătățirea organiză
rii producției, la creșterea produc
tivității muncii, la întărirea disci
plinei în muncă.

Activitatea de protecție a muncii 
trebuie sâ țină în permanență pa
sul cu progresul general al in
dustrializării socialiste a țării, să 
fte continuu perfecționată, să răs
pundă cît mai bine cerințelor pro
cesului modern de producție.

Avînd în vedere cele de mal sus, 
trebuie să arătăm că rezultatele ob
ținute pînă în prezent în dome
niul protecției muncii nu ne pot sa
tisface pe deplin dacă ținem seama 
de mijloacele materiale și bănești 
Stabilite an de an de către'părtid 
și guvern pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă în toate sectoa
rele economiei naționale.

Cadrele din economie care con
duc, organizează șl controlează pro
ducția, preocupate de realizarea 
planului de stat, nu au acordat în
totdeauna aceeași importantă pro
blemelor de protecție a muncii și 
nu au asigurat, o dată cu măsu
rile pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, și cele mai corespun
zătoare condiții pentru prevenirea 
accidentelor de muncă și a îmbol
năvirilor profesionale.

Ministerele șl celelalte organe 
centrale — deși aveau obligația prin 
lege să asigure îndrumarea și con
trolul activității de protecția mun
cii în unitățile subordonate — nu 
toate au îndeplinit, la nivelul ce
rut, această sarcină.

Unele dintre ele au elabo
rat cu intîrzlere normele de
partamentale de protecție a mun
cii, iar altele, nici pînă în 
prezent nu au definitivat aceste 
norme. Din această cauză întîlnlm 
locuri de muncă, mașini și utilaje, 
la care nu au fost afișate, în te
meiul normelor departamentale, In
strucțiuni privind protecția muncii, 
spre a fi cunoscute și însușite de 
către muncitori.

Ga urmare a aceleiași cauze, nici 
propaganda privind problemele de 
tehnica securității muncii nu și-a 
putut îndeplini cum se cuvine ro
lul de educare șl mobilizare a ce
lor ce muncesc pentru respectarea 
măsurilor care îi pot apăra de ac
cidente și de îmbolnăviri profesio
nale.

Instruirea muncitorilor asupra cu
noașterii 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 metode prac
tice.

Asistența tehnică și supravegherea 
locurilor de muncă nu este asigu
rată peste tot în mod corespunză
tor — îndeosebi în schimburile II și 
III — majoritatea inginerilor, tehni
cienilor și maiștrilor fiind reparti
zați să lucreze în schimbul I.

Este cunoscut că deficiențele care 
se mai îatîlnesc în unele între* 

prinderi în legătură cu aprovizio
narea tehnico-materială a locurilor 
de muncă precum și preocuparea 
insuficientă a conducerilor acestora 
pentru buna organizare a produc
ției și a muncii conduc la realiza
rea neritmică a planului, îac să м 
lucreze în asalt la sflrșit de lună 
sau de trimestru, folosindu-se în 
mod abuziv orele suplimentare.

Această stare de lucruri, pe lin
gă faptul că duce la încălcarea pro
gramului legal de muncă, are drept 
consecință obținerea unei calități 
necorespunzătoare a produselor, 
creșterea procentului de rebuturi ți 
în ultimă instanță, creează condiții 
pentru accidente și îmbolnăviri pro
fesionale.

Pentru a ilustra această situație 
putem da ca exemplu atitudinea 
fostei conduceri a Combinatului 
Carbonifer Valea Jiului la care s-a 
manifestat multă vreme tendința de 
a realiza și depăși sarcinile de 
plan fără a lua în același timp toa
te măsurile necesare pentru asi
gurarea și respectarea normelor de 
exploatare rațională a zăcămintelor 
și de tehnica securității muncii. 
Asttel s-a tolerat lucrul în condiții 
de periculozitate la numeroase lo
curi de muncă, nu s-a efectuat în
treținerea în cele mai bune condi- 
țiuni a lucrărilor miniere, s-a fo
losit, ca un sistem, extracția de 
cărbune și în zilele de repaus le
gal. Așa a fost posibil să se pro
ducă accidentele umane regretabile 
care au avut loc Ia exploatările 
miniere Uricani și Lupeni.

A fost necesară intervenția di
rectă a conducerii noastre de 
partid prjn trimiterea în Valea Jiu
lui a unei' comisii de specialiști 
conduse de tovarășul Drăghici Ale
xandru, care a analizat situația la 
fața locului, a stabilit măsuri con
crete pentru înlăturarea deficiențe
lor constatate, iar cei vinovați de 
accidentele produse au fost trași la 
răspundere pe linie de guvern.

Nivelul tehnic ridicat la care sînt 
realizate noile obiective industriale, 
modernizarea continuă a întreprin
derilor existente, precum și buna 
lor funcționare, impun ca toți lu
crătorii care mînuiesc mașinile, in
stalațiile și agregatele Să aibe o 
pregătire tehnico-profesională co
respunzătoare. Se întîlnesc cazuri 
cînd datorită unei necunoașteri de
pline a caracteristicilor tehnice de 
funcționare a unor mașini, insta
lații și agregate se produc defec
țiuni tehnice sau deteriorări care 
pot genera accidente sau îmbolnă
viri profesionale.

Trebuie de asemenea să scoatem 
în evidentă și faptul că una din 
cauzele care duc la producerea de 
accidente și de îmbolnăviri profe
sionale este și slaba disciplină ce 
se manifestă în unele întreprinderi 
din partea unor noi angajați care 
se adaptează cu încetineală unei 
discipline riguroase a producției și 
a muncii.

Acolo unde disciplina de produc
ție și în muncă a acestor angajați 
nu este Ia nivelul cerut de proce
sele tehnologice de fabricație, prin 
delăsarea, neglijența, lipsa unei a- 
tențiuni mărite pentru respectarea 
cu strictețe a instrucțiunilor de 
tehnică a securității și de igienă a 
muncii — unii dintre el cad vic
tima accidentelor de muncă și a 
îmbolnăvirilor profesionale.

Este necesar să se acorde de că
tre conducerile unităților economi-’ 
ce întreaga atenție întăririi disci
plinei în procesul de producție și 
de muncă,- inginerii, maiștrii, șefii 
de echipă și de brigadă, precum și 
muncitorii calificați cu experiență 
mai îndelungată în producție, nu 
trebuie să fie indiferenți față de 
abaterile de la disciplină sau de 
la normele de protecția muncii luînd 
măsurile corespunzătoare de edu
cație, de instruire și chiar de sanc
ționare a celor care în mod repetat 
cad în aceeași vină.

Lipsuri s-au manifestat și în ac
tivitatea unor institute și organiza
ții de proiectări care, dintr-o înțe

legere nejustă a economicității o- 
biectivelor și instalațiilor indus
triale proiectate, n-au prevăzut to
talitatea măsurilor ce se impuneau 
spre a se asigura desfășurarea pro
cesului de producție In cele mai 
bune condiții de securitate și ige- 
nă a muncii, în vederea apărării 
sănătății și vieții celor ce vor 
răspunde de buna lor funcționare.

Trebuie să arătăm că atît Minis
terul Invățăroîntului cît și celelalte 
ministere care au în subordinea lor 
școli tehnice și profesionale — deși 
aveau obligația legală de a se în
griji de îmbunătățirea predării cu
noștințelor de protecția muncii — 
s au preocupat insuficient de înde
plinirea acestei obligații și astfel în- 
tîlnim cazuri cînd absolvenții aces
tor școli, intrați în producție, n-au 
pregătirea necesară în domeniul 
protecției muncii.

Tovarăși,
După cum se cunoaște, pînă în 

1962, de problemele de protecția 
muncii ș-a ocupat Consiliul Cen
tral al Sindicatelor. Dat fiind că 
sindicatele, prin specificul activită
ții lor, nu puteau avea răspunderea 
directă pentru organizarea și con
ducerea producției —• acestea fiind 
atribute ale ministerelor și unită
ților productive — ele erau în fapt 
lipsite de posibilitățile tehnice de 
specialitate în stabilirea normelor 
de protecție a muncii pentru toate 
sectoarele de producție ale econo
miei. Din aceleași cauze, sindica
tele nu erau nici în măsură să asi
gure îndrumarea și controlul res
pectării legislației de protecția 
muncii, șă tragă totodată la răs
pundere pe cei vinovați de neres- 
oectarea normelor de tehnica se
curității și de igienă a muncit 
Astfel, sindicatele, primind man
dat din partea statului, să se ocu
pe de problemele complexe ale 
protecției muncii erau în bună par
te sustrase de la îndeplinirea sar
cinilor lor principale de educare a 
oamenilor muncii în vederea ridi
cării nivelului lor de cunoștințe 
tehnice și cultural-politice, de mo
bilizare activă a acestora la înde
plinirea planului de stat, de care 
depinde dezvoltarea economiei na
ționale și ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Analizîndu-șe această situație s-a 
ajuns la concluzia — pe baza că
reia s-a luat hotărîrea din 1963 — 
de a se trece problemele protec
ției muncii în atribuția Ministerului 
.Sănătății și Prevederilor Sociale, 
stabilindu-se totodată răspunderea 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale și unităților productive pen
tru întocmirea și respectarea nor
melor de protecție a muncii.

Pentru îndeplinirea acestor atri- 
buțiuni privind îndrumarea și con 
trolul protecției muncii pe linie de 
stat în cadrul Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale s-au înființat 
Inspecția centrală de stat pentru 
igienă și protecția muncii și In
specțiile de stat regionale, raionale 
și Orășenești, subordonate sfaturi
lor populare — care aveau atribu
ții de îndrumare și control în do
meniul igienei comunale, igienei ali
mentare, igienei școlare, igienei 
muncii, în domeniul epidemiologiei 
și al tehnicii securității muncii.

Această contopire a controlului 
protecției muncii cu inspecția sa
nitară și antiepidemică într-un sin
gur organ, la centru, regiuni, ra
ioane și orașe, a diminuat impor
tanta ce trebuia să se acorde teh
nicii securității muncii. "însăși ca
drele care compun aceste organe 
de control, prin profilul lor medlco- 
sanitar, cît și modul de organizare 
și funcționare al inspecțiilor de 
stat au fost de asemenea natură 
încît au făcut ca problemele de 
tehnica securității muncii — care 
țin mal mult de procesul de pro
ducție — să nu fie suficient tratate. 
Așa a fost posibil ca normele re
publicane de protecția muncii să 
fie elaborate cu întârziere de către 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 

Sociale, ceea ce a influențat ne
gativ asupra elaborării și difuzării 
la timp a normelor departamentala 
de către ministere și celelalte or
gane centrale.

Trebuie menționai că Ministe
rul Sănătății și Prevederilor Sociale, 
încărcat și cu răspunderea protec
ției muncii, nu a putut îndeplini în 
mod corespunzător sarcinile speci
fice legate de profilul său privi
toare la igiena muncii și preveni
rea îmbolnăvirilor profesionale. 
Așa se explică de ce în prevenirea 
unor boli profesionale — cum șînț 
silicoze, intoxicațiile cu oxid de 
carbon și altele — nu ș-au obținut 
îmbunătățirile așteptate.

Controlul exercitat de Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale — 
prin inspecția centrală și inspecți
ile locale pentru igiena și protec
ția muncii — nu a fost suficient 
de combativ șl exigent fată de lip
surile constatate în activitatea unor 
organizații socialiste în legătură cu 
respectarea legislației de protecția 
muncii.

Deficiențe s-au resimțit și în ce 
privește modul în care Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale a 
asigurat condiții pentru o bună 
desfășurare a activității de cerce
tare științifică în domeniul tehnicii 
securității muncii.

Institutul de cercetări pentru Pro
tecția Muncii, contopindu-se cu In
stitutul de igienă șl sănătate pu
blică, activitatea de cercetare în 
problemele de tehnică a securității 
muncii nu a înregistrat mari pro
grese și nu a adus o contribuție 
eficientă la rezolvarea problemelor 
majore ale protecției muncii.

Toate aceste deficiente și neajun
suri în domeniul protecției muncii 
c*amonstrează cu prisosință că, ho
tărîrea care a fost luată, de a se 
încredința Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale îndrumarea și 
controlul tehnicii securității muncii, 
n-a dat rezultatele dorite.

Analizîndu-șe cauzele care au de
terminat situația existentă în dome
niul protecției muncii, Conducerea 
partidului nostru a hotărît ca pe 
linie de stat să se Ia toate măsu
rile necesare care să asigure îm
bunătățirea condițiilor de muncă în 
toate sectoarele productive ale e- 
conomiei naționale și respectarea 
cu strictețe a dispozițiilor legale 
privind apărarea oamenilor muncii 
de pericolul accidentelor de muncă 
și fmholnăvirtlor profesionale.

Tovarăși,
In lumina acestei importante ho- 

tărîri, a fost întocmit proiectul de 
lege cu privire la protecția muncii, 
supus astăzi spre dezbatere și a- 
doptare Marii Adunări Naționale.

In proiectul de lege se prevede că 
in Republica Socialistă România 
protecția muncii constituie o pro
blemă de stat.

Măsurile de protecție a muncii se 
asigură pentru angajațil tuturor or
ganizațiilor de stat, cooperatiste și 
ai celorlalte organizații obștești, 
pentru membrii cooperativelor de 
producție, agricole și meș
teșugărești, precum și pen 
tru ucenici, elevi, studenți,- In 
perioada efectuării practicii profe
sionale sau vizitelor cu caracter 
didactic în unitățile productive.

Ministerele și celelalte organe 
centrale ale administrației de stat, 
conform acestui proiect de lege, vor 
stabili — pe baza normelor repu
blicane — norme departamentale de 
protecția muncii, obligatorii pentru 
toate organizațiile economice ce le 
slnt subordonate. La rîndul lor, 
conducerile unităților productive vor 
stabili Instrucțiuni proprii de pro
tecția muncii, corespunzătoare con
dițiilor de lucru specifice secțiilor, 
sectoarelor, atelierelor și locurilor 
de muncă- Aceste instrucțiuni, com
pletate și îmbunătățite pe măsura 
ridicării nivelului de tehnicitate al 
producției, trebuie să constituie ba
za întregii activități a acestor uni
tăți în domeniul protecției muncii.

Centru ca toți muncitorii, inginer 
rli și tehnicienii să cunoască bine 

normele de protecția muncii, este 
necesar să se asigure un instructaj 
permanent, adaptat condițiilor con
crete de Ia locul respectiv de mun
că, să se afișeze în fiecare secție 
șl atelier, la fiecare mașină și in
stalație, instrucțiuni precise pri
vind respectarea normelor de teh
nica securității și de igiena muncii.

înfăptuirea sarcinilor sporite care 
stau în fața întreprinderilor, șan
tierelor de construcții etc. face ne
cesară extinderea răspunderii pen- 
tru asigurarea măsurilor de pro»1 
tecția muncii pînă la șefii de bri
gadă și de echipă, precum și asu
pra tuturor persoanelor cărora le 
revin atribuții de organizare, con
ducere și control în procesul de 
producție.

Planul de stat pe anul 1966 — 
adoptat de Marea Adunare NeȘțîo- 
nală — pune în fața întregului nos
tru popor sarcini sporite. îndepli
nirea acestor sarcini cere îmbună
tățirea continuă a organizării ști
ințifice a producției și a muncii, o 
mai bună aprovizionare tehnico-ma
terială a locurilor de muncă, re
partizarea corespunzătoare a forțe
lor de muncă, respectarea cu stric
tețe a disciplinei în producție.

Nu trebuie însă să se uite de 
către nici o organizație socialistă că, 
o dată cu stabilirea planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice ne- 
cesare pentru îndeplinirea în bune 
condlțiuni a planului de stat, trei 
buie »ă se prevadă și măsurile care 
se cer luate pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă.

Ministerele și celelalte organe 
centrale au datoria să dea, la fie
care început de an, indicații cît 
mai clare conducerilor din unitățile 
subordonate cu privire la atenția 
ce trebuie să se acorde pregătirii 
și încheierii — în adunările și con
ferințele sindicale — a contracte
lor colective de muncă. ІД 
aceste contracte colective ’ pe 
lingă angajamentele reciproce pen
tru îndeplinirea planului la (<țoțl 
indicatorii economici și financ.iri, 
este necesar să se includă neapă
rat măsuri și lucrări concrete de 
îmbunătățire a condițiilor de mun
că în vederea eliminării cauzelor 
de accidentare sau de îmbolnăviri 
profesionale. Pentru realizarea aces-^J; 
tor măsuri și lucrări vor trebui să J 
fie stabilite termene de executare 
și răspunderi nominale precise.

Ministerele și celelalte organe 
centrale de stat trebuiq să contro
leze permanent felul în care condu
cerile unităților subordonate înde
plinesc prevederile referitoare la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
cuprinse atît în planurile de măsuri 
tehnico-organizatorice, cit și in con
tractele colective. In toate cazurile 
și la toate nivelele, în aprecierea ac
tivității depuse pentru îndeplinirea 
planului de producție și a sarcini
lor de serviciu, la acordarea orică
ror stimulente materiale și morale, 
va trebui să se aibă în vedere și 
felul în care au fost asigurate și 
respectate măsurile de protecția 
muncii.

Punerea în funcțiune în anii ur
mători a noi obiective industriale, 
asimilarea de mașini, utilaje și in
stalații industriale complexe, cer, 
din partea mintsterelor, a celorlallț 
organe centrale și a tuturor of-" 
ganizațiilor socialiste productive, să 
asigure, încă din faza de proiec
tare, dispozitivele, și aparatura ne
cesară da protecția muncii, încît la 
darea lor în exploatare să cores
pundă pe deplin normelor de teh
nica securității muncii. In acest 
scop noua lege prevede ca, Ia avi
zarea proiectelor, consiliile tehnico- 
științifice din cadrul ministerelor și 
al celorlalte organe centrale și co
misiile tehnice interne din institu
tele de proiectări și întreprinderi să 
verifice cu temeinicie respectarea » 
tuturor normelor de protecția muncii.

Comitetul de Stat al Planificării și 
Comitetul de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematizare vor 
aviza numai acele proiecte care

(Gontiauare în pag. 3-a) .4
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corespund acestor norme și pentru 
care sînt asigurate mijloacele fi
nanciare șl materiale necesare rea
lizării măsurilor de tehnica securi
tății și igienă a muncit.

Pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe în problemele de protec
ția muncii ale cadrelor ce se pre
gătesc pentru nevoile economiei na- 
ționale, Ministerul Invățămîntului, în 

>_aflaborare cu celelalte ministere șl 
organe centrale interesate, va tre
bui să îmbunătățească planurile de 
invătămînt și programele analitice 
ale cursurilor de calificare, ale 
Școlilor profesionale, școlilor tehni
ce, precum și ale institutelor de 
învAtăițlînt tehnic superior, încît 
la toate aceste forme de învă- 
țămfnt să se asigure tratarea 
Si însușirea corespunzătoare a pro
blemelor de protecția muncii de 
Către elevi și studenți.

© dată cu sporirea sarcinilor ce 
revin tuturor organizațiilor socialis
te pentru aplicarea normelor de 
tehnică a securității Și de igienă a 
muncii, este necesar să se asigure 
întărirea îndrumării și controlului 
protecției muncii pe linie de stat, 

4 în toate sectoarele de activitate și 
' '.pe toate treptele procesului de 

producție. Proiectul de lege preve
de în acest scop că îndrumarea, 
coordonarea și controlul activității 
de protecția muncii se vor exer
cita de către Comitetul de Stat 
pentru Protecția Muncii.

Sarcina principală a Comitetului 
de Stat pentru Protecția Muncii va 
fi realizarea politicii partidului și 
guvernului în domeniul protecției 
muncii. Comitetul va stabili norme 
republicane obligatorii de protecție 
a muncii și va aproba normele de- 
pafpmentale, așigurînd sprijinul 
tehnic calificat ministerelor și ce
lorlalte organe centrale în promo
varea de măsuri eficiente de pro
tecția muncii, corespunzătoare ce- 
țintelor fiecărei ramuri și sector de 

/activitate.
In spiritul proiectului de lege, 

Comitetul de Stat pentru Protec
ția Muncii și organele sale terito
riale vor exercita controlul pre
ventiv asupra modului în care con
ducerile organizațiilor socialiste — 
la toate nivelele — realizează în 
practică măsurile de protecția mun- 
eii.

Comitetul și organele sale vor 
controla respectarea normelor de 
protecția muncii în faza de proiec
tare a noilor obiective de produc
ție ce se vor construi, aplicarea 
acestor norme la locurile de pro
ducție, felul cum se efectuează in
structajul muncitorilor și se respec
tă dispozițiile legale privitoare la 
timpul de lucru și odihnă, la acor
darea și folosirea echipamentului 

j .le protecție.
’ Comitetul de Stat nentru Pro
tecția Muncii va controla nomina
lizarea de către ministerele și ce
lelalte organe centrale ale adminis
trației de stat a fondurilor de in
vestiții pentru protecția muncii, 
precum și utilizarea de către orga
nizațiile socialiste a fondurilor de 
protecție a muncii potrivit destina
ției lor. Fondurile de investiții pen
tru protecția muncii vor trebui să 
fie îndreptate spre realizarea ce
lor mai importante și necesare lu
crări da tehnica securității și de 
igienă a muncii din ramura res
pectivă.
( In realizarea atribuțiilor sale, Co- 

^"hetul de Stat pentru Protecția 

Muncii va dispune de o serie de 
drepturi menite să determine apli
carea cu strictețe de către organi
zațiile socialiste a normelor de pro
tecția muncii. El are dreptul să 
ceară ministerelor, celorlalte orga
ne centrale și locale ale adminis
trației de stat și unităților su
bordonate acestora să ia măsuri pen
tru înlăturarea deficiențelor con
statate privind protecția muncii, 
stabilind teimene de executare.

In anumite cazuri, Comitetul va 
putea să dispună limitarea sau 
oprirea temporară a activității uni
tăților și locurilor de muncă în 
care situația din punct de vedere al 
protecției muncii este necorespun
zătoare, înștiințînd totodată organul 
ierarhic superior pentru a lua mă
surile necesare. El va putea să 
sancționeze pe cei vinovați sau să 
ceară aplicarea de sancțiuni disci
plinare, mergtnd, în cazul abaterilor 
repetate, pînă la desfacerea con
tractului de muncă.

In subordinea Comitetului de 
Stat pentru Protecția Muncii va 
funcționa Institutul de Protecția 
Muncii care va trebui să colabore
ze strîns și să-și coordoneze acti
vitatea cu celelalte institute de 
cercetări din țară, orientîndu-și în
treaga sa tematică de lucru spre 
soluționarea problemelor majore ce 
se pun în legătură cu îmbunătăți
rea protecției muncii în diferitele 
sectoare ale economiei naționale.

Ca urmare a înființării Comitetu
lui de Stat pentru Protecția Muncii 
se va reorganiza și activitatea sec
toarelor de igienă și antiepidemice, 
aparținînd Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, care va trebui 
să ia măsurile corespunzătoare de 
îndată ce Marea Adunare Naționa
lă va adopta proiectul de lege pri
vind protecția muncii.

Cuvîntul
Marea Adunare Națională — a 

spus vorbitorul —- dezbate astăzi 
o problemă de mare importantă 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de securi
tate în procesul de producție: 
proiectul de lege cu privire la pro
tecția muncii.

Alături de toți oamenii muncii, 
minerii din Valea Jiului — princi
palul bazin carbonifer al patriei 
noastre — simt din plin, în activi
tatea lor de zi cu zi, grija deose
bită pe care partidul și guvernul 
o acordă protecției muncii, ocroti
rii sănătății celor ce muncesc și 
îmbunătățirii permanente a condi
țiilor de muncă. O dovadă a aces
tei griji sînt cele peste 2,3 mili
arde lei investiții pentru dezvolta
rea extracției de cărbune din Va
lea Jiului, alocate numai în anii 
șesenalului, din care peste 110 mi
lioane lei pentru finanțarea măsu
rilor de protecția muncii. Aplicarea 
prevederilor legii pe care o dezba
tem astăzi vor fi simțite, zi de zi, 
de milioane de oameni ai muncii, 
de toți cei care creează bunurile 
materiale ale societății noastre so
cialiste.

Vorbitorul ș-a referit apoi la U- 
nele deficiențe care au existat în 
activitatea de protecție a muncii 
în Valea Jiului. Sînt întru totul 
de acord — a spus el — cu pro
iectul de lege care stabilește crea
rea unui nou sistem de îndruma
re, coordonare si control al pro
tecției muncii si înființarea în acest 
scop a unui organ de sine stătător 
cere să asigure aplicarea unitară 
a politicii partidului și statului 
nostru cu privire la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă.

Așa cum s-a stabilit în expune
rea prezentată de tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, este necesar ca mă
surilor de protecția muncii să li »e 
acorde întreaga importanță de că
tre toti cei ce conduc, organizea
ză și controlează nroductia. Sfb"

Tovarăși deputați.
La realizarea măsurilor ce se pro

pun a fi luate în domeniul îmbu
nătățirii activității de protecția 
muncii și apărarea sănătății oame
nilor muncii, sindicatele — cea 
mai largă organizație de masă a 
clasei muncitoare din țara noastră 
— pot să aducă g importantă con
tribuție, Folosind experiența acu
mulată, sindicatele sînt chemate să 
îmbunătățească continuu organiza
rea si desfășurarea controlului ob
ștesc asupra aplicării și respectării 
legislației de protecția muncii, să 
sprijine inspectoratele centrale și 
teritoriale ale Comitetului de Stat 
pentru Protecția Muncii în realiza
rea importantelor sarcini ce le 
revin.

De asemenea, este necesar 9ă fie 
îmbunătățită activitatea inspectorilor 
obștești cu protecția muncii ai sin
dicatelor, aleși în întreprinderi, a- 
sigurîndu-se instruirea lor temeini
că și mobillzîndu-i activ la exerci
tarea unui control permanent și e- 
xigent asupra modului cum sînt 
respectate normele de tehnica se
curității și igiena muncii la fiecare 
loc de producție.

Cu mai multă eficiență trebuie 
folosite mijloacele de care dispun 
sindicatele pentru educarea munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor, 
în spiritul respectării normelor de 
protecție a muncii și pentru întări
rea disciplinei în producție, pre
cum și pentru crearea unei opinii 
de masă împotriva acelora care în
calcă sau nesocotesc aceste norme.

Protecția muncii este o problemă 
de stat, o expresie a politicii parti
dului nostru de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de trai ale 
celor ce muncesc. De aceea orga
nele și organizațiile de partid au 

deputatului David Lazăr
precierea acestor obligații poate a- 
vea — așa cum arată viața — ur
mări din cele mai grave. Se cu
noaște că în Valea Jiului au avut 
loc în acest an unele avarii care 
s-au soldat cu victime omenești. 
Cauza acestor avarii a fost tocmai 
faptul că s-au încălcat normele de 
tehnica securității muncii. Măsuri
le tehnico-organizatorice luate pe 
baza indicațiilor și a ajutorului di
rect acordat de conducerea de partid 
și de stat la toate minele din Va
lea Jiului, precum și aplicarea ri
guroasă a prevederilor noii legi pe 
care o dezbatem astăzi, vor asigu
ra, fără îndoială, condiții pentru e- 
vitarea în viitor a unor asemenea 
situații.

Organele și organizațiile de partid 
din Valea Jiului vor intensifica con
trolul asupra conducerilor tehnico- 
adminlstrative din exploatările mi
niere ?i celelalte unități, asupra 
inspectoratelor de protecția mun
cii, precum Si asupra activității 
desfășurate de sindicate pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă, pentru asigurarea celor 
mai corespunzătoare măsuri în ve

Primirea la Consiliul de Stat 
«1 la Consiliul de Miniștri 
a ambasadorului U.R.S.S.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Chivu Stoica, a primit la 22 decem
brie, în audiență, pe I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, în legătură cu plecarea 
să definitivă din România. Întreve
derea s-a desfășurat Intr-o atmosfe
ră cordială.

☆

La 22 decembrie, Ion Gheorghe 
Mauret. breședintelo Consiliului dn 

datoria să-și aducă întreaga lor 
contribuție la îmbunătățirea activi
tății de protecția muncii, să contro
leze modul în care atît conducerile 
întreprinderilor si organizațiilor e- 
conomlce, cît șl inspectoratele de 
stat pentru protecția muncii șl in
specțiile sanitare d« stat asigură 
înfăptuirea importantelor atribuții 
ce le revin.

Organele și organizațiile de partid 
trebuie să îndrume cu toată răs
punderea și în mod permanent ac
tivitatea sindicatelor, în vederea 
îmbunătățirii formelor și metodelor 
obștești de control asupra aplicării 
legislației de protecția muncii.

La locul său de muncă, fiecare 
membru de partid să fie un viu e- 
xemplu nu numai în ce privește în
deplinirea sarcinilor de plan, ci și 
în privința cunoașterii și respectării 
normelor de protecția muncii, șă 
aibă o atitudine combativă față de 
oricine și fată de orice tendințe de 
nesocotire a măsurilor de tehnica 
securității și igiena muncii-

Tovarăși.
Măsurile cuprinse în proiectul de 

lege cu privire la protecția mun
cii, precum și decretele șl hotărî- 
rile care vor fi adoptate în vede
rea aplicării prevederilor noii legi, 
corespund pe deplin grijii partidului 
și statului nostru pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de mun
că, pentru apărarea sănătății popo
rului. Ele se încadrează în efortul 
comun al întregului popor 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialismului în patria noastră, pen
tru progresul continuu al Româ
niei socialiste si făurirea unei vieți 
prospere si fericite poporului ro
mân. (Expunerea a fost subliniată 
сы vii aplauze).

derea prevenirii accidentelor șl îm
bolnăvirilor profesionale. O atenție 
deosebită vom acorda în continua
re întăririi disciplinei în muncă 
sub toate aspectele el.

Iml exprim convingerea că apli
carea acestor măsuri va avea ca 
urmare nu numai crearea unor 
condiții mai bune de lucru, de a- 
părare a sănătății și vieții munci
torilor, dar, în același timp, vor 
duce la rezultate mai bune în pro
ducție, la creșterea productivității 
muncii și obținerea de economii 
bănești, la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan.

Iată de ce sînt întru totul de a 
cord cu proiectul pus în dezbate
rea Marii Adunări Naționale șl-1 
voi vota cu toată încrederea. Tot
odată, permiteți-mi ca de la aceas
tă înaltă tribună să asigur Marea 
Adunare Națională, conducerea 
partidului si statului nostru, că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui îsi vor aduce întreaga lor con
tribuție la aplicarea în viată a pre
vederilor legii cu privire la protec
ția muncii.

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a primit în audientă p» 
I K. Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din Ro
mânia. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească.

La primire a fost de față Gheor- 
ghe Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe

(Agerpres)
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narea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice. Așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ampla și edifi- 
catoarea sa expunere, legea 
creează condiții favorabile 
pentru îmbunătățirea organiză
rii șl îndrumării activității ști
ințifice, pentru legarea tot mat 
strfnsă a cercetării științifice 
de nevoile vitale ale econo- 
mfăi și culturii țării.

Planul de Stat pe anul 1986 
șl bugetul de stat, dezbătute 
și adoptate de dv. au o Im
portanță șl o semnificație spe
cială. Planul pe anul 1966 inau
gurează o nouă etapă în dez
voltarea economiei noastre 
naționale, marchează începu
tul noului plan cincinal. înfăp
tuirea lui va asigura progre
sul în ritm susținut al indus
triei și agriculturii, creșteraa 
armonioasă și echilibrată a e- 
conomiei naționale, dezvolta
rea științei și culturii, continua 
ridicare a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Legea pentru perfecționarea 
sistemului protecției muncii, 
măsurile adoptate și mijloace
le materiale afectate acestui 
sectar al vieții sociale vădesc, 
încă o dată, grija permanentă 
a partidului și a statului nos
tru față de oamenii muncii, 
pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor lor de viață și 
muncă.

Au fost adoptate -legile pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat între sesiuni, 
prin care au fost reglementa
te probleme importante ale 
construcției economice, social- 
culturale și ale organizării de 
stat.

Sesiunea a aprobat, de ase
menea, noul regulament de 
funcționare a Marii Adunări 
Naționale, care asigură aces
tui înalt for condiții de acti
vitate corespunzătoare atribu
țiilor sale și creșterii rolului 
său, în lumina noii Constltui 
ții a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Lucrările sesiunii, cuvîntările 
rostite, entuziasmul cu care au 
fost adoptate legile, sînt ex
presia hotărîrii neclintite a 
poporului român de a-și con- 

, sacra toate eforturile, toată 
priceperea și tot talentul, în
făptuirii mărețelor obiective 
statornicite de al IX-lea Con
gres al partidului. A lupta 
pentru realizarea lor înseam
nă a lupta pentru cauza nobilă 
a desăvîrșirii construcției so
cialiste, pentru ridicarea con
tinuă a țării noastre pe trepte 
tot mai înalte de prosperitate 
și civilizație, pentru întărirea 
forțelor socialismului, democra
ției și păcii în lumea întreagă.,

Ne aflăm, dragi tovarăși, în 
preajma zilei Republicii și a 
noului An. Cu acest prilej, 
permiteți-mi să vă adresez, în 
numele Biroului Marii Adunări 
Naționale, cele mai calde fe- 
licitări și urări de sănătate, 
de succese în activitatea dv. 
și de fericire personală. Avem 
nestrămutata convingere că 
uriașul generator . de energii, 
pe care-1 reprezintă hotărîrile 
Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, va 
mobiliza milioanele de cetă
țeni ai țării șpre noi și stră
lucite izbînzi pe calea înflo
ririi patriei noastre scumpe — 
Republica Socialistă România.

bedar închisă cea de-a IV-a 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale.

Spor la muncă!
(Agerpres)
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cu privire la profecfia muncii
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operatiste și la celelalte organiza
ții obștești, precum și Ia instituții: 
directorul, conducătorul unității sau 
președintele organizației cooperatis
te sau obștești;

— la nivelul direcțiilor generale, 
direcțiilor regionale, trusturilor și 
combinatelor : conducătorul respec
tiv;

— la nivelul sfaturilor populare: 
președintele comitetului executiv;

— la nivelul ministerelor, celor
lalte organe centrale ale adminis
trației de stat, organelor centrale 
ale organizațiilor cooperatiste și 
obștești: ministrul, conducătorul
organului central ori președintele 
organizației cooperatiste sau ob
ștești respective.

Obligația și răspunderea pentru 
realizarea deplină a măsurilor de 
protecție a muncii o au, de ase
menea, și toate celelalte persoane 
cărora le revin atribuții de orga
nizare, conducere și control în pro
cesul de muncă.

Art. 9. — Organizațiile socialiste 
sînt obligate :

a) să aplice normele de protec
ție a muncii: la construcția și ex
ploatarea obiectivelor in care se 
desfășoară o activitate economică, 
socială sau culturală; la introdu
cerea de substanțe noi; Ia ampla
sarea utilajelor și instalațiilor; Ia 
reparația și întreținerea utilajelor, 
instalațiilor, sculelor și la exploa
tarea mijloacelor și căilor de trans
port;

bl să introducă în procesul de 
producție sau, după caz, să confec
ționeze aparate, dispozitive, insta
lații, echipamente si materiale de 
protecție a muncii la nivelul cuce
ririlor științei și tehnicii moderne.

Ministerele si celelalte organe 
centrale ale administrației de stat, 
organele centrale ale organizațiilor 
cooperatiste și obștești vor lua mă
suri pentru generalizarea celor mai 
eficace dispozitive și instalații de 
protecție a muncii, cu avizul Co
mitetului de Stat pentru Protecția 
Muncii:

c) să ia orice alte măsuri în ve
derea asigurării celor mai bune 
condiții de muncă, prevenirii acci
dentelor de muncă și îmbolnăviri
lor nrofesionalo

Art. 10. — Ministerele, celelalte 
organe centrale și locale ale admi
nistrației de stat, organele centrale 
ale organizațiilor cooperatiste și 
obștești sînt obligate ca o dată cu 
realizarea instalațiilor și utilajelor, 
precum și la introducerea de noi 
procese tehnologice, să asigure mă
surile corespunzătoare de protecție 
a munții.

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

In cazul proceselor tehnologice 
pentru care nu există norme repu
blicane sau departamentale de pro
tecție a muncii, ministerele și ce
lelalte organe centrale și locale ale 
administrației de stat, organele cen
trale ale organizațiilor cooperatis
te si obștești, în subordinea căro
ra se află organizațiile de cerceta
re si proiectare, sînt obligate să 
stabilească măsurile necesare de 
protectie a muncii cu avizul Comi
tetului de Stat pentru Protecția 
Muncii.

Consiliile tehnico-științifice și co
misiile tehnice interne sînt obliga
te să verifice proiectele din punct 
de vedere al respectării normelor 
de protectie a muncii.

Comitetul de Stat al Planificării 
și Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematiza
re Vor aviza numai proiectele pen
tru care consiliul tehnico-științific 
al organizației socialiste mențio
nează că s-au respectat normele de 
protecție a țpuncii și pentru care 
sînt asigurate mijloacele financiare 
și materiale necesare realizării mă
surilor de protecție a muncii.

Art. 11. — In cazul accidentelor 
de muncă, conducătorul procesului 
de muncă trebuie să înștiințeze de 
îndată pe conducătorul organiza
ției socialiste de producerea acci
dentului.

In cazul accidentelor de muncă 
colective, mortale și a celor care 
au produs , invaliditate, conducăto
rul organizației socialiste va sesi
za de îndată organele Comitetului 
de Stat pentru Protecția Muncii; 
ale Procuraturii și ale Ministerului 
Afacerilor Interne.

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

Comitetul de Stat pentru Protec
ția Muncii este obligat ca prin or
ganele sale să înceapă de îndată 
cercetarea la fața locului pentru 
stabilirea cauzelor accidentului, pre
cum și pentru prevenirea altor ac
cidente.

Art. 72. — Organizațiile socialiste 
sînt obligate, potrivit normelor sta
bilite de Consiliul de Miniștri:

a) să înregistreze, Să țină evi
denta și să raporteze accidentele 
de muncă și îmbolnăvirile profe
sionale;

b) să nominalizeze, în planurile 
lor, investițiile pentru protecția 
muncii și să tină evidența cheltui
rii fondurilor de protecție a muncii.

Arf. 1.3. — In toate cazurile si 
la toate nivelele, la aprecierea ac
tivității depuse în îndeplinirea pla
nului de producție și a sarcinilor 
de serviciu, la acordarea oricăror 
stimulente materiale și morale, se 
va ține seama de felul în care au 
fost asigurate și respectate măsu
rile de protecție a muncii.

Arf. 74. — Institutele de cerce
tări din subordinea ministerelor, a 
celorlalte organe centrale și ale A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia vor introduce în planurile 
de cercetare, teme de protecție a 
muncii specifice activității pentru 
care se face cercetarea.

Art. 75. — Ministerul Invățămîn- 
tului în colaborare cu celelalte mi
nistere sau organe centrale va lua 
măsuri ca planurile de învățămînt 
și programele analitice ale cursu
rilor de calificare cu durată scurtă, 
ale școlilor profesionale, școlilor 
tehnice, precum și ale institutelor 
de învățămînt superior tehnic, să 
cuprindă cursuri speciale sau capi
tole de protecție a muncii.

Art. 16. — Ministerele și cele
lalte organe centrale și locale ale 
administrației de stat, organele 
centrale ale organizațiilor coopera
tiste și obștești sînt obligate să ia 
măsurile și să prevadă 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 Radiodifu
ziune și Televiziune sînt obligate 
să prevadă în planurile lor de ac
tivitate, în mod distinct, teme pri
vind propaganda prevenirii acci
dentelor de muncă și îmbolnăviri
lor profesionale.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
si Artă va lua măsuri pentru rea
lizarea materialelor de propagandă 
referitoare la protecția muncii — 
filme, diafilme, afișe, pliante și alte 
tipărituri — pe baza cererilor or
ganizațiilor socialiste.

Comitetul de Stat pentru Protec
ția Muncii va coordona activitatea 
de propagandă a protecției muncii 
în ceea ce privește nivelul tehnic 
și va realiza noi prototipuri, de a- 
fișe, pliante și alte materiale de 
propagandă.

Arf. 17. — Organizațiile socia
liste sînt obligate să prezinte actele 

sau orice alte documente în leȘă- 
tură cu protecția muncii cerute de 
organele de control ale Comitetu
lui de Stat pentru Protecția Mun
cii. De asemenea, organizațiile so
cialiste sînt Obligate să dea lămu
ririle necesare și să țină seama de 
indicațiile organelor de control ale 
Comitetului de Stat pentru Protec
ția Muncii.

Organizațiile socialiste sînt obli
gate, la cererea Comitetului de Stat 
pentru Protecția Muncii sau inspec
toratelor regionale, interraionale, 
raionale și orășenești de protecție 
a muncii să pună la dispoziție spe
cialiștii solicitați de aceștia pen
tru efectuarea unor acțiuni deose
bite de control privind protecția 
muncii, ori a unor expertize, pre
cum și pentru lămurirea probleme
lor ce șe ridică cu ocazia cercetă
rii unor accidente de muncă, sau 
îmbolnăviri profesionale.

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

. CAPITOLUL III
îndrumare și control

Art. 18. — Dispozițiile Comitetu
lui de Stat pentru Protecția Mun
cii, date în realizarea atribuțiilor 
sale, sînt obligatorii pentru toate 
organizațiile socialiste.

Art. 79. — Inspecția sanitară de 
stat. Inspectoratul de stat pentru 
cazane și instalații de ridicat, In
specția de supraveghere pentru 
prevenirea incendiilor. Inspecția de 
stat pentru construcții, precum și 
alte inspecții de stat și organele 
lor în subordine, sînt obligate să 
acorde Comitetului de Stat pentru 
Protecția Muncii și orgpnelpr de 
control ale acestuia tot sprijinul de 
specialitate necesar pentru asigura
rea promptă și eficace a controlu
lui aplicării măsurilor de protecție 
a muncii.

Arf. 20. — Organele de control 
ale Comitetului de Stat pentru 
Protecția Muncii solicită spri
jinul sindicatelor care — potrivit 
atribuțiilor lor — organizează con
trolul obștesc asupra aplicării și 
respectării legislației de protecție 
a muncii, în scopul prevenirii acci
dentelor de muncă și îmbolnăviri
lor profesionale.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 27. — Normele republicane 
și departamentale de protecție a 
muncii existente la data publicării 
prezentei legi, rămîn în vigoare 
pînă la emiterea altor norme.

Art. 22. — încălcarea dispoziți
ilor legale privitoare la protecția 
muncii atrage răspunderea: disci
plinară, administrativă, materială 
sau penală, după caz, potrivit legii.

Arf. 23. — Decretul nr. 834/1962 
privind organizarea protecției m.m- 
cii în Republica Populară Română, 
precum și Hdtărîrea Consiliului de 
Miniștri și Consiliului Central al 
Sindicatelor nr. 965/1964 privind 
organizarea protecției muncii și a 
activității de igienă și antiepidemi
ce îh Republica Populară Română, 
se abrogă.
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VACCINAREA 
ANTIGRIPALĂ

Pentru prevenirea îmbolnăviri
lor de gripă, în localitățile Văii 
Jiului a început acțiunea de vacci
nare antigripală. Vaccinarea se e- 
fectuează persoanelor între 16—55 
de ani și constă în administrarea, 
prin pulverizare sau prin pipetare, 
în fiecare nară a 0,25 mg vaccin 
lichid. Vaccinarea se efectuează de 
către cadrele medicale în mod gra
tuit.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str« Republice nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

EXPLOATAREA DE DESCHIDERI 
DE MINE NOI

cu sediul în Petroșani str. Mihail Eminescu nr. 22, ANGA
JEAZĂ PENTRU SECTORUL PAROȘENI ȘI MINA DILJA 
MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN MESERIILE:

— SUDORI AUTOGENI ȘI ELECTRICI.
— STRUNGARI.
— MECANICI MAȘINI DE EXTRACȚIE.
— ELECTRICIENI.
Condițiile de studii, stagiu și salarizare, conform cu ie- , 

gislația în vigoare.
Doritorii se vor adresa pentru informații suplimentare la 

serviciul personal și serviciul electromecanic al exploatării

0. C. L PRODUSE INDUSTRIALE 
PETROȘANI

Angajează revizor de gestiune
Condicii : studii medii și 3 ani ve

chime în funcfie de contabil.
Lămuriri suplimentare se primesc la serviciul 

personal al organizației, sir. Republicii 102 etaj 
II, camera 27.----------------------------------------- - — L

", 1 * ------- -I
Tiparuli I.P.H. Subunitatea Petroșani 403Б9

3O0CCCMBR.it

